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  ٢١فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال پنجم، شمارة 

١٤١  

  شناسي خشونت جنسي عليه زنان مجر

  

مصطفي السان
*

  

دليل مسائل فرهنگي و اجتماعي كمتر   يكي از اقسام خشونت كه به:طرح مسئله

بررسي جداگانه خشونت . مورد توجه قرار گرفته، خشونت جنسي عليه زنان است

شناسي از ميزان رشد روزافزون اين جرم و ضرورت  جنسي در مطالعات جرم

  .توجه ويژه به آن حكايت دارد

اي انجام شده است و هدف از آن، تحليل  لعه با روش كتابخانه اين مطا:روش

شناختي خشونت عليه زنان و ارائه راهكارهايي براي پيشگيري از اين نوع  جرم

  .باشد خشونت مي

ديده، در وقوع و سختي   بررسي موضوع نشان داد كه رضايت بزه:ها يافته

اكم قضايي بايد پيشگيري از خشونت جنسي تأثير زيادي دارد و دولت و مح

  .ديدگان چنين جرايمي را مورد توجه ويژه قرار دهند حقوق قانوني بزه

پيشگيري از خشونت جنسي عليه زنان، در درجه نخست نيازمند : نتايج

 و در وهله دوم، »پذيري زنان ديدگي و بزه بزه«سازي و درك صحيح تفاوت  فرهنگ

  .المللي دولتهاست يده و تعامل بيند نيازمند التزام دولتها به حمايت از زنان بزه

 ديدگي جنسي، پيشگيري، حقوق بشر، خشونت جنسي، خشونت عليه زنان بزه: ها كليدواژه

  مقدمه

خطرناك بودن خشونت جنسي براي حقوق بشر، وجود تعابير مختلف درخصوص 

مفهوم، محدوده و علل اين نوع از خشونت و فقدان موانع حقوقي و قضايي جدي در 

                                                        
 .<mostafaelsan@yahoo.com>دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي  *
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١٤٢  

آورند، بررسي مستقل آن را  مرداني كه به خشونت جنسي عليه زنان روي ميبرابر 

  .كند ايجاب مي

اين مقاله به بررسي علل خشونت جنسي عليه زنان يا چگونگي در معرض خطر 

به لحاظ . پردازد قرار گرفتن ايشان از ابعاد مختلف فردي، ساختاري و اجتماعي مي

عواملي كه : سازد يدگي جنسي زنان را فراهم ميد فرهنگي، تالقي دو عامل، احتمال بزه

كشاند و نيز موقعيتي كه زن در آن قرار  مردان را به ارتكاب خشونت عليه زنان مي

ديده، با اراده  هميشه انطباق دو قيد در مورد يك بزه. شود گرفته، قرباني خشونت مي

اي ويژگيهايي باشد كه قرباني بايد دار ويژه در جرايم جنسي عليه زنان،  به. مجرم نيست

گاه تالش كجرو . كار را برانگيزد يا تحريكاتي از سوي او انجام گرفته باشد عالقه بزه

براي دستيابي به اموالي كه جنس مؤنث با خود به همراه دارد، زمينة جرايم جنسي را 

دگي تر و پيامدها و آثار اجتماعي، خانوا مراتب از سرقت اموال مهم سازد كه به فراهم مي

  .دنبال دارد تري به و فرهنگي وخيم

شود  با توجه به آنچه گفته شد، عوامل مثبتي كه منجر به خشونت عليه زنان مي

عوامل مرتبط با تبهكاران؛ و عوامل مربوط به : توان به دو دسته كلي تقسيم كرد مي

وه دارند، از آنجا كه پيش از ارتكاب هرگونه بزه، هر دو طرف رابطه حالت بالق. قربانيان

زيرا . توان معيار كامالً دقيقي كه منطبق با تمام خشونتها عليه زنان باشد، ارايه داد نمي

فرد و  امكان دارد شخصي كه سابقه چنداني در كجروي ندارد، در موقعيتي منحصربه

دليل نادر بودن و  حال، اين دسته از جرايم به بااين. كامالً تصادفي، مرتكب خشونت شود

شوند، چندان مورد توجه  جرمان خود را معرفي يا از كردار خود پشيمان مياينكه م

آنچه مطمح نظر است، جرايم جسمي و جنسي عليه زنان از سوي مردان . نيستند

  .باشد مي

اگرچه هركس توجيهات خاص خود را از علل خشونت جنسي بر ضد زنان دارد، 

 در شم كارآگاهي مطبوعات و دستگيري متهم امكان دارد داليلي را برمال سازد كه

گناهي كرده و سپس  در اغلب موارد، متهم ابتدا ادعاي بي. ها گنجانيده نشده است رسانه
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١٤٣ 

اي از جمله قرباني،  با اطالع از اينكه تمام مدارك دال بر مجرميت اوست، به هر وسيله

فتن  براي گر)…تبليغات، اينترنت و (جامعه، ساختار، اقتصاد و حتي عوامل خارجي 

آورد، گوياي  اين وسايل هرچند برائت وي را فراهم نمي. شود برائت خويش متوسل مي

توان علل خشونت عليه زنان را، همانند ساير انواع خشونتها،  اين واقعيت است كه نمي

  .احصا كرد

بندي علل عمده خشونت منصرف  با وجود حقايق فوق، متخصصان از دسته

 است كه تعامل ميان عوامل زيستي، رواني و اجتماعي، در كل اعتقاد بر آن. اند نشده

توان بدون تغيير يا اضافه  در اينكه آيا اين سه ركن را مي. سازد هاي خشونت را مي پايه

 National Research(با خشونت عليه زنان انطباق داد، ترديدهايي وجود دارد 

Council Staff, 1996: 49 - 51( . الزم است تا ثابت شود در مجموع كار علمي زيادي

اين بررسي . چرا خشونت جنسي عليه زنان با ساير رفتارهاي خشونتبار تفاوت دارد

  .رسد نظر مي ويژه از حيث پيشگيري دقيق ضروري به به

  روش تحقيق) ۱

شناختي خشونت  اين مطالعه مبتني بر روش توصيفي بوده و هدف از آن، تحليل جرم

منابع مقاله، .  براي پيشگيري از اين نوع خشونت استعليه زنان و ارايه راهكارهايي

چرا كه بررسي . اند شناختي و فرهنگي به موضوع انتخاب شده عمدتاً با رويكرد جرم

ـ فرهنگي و خشونت  حاضر درصدد اثبات اين فرضيه است كه بين عوامل اجتماعي

نت در بررسي علل و عوامل خشو. جنسي عليه زنان رابطه محسوسي وجود دارد

عنوان تنها مبناي قابل اتكا مدنظر نبوده و تمام  جنسي، نظريه يا مكاتب خاصي به

عوامل، صرفنظر از ميزان تأثير آنها، مورد توجه بوده است؛ هرچند پس از ذكر هر يك 

از عوامل و داليل معتقدان به تأثير آن عامل در خشونت جنسي، ميزان تأثير واقعي آن 

  .اير دانشمندان ارزيابي گرديده استنيز با تكيه بر نظريات س
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  چارچوب نظري ) ۲

هايي است كه به مناسبتهايي از  بررسي موضوع مقاله حاضر، مستلزم پرداختن به نظريه

شناسان و دانشمندان علوم اجتماعي دربارة علل خشونت  جانب حقوقدانان، روان

د زيستي و فرهنگي توان از دو بع اين علل و عوامل را مي. جنسي، ابراز گرديده است

  .مورد بررسي قرار داد

  عوامل خشونت جنسي عليه زنان) ٢ـ١

كنند،  عواملي كه شخص را به ارتكاب بزه يا خشونت در مفهوم خاص آن هدايت مي

شناسي بر دسته اخير تمركز  جرم. بندي كرد توان به عوامل اتفاقي و پايدار طبقه مي

م اتفاقي، دشوار و از حيث پيشگيري در زيرا شناسايي علل و مصاديق جراي. كند مي

يك از عوامل پايدار با خشونت جنسي  البته ارتباط مستقيم هيچ. فايده است عمل بي

با اين همه، بررسي مختصر آنها براي سنجيدن ارزش و . طور قطع اثبات نشده است به

  .تأثير هركدام ضرورت دارد

  اوصاف ژنتيكي) ٢ـ١ـ١

نانه و مردانه از حيث شكل و ماندگاري كروموزومهاي اگر از تفاوت ميان ژنهاي ز

جنسيتي بگذريم، برخي از مطالعات اخير بيانگر آن است كه مردان جوان تمايل بيشتري 

به داشتن شركاي جنسي متفاوت و تمايل كمتري به رابطه مداوم با فرد خاص و 

ا شده است حال آنكه عكس اين ويژگيها براي زنان جوان ادع. نداشتن رقيب دارند

)Shackelford, et al, 2005: 447(.  

مشروع يا (اين نظريه نيز گاه مطرح شده كه مرداني كه در يافتن شريك جنسي 

 ,Ellis(يابند  سوي جرايم جنسي سوق مي شوند، بيشتر به رو مي  با مشكل روبه)نامشروع

مكان دارد اند كه ا برخي نيز از جسارت جنس مرد به لحاظ ژنتيكي سخن گفته. )2000
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نفسه در ارتكاب جرايمي همچون همسركشي موثر باشد  در قالب خشونت درآمده، في

)Daly & Wilson, 1982(.  

توان  هرچند ادعاهاي فوق به لحاظ علمي به مرحله اثبات كامل نرسيده است؛ مي

جنس مرد، : شناختي ارتباط برقرار كرد اي از واقعيتهاي اجتماعي و زيست ميان پاره

اي  ر و جسورتر و جنس زن در عين ضعف جسماني در مقايسه با مرد، داراي پارهت قوي

 و آزار شريك )مبتني بر جنسيت(از اوصاف جسمي و رواني نظير قابليت خودنمايي 

اوصاف اخير، . اي از خشونتها مؤثر باشد تواند در بروز پاره جنسي است كه خود مي

آيد كه حسب مورد ممكن است براي دفاع يا  شمار مي ابزارهاي زنان در مقابل مردان به

ساختار ژنتيكي جنس مؤنث امكان ارتباط اين اوصاف را . حمله مورد استفاده قرار گيرد

  .سازد با ويژگيهاي زيستي ايشان منتفي نمي

  هاي رواني و روانپزشكي جنبه) ٢ـ١ـ٢

 داخلي بدن روانشناسان و روانپزشكان در مطالعه بزهكاري، ارتباط آن را با ترشحات

تر عوامل  عوامل دروني و در مفهوم عام( فعاليتهاي استثنايي مغز )ويژه هورمونها به(

  .)Buss et al, 1992( )اند بيروني مؤثر بر فرد مورد بررسي قرار داده

اند كه علت برخي از تحوالت رواني در  روانشناسان البته به اين نكته توجه داشته

ارتكاب  تواند زمينة ، نهفته است كه خود مي)سابقه فرد(ديدگي يا بزهكاري قبلي  بزه

بنابراين، هميشه مسائل رواني علت جرم . ديدگيهاي بعدي را فراهم آورد جرايم يا بزه

نيستند، بلكه امكان دارد از قرار گرفتن در موقعيت فاعل يا مفعول جرم ناشي شده 

كه اين مطالعات اغلب بر نكته ديگر در مورد بررسيهاي روانپزشكي آن است . باشند

حال آنكه شرايط . روي حيوانات انجام شده و سپس به انسان تعميم داده شده است

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه در كنشها و واكنشهاي حيواني نقش ندارند، نبايد 

عالوه تأثير كاهنده يا افزايندة داروها در زمينة خشونت، فقط به  به. ناديده انگاشته شوند

مقصود از خشونت در . دگي انسانها تعلق دارد و در حيوانان قابل طرح نيستزن
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توان رفتار حيوانات يا انسانهاي فاقد قوة  شناسي نيز، انواع آگاهانه آن است و نمي جرم

با وجود تالشهاي مستمر براي پي بردن . تميز موقت يا دايم را مالك بررسي قرار داد

آميز، اغلب پژوهشگران بر نقش  ستي در رفتار خشونتبه نقش و ميزان تأثير عوامل زي

برخي از محققان . )Fishbein, 1990(عوامل محيطي، اجتماعي و اقتصادي تأكيد دارند 

توانند روند يادگيري و ارتكاب بزهكاري را تسهيل  معتقدند كه عوامل زيستي فقط مي

  .)Albee & Perry, 1998( نمايند؛ اما آنچه بيشترين تأثير را دارد، عوامل اجتماعي است

  مشروبات الكلي) ٢ـ١ـ٣

افعال تهاجمي بخصوص در كشورهاي غربي، يكي از پيامدهاي فوري مصرف مواد 

 درصد تجاوز به عنفها ٧5 درصد نزاعها و ٨5مصرف مشروبات را عامل . الكلي است

نت از ارتباط الكل و خشو. )Kantor & Straus, 1990; Abbey et al, 2001(اند  دانسته

قدر مسلم اين . حيث رواني، روانپزشكي و اجتماعي در نهايت پيچيدگي قرار دارد

است كه مصرف مشروبات الكلي، تعادل دماغي را بر هم ريخته، استعداد ارتكاب 

: خشونت ناشي از الكل داراي دو ويژگي عمده است. آورد خشونت را فراهم مي

 امر امكان دارد جراحات شديدي را شخص كنترل خاصي بر رفتار خود ندارد و همين

از سوي ديگر، اگر مستي با قصد خشونت باشد، بايد تكرار آن . ديده وارد سازد به بزه

ديدگان انتظار   يا تعدد بزه)همسر يا نامزد شخص(ديده در دسترس  را در مورد بزه

  . داشت

رادي كه با ويژه در مورد اف بررسي روانشناختي مستي از آن جهت اهميت دارد كه به

آور يا  كنند؛ طرز تلقي و انتظار شخص از اثر شهوت قصد خشونت، الكل مصرف مي

پيچيدگي مطالعات . سازد سرمستي ناشي از الكل است كه زمينه خشونت را فراهم مي

مستي نيز ناشي از تفاوت حالت و آثار مستي در افراد مختلف، نوع مواد الكلي مصرفي 

چه بسيار خشونتهاي جنسي و . باشد ها در اين مورد ميو لزوم دقت و تكرار پژوهش

دهند و چه بسيارند افراد مستي كه مرتكب فعل  جسمي كه بدون الكل روي مي
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مسلّم اينكه خشونت متأثر از مصرف . )Kantor & Straus, 1990(شوند  خشونتبار نمي

يش از مواد الكلي در ميان مردان بيش از زنان و خشونت جنسي حاصل از مستي، ب

صدمات جسماني در اثر ضرب و جرح است؛ هرچند موقعيت و شرايط را در حالتهاي 

  .صورت جداگانه سنجيد مختلف بايد به

  شخصيت مجرم) ٢ـ١ـ٤

اي معتقدند كه در خشونت جنسي، مجرم به لحاظ شخصيتي داراي اوصاف خاصي  عده

اي از  حالت ميانه. )Langevin, 1983(اند  ربط دانسته برخي ديگر اين ادعا را بي. است

ديدگي  هاي حقارت و بزه سوادي، فقر، عقده بي. توان صحيح دانست دو ادعا را مي

دهند و همين  جنسي دوران كودكي و ضعف فرهنگي، تمام ذهنيت فرد را تشكيل مي

  .گيري شخصيت مجرمانه او مؤثر خواهند بود عوامل در شكل

باشد، عوامل  داراي اهميت ميدهي شخصيت بزهكار، آنچه در حقيقت  در شكل

. بيروني است و ارتباط مستقيم ميان خشونت جنسي و وراثت به اثبات نرسيده است

توانند  جاي محبت و تنفر زن يا نامزد سابق، مي كما اينكه ناكامي در عشق، سركوبي به

  .لحاظ رواني سالم بوده به جنون آني دچار سازند شخصي را كه به

  يدهد شخصيت بزه) ٢ـ١ـ  ٥

گيرد نه در   انسان جاي مي»اميال«از آنجا كه رابطه جنسي در وهله اول در دسته 

رو، در اكثر موارد تمايل جنسي قرباني جرم، حداقل قبل از بروز  بندي جرايم، ازاين طبقه

طور خاص، در خشونتهاي جنسي  به. نمايد خشونت، انگيزه كافي در مجرم ايجاد مي

دنبال ارضاي جنسي است؛ اما به داليلي همچون  ، اغلب بهخانوادگي، طرف مؤنث رابطه

امكان دارد تحت آزار جنسي قرار گرفته يا خود .  …كينه قبلي، فحاشي يا توهين و 

لحاظ وجداني از مشروعيت  در مواردي كه رابطه، به. مرتكب خشونت جنسي گردد
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قب بعدي رابطه خاطر شده يا از عوا شدت آزرده ديده به خاصي برخوردار نيست، بزه

نتيجة اين امر، تن دادن به استمرار رابطه يا تالش براي ترميم آثار خشونت . هراسد مي

  .شدت مؤثر خواهد بود جنسي است كه خود در كنشها و واكنشهاي بعدي وي به

ديده و فرهنگ  طور مستقيم با شخصيت بزه خودنمايي و تحريك طرف مقابل كه به

يابد، خود عامل ديگري در بروز يا تشديد  باط ميجامعه يا گروههاي كجرو ارت

در اكثر موارد، قصد مرد متجاوز، بيش از اينكه متوجه پاسخ به ميل . خشونت است

جنسي خويش باشد، آزار جنسي طرف مقابل و احساس لذت يا شهوت ناشي از آثار 

  .خشونت است

سازند،  هم ميديدگاني كه خود زمينه خشونت جنسي را فرا لحاظ شخصيتي، بزه به

اغلب دختران مجرد يا زنان بيوه يا همسراني هستند كه كمتر در زندگي خويش تعهد 

صرفنظر از حالت . )Barnett & Hamberger, 1992(اند  اخالق يا اجتماعي داشته

گيرند،  پذير افرادي كه در معرض جرايم جنسي قرار مي ديده، شخصيت بزه انفعالي بزه

نگار، مانكنها، رقاصان و روسپياني  هاي غيرمجاز و هرزه ت رسانهاغلب تحت تأثير تبليغا

آمادگي . برند حد و مرز خويش لذت مي ظاهر از روابط نامشروع و بي است كه به

در . پذيري، ممكن است از استيصال و درماندگي اقتصادي باشد ديده براي خشونت بزه

اي جز  ه براي گذران زندگي چارهنمايد ك ديده، تدريجاً به خود تلقين مي اين حالت بزه

پذير و درگير شدن روزافزون وي در روابط  با تكوين شخصيت بزه. روسپيگري ندارد

رو شدن با افرادي كه هركدام با روش  اي جز روبه جنسي نامشروع و نامحدود، چاره

ماند و همين امر، تقريباً در تمام  دنبال ارضاي جنسي خويش هستند، نمي خاص به

  .)Fajnzylber et al, 2000(دنبال دارد  پذيران را به  خشونت جنسي بزهموارد،

  هاي خانوادگي و اجتماعي آموزه) ٢ـ١ـ   ٦

هرچه اين هسته . خانواده، كوچكترين اجتماع انساني و مبدأ رفتار جمعي انسان است

 بنابراين تأثير اجتماعاتي همچون. گردد تر مي رنگ شود، تأثر اجتماعي كم بزرگتر مي
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اي بزرگتر، شهر يا روستا در خشونت جنسي يا  مدرسه، گروههاي دوستي و در محدوده

شود كه شخص،  يادگيري ناهنجاريهاي مبتني بر هوي و هوس، زماني پديدار مي

نقش . خانواده هماهنگ و متعادلي نداشته يا رفتار او كمتر تحت نظارت خانواده باشد

هاي اجتماعي توسط فرزندان و تبيين  انه آموختهخانه از حيث انعكاس آگاهانه يا ناآگاه

نقاط ضعف و قوت آن از جانب والدين و در نتيجه تشويق خوبي و تقبيح كردار 

  .دار آن شود تواند عهده ناصحيح، واقعيتي است كه هيچ نهاد اجتماعي، نمي

 عنوان اجتماع يا تبديل آن به محلي براي جر و بحث والدين با فروپاشي خانواده به

يا خشونت ايشان عليه يكديگر، اميدواري به نهادينه ساختن هنجارها از طريق آن به 

اي براي  هزينه بدتر از همه، خانواده ممكن است محل امن و بي. گرايد كمسويي مي

  .هايي همچون اينترنت، ماهواره و ويدئو باشد يادگيري كجروي جنسي از طريق رسانه

توجهي به اين نياز از سوي  ل جنسي و بياز سوي ديگر، سرپوش نهادن به مي

تواند تمايل به خشونت جنسي پس از ازدواج را بخصوص در مردان  والدين، مي

اين مشكل در مواردي جدي است كه اطالعات جنسي شخص بسيار . تقويت نمايد

غلبه نگاه . زياد، اما امكان دسترسي وي به ارضاي ميل جنسي بسيار محدود باشد

 ,Abbey(چيز در پسرهاي جوان و نوجوان در مقايسه با دختران  اً همهجنسي به تقريب

نقش والدين در مورد اخير تنها .  نيز عامل ديگري در رفتار جنسي نابهنجار است)1991

شود و بيش از آن،  دقت در انتخاب گروه دوستي از سوي فرزند، محدود مي به

شرفتة ظاهري كه اكنون خود به خرده هايي از اين قبيل را بايد تنها با فرهنگ پي آموزه

  .فرهنگ غالبي در ميان اكثر نوجوانان و جوانان تبديل شده، مرتبط دانست

در سطح جامعه، وجود افرادي كه سابقه خشونت عليه همسر يا شريك جنسي خود 

اي براي يادگيري كجروي از سوي جوانان يا افرادي كه به هر دليل  دارند، خطر عمده

مشكل آن است كه در نگاه نخست، . آيد شمار مي ا آزار و اذيت دارند، بهقصد انتقام ي

تمام حقيقت نسبت به كسي كه با شور و شوق تمام، داستان خشونت جنسي خويش را 

قضاوت نسبت به رفتار و گفتار او از سوي . كند، معلوم نيست براي ديگران تعريف مي
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 ظاهر قضيه، توجه اندكي به وضعيت ديگران، كه اغلب استعداد كجروي دارند، با حفظ

همين امر منجر به اقدام فعلي يا . گردد مزاجي گوينده يا صحت و سقم واقعه مبذول مي

شود كه با مشكل رواني  آتي مرداني در خشونت جنسي نسبت به طرف مقابل مي

  .اند رو نيستند و صرفاً از شخص يا اشخاص ناشناسي تقليد كرده خاصي روبه

به هنجارهاي اجتماعي نيز يكي از عوامل بالقوه خشونت جنسي عليه عدم اعتقاد 

غلبه هنجارهاي واقعي يا ظاهري جوامع ديگر، در ذهن يا عمل . آيد شمار مي زنان به

صرف عدم اعتقاد به هنجارهاي غالب . اي را توجيه نمايد تواند هر نوع رابطه طرف مي

دون توجيه بودن آنها براي كجرو، جامعه ممكن است ناشي از نهادينه نشدن آنها، ب

تخطي مدعيان و بزرگان جامعه از آن هنجارها و منعطف نبودن آنها در مقابل 

در مورد ساختار جامعه و خشونت عليه (هاي مشروع يا نامشروع شخص باشد  خواسته

  .)١٣٨٣اعزازي، . ك. طور كلي، ر زنان به

  ها نقش رسانه) ٢ـ١ـ٧

، گفتار يا رفتاري تعريف شود كه زن از حيث سالمت اگر خشونت جنسي به هر رابطه

ها  جسمي و رواني حاضر به پذيرش آن نباشد، در آن صورت بايد مدعي شد كه رسانه

. كنند ترين نقش را در ترويج خواسته يا ناخواسته خشونت جنسي عليه زنان ايفا مي مهم

هاي  ي در شبكهنگار بسياري از پژوهشگران، تبليغ آزادانه زنان روسپي و هرزه

دانند كه  ترين عامل تجاوز به حقوق جنسي زنان مي اي و اينترنتي را عمده ماهواره

تمايلي به ديدن يا اجراي محتواي آنها، تحت فشار شريك جنسي خود، ندارند 

)Brownmiller, 1975(.  

خرد كردن شخصيت زن در فيلمهاي مبتذل، آمادگي روسپيان براي نمايش 

ل، استفاده از مانكنها براي تبليغات تلويزيوني با تأكيد بر زيبايي و ترين اعما زننده

جنسيت، عادي جلوه دادن خشونتبارترين روابط جنسي، روابط جنسي گروهي كه 

هايي بارز از  آيد و صدها مورد ديگر، نمونه شمار مي مصداق بارز خشونت عليه زنان به
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اي و اينترنتي، در  هاي ماهواره شبكهآيد كه عالوه بر  شمار مي آموزش خشونت جنسي به

  .تلويزيون سراسري و مطبوعات بسياري از كشورهاي جهان عادي شده است

هاي خصوصي، با هشدار قبلي  هاي مبتذل در برخي از شبكه هرچند نمايش صحنه

حال  شود، بااين به نوجوانان و افرادي كه تمايل به ديدن اين وقايع ندارند، انجام مي

راني  هاي تجاوز جنسي، ضرب و شتم زنان و دختران براي شهوت  صحنهنمايش مكرر

در تلويزيون و چاپ عكسهاي زننده در مطبوعات كه بيشتر در دسترس جوانان و 

كه رابطه  طوري به. سازد تدريج زمينه خشونت جنسي را فراهم مي نوجوانان قرار دارد، به

زي ذهني و عملي آن از جانب سا هاي خشونت در تلويزيون و شبيه ميان پخش صحنه

 ,Ferraro & Johnson(برخي از بينندگان، در مطالعات اجتماعي ثابت گرديده است 

1983(.  

روند  شمار مي ها از دو جهت عامل خشونت جنسي عليه زنان به طور كلي رسانه به

نخست، تبديل زن به كاال از طريق استفاده تبليغاتي از زيبايي . كه منحصر به آنهاست

عنوان  زن در پيامهاي بازرگاني و نمايش روابط خصوصي جنسي از انواع مختلف آن به

؛ دوم، طبيعي )Brownmiller, 1975: 8(صحنه طبيعي از فيلمها، تئاترها و مستندها 

توان نتيجه گرفت  مي. جلوه دادن تعرض جنسي بدون وجود رابطه قانوني ميان طرفين

 آن و قرباني شده آگاهانه يا ناآگاهانه زنان در كه ميان آزادي جنسي به مفهوم غربي

درستي اين فرض از طريق . هاي علني خشونت جنسي، رابطه مستقيم وجود دارد صحنه

هاي سالم و مبتذل و هشدارهاي مكرر مدافعان حقوق بشر در زمينة  مقايسه ميان رسانه

  . استپذير آساني اثبات اجتناب از تبديل زن به كاالي تبليغاتي نيز، به

  شناسي فرهنگي خشونت جنسي جرم) ۲ـ۲

تفاوت طرز تلقي فرهنگهاي مختلف از مفهوم، ماهيت، نوع و شدت خشونت جنسي 

اي از باورها، عقايد،  فرهنگ مجموعه. سازد عليه زنان، بررسي مستقل آن را ضرروي مي

 و تاريخ و تحوالت هر جامعه است كه در گذر زمان تثبيت گرديده و بر حسب نيازها
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مطالعه اركان فرهنگي خشونت جنسي عليه زنان از . ضرورتها دچار تغيير گرديده است

  .رسد نظر مي جهت تأثيري كه مجموعه فرهنگ در خشونت جنسي دارد، ضروري به

  نقش باورها و عقايد) ۲ـ۲ـ۱

. دهد نوع ارزشهاي شخصي و اجتماعي، مفهوم و گستره خشونت را در فردي شكل مي

توان تعريف خشونت  به باورها و عقايد خاص در هر يك از جوامع، ميبا توجه به غل

اديان آسماني، رابطه جنسي را تنها . طور جداگانه ارائه داد را در هر يك از فرهنگها به

پس از طي مراسم خاص كه از جمله شامل عقد زناشويي و گرفتن شاهد براي آن 

خانواده و استمرار نسل بشر انجام اين تجويز تنها براي قوام . دانند است، مجاز مي

گاه نقش ابزاري يا مبتني بر شهوت را براي روابط جنسي  شود و عقايد راستين، هيچ مي

  .اند به رسميت نشناخته

شناسي مبتني بر آزادي جنسي،  هاي نوين روان تحول باورها و عقايد در سايه ايده

كه زماني نامشروع محسوب خود منجر به كاسته شدن از قبح روابط جنسي شده  خودبه

آيد و  شمار مي ، ركن كافي براي رابطه به»رضايت«اكنون در اكثر كشورها، . گرديد مي

جدا بودن مفهوم زناشويي و دوستي با غير همجنس، زمينة مناسبي براي روابط جنسي 

بخشي به روسپيگري يا حداقل  گرايش به مشروعيت. نامحدود فراهم ساخته است

مقابل آن، رسوخ باور روابط جنسي گروهي را در اذهان مردم ايجاد تفاوتي در  بي

كند و تمام اين عوامل، بدون اينكه كسي مدعي تعارض صريح آنها با حقوق بنيادين  مي

  .نمايد بشر باشد، نوع خشونت جنسي آزاد را تسهيل مي

برداشته شدن قيد مسئوليت اجتماعي از اعمال مجرمانه جنسي، در متوقف ماندن 

داند نيز  اجراي قوانين كيفري كه به هر نحو خشونت جنسي را مستوجب مجازات مي

انگاري و كيفر خشونت جنسي در جامعه احساس  درواقع، وقتي نياز به جرم. مؤثر است

 خود را از دست خواهد داد و تعارض متعارف با مقررات نشود، قانون، مبناي اجتماعي

پوشي از اجراي آنها يا حداقل مسامحه با عامالن خشونت جنسي را در  الزامي، چشم
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نكته مهم ديگر در باورها و اعتقادات كه نياز به . محاكم قضايي در پي خواهد داشت

ر بر روي قرباني اصالح دارد اين است كه جامعه، پس از وقوع خشونت جنسي، بيشت

گردد  كند و همين امر مشكالت بعدي همچون طرد از اجتماع را موجب مي تمركز مي

)Shalhoub, 1999: 164( .ديده  اي فرهنگها، امكان انزواي دايمي يا قتل بزه حتي در پاره

از سوي خويشان براي پاك كردن هميشگي لكه ننگ، اثر و پيامد طبيعي رابطه جنسي با 

  .باشد  در اثر اجبار و اكراه ميديگران، ول

  هاي فمينيستي تأثير نظريه) ۲ـ۲ـ۲

اي را  باشند، تالشهاي عمده طرفداران برابري زن و مرد از هر حيث، كه اغلب زن مي

براي تعريف پايگاه نوين اجتماعي براي زنان و حمايت از ايشان در برابر جرايم مردانه 

. ك. شناسي زنان، ن ههاي فمينيستي در باب جرمبراي ديدن ديدگا(اند  به انجام رسانيده

توان نفوذ آنها را  حدي تأثيرگذار بوده كه نمي اين تالشها به. )5۳۴ـ  ۳۷: ۱۳۸۳معظمي، 

نبايد از نكته . به جوامع و فرهنگهاي مختلف و تثبيت آنها را در طي زمان انكار كرد

جانبه از زنان، در   همهپوشي كرد و آن اينكه افراط در جانبداري تري نيز چشم مهم

اي از موارد، قرباني شدن آنها يا توجيه قرار گرفتن در معرض انواع تجاوزهاي  پاره

  .جنسي را در پي داشته است

شناسان به بزهكاري زنان  ضمن اعتراض به نگاه مردانه جرم«شناسان فمينيست،  جرم

اي اجتماعي كه مردان به شناسي در انحصار مردان است و با انتقاد از انزو و اينكه جرم

 اين مسئله تأكيد دارند كه زنان در واقع قرباني بر… اند  زنان در جامعه تحميل كرده

: ۱۳۸۴نجفي ابرندآبادي، ( »اند شرايط اجتماعي متفاوت تحميلي به خود در جوامع

 .)۱۰۹ـ  ۱۱۰
 اي از محققان با تمركز بر روي زنان و كودكان ديدگي جنسي، عده درخصوص بزه

جانبه از آنها و پيشگيري از موارد مشابه را  قرباني كه اغلب دختر هستند، حمايت همه

الوصف تفكيك روابط جنسي  مع. )Wathen & MacMillan, 2003(اند  خواستار شده
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انگاري دسته دوم از  بدون محدوده به دو نوع با رضايت و بدون رضايت و تنها جرم

ديدگي را پديد آورده كه  اي از بزه  مصاديق عمدهپردازان، عمالً سوي برخي از نظريه

اي جز  شوند و چاره قربانيان آنها، بدون حمايت و در همان وضع موجود رها مي

  .يابند عنوان شغل نمي پذيرفتن فحشا به

متأسفانه، ايده آزادي روابط جنسي با افراد متعدد در طي يك يا چند روز، در ميان 

اعتقاد به اين حد از آزادي كه شخص . )Harridan, 2003(فمينيستها طرفداراني دارد 

ـ با ارائه هر  بتواند جان و تن خويش را در معرض تجاوز افراد متعدد قرار دهد

. پذير نيست ـ از نظر اخالقي و حقوقي تحليل توجيهي از بعد برابري و آزادي زن و مرد

ديده نيست و آالم  زيرا در مفهوم موسع، خشونت جنسي محدود به آزار جسمي بزه

. شود روحي ناشي از ارتكاب اعمال خالف طبع و فطرت انسان را نيز شامل مي

دليل  كه شخص باطناً به ارايه خدمات جنسي، راضي نيست و آن را فقط به همين

دهد، نمونه بارزي  اضطرار اقتصادي يا اجبار مردانه يا سوءمصرف مواد مخدر انجام مي

توان از اين عقيده پيروي كرد كه زنان روسپي بايد  لذا نمي. آيد شمار مي از خشونت به

؛ زيرا قانوني )Harridan, 2003(تحت شمول مقررات كار و تأمين اجتماعي قرار گيرند 

  .شدن اين تفكر، مفهومي جز قبول و تبليغ خشونت جنسي عليه زنان ندارد

 كه روسپيگري، با توجه به آنچه گفته شد، كوشش فمينيستها بايد بدين سو باشد

كشي جنسي و گردشگري جنسي از مصاديق بارز  قاچاق زنان و دختران براي بهره

گردد و دولتها بايد اقدامات عملي براي تأمين نيازهاي  خشونت عليه زنان محسوب مي

ديدگي قرار گرفته انجام  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قربانيان و افراد در معرض بزه

حقيقت اين است كه . ها و قاچاقچيان را به كيفر قانوني برسانند داده، عامالن، واسطه

ترين معضل عصر  پردازان را از توجه به مهم تمركز بر روي حقوق سياسي، نظريه

. حاضر، يعني تبديل شدن زنان به كااليي براي جلب رضايت مردان، غافل ساخته است

سير دلبخواهانه از اين مقوله، عالوه چنانچه گفته شد، قرائت موسع آزادي زنان و تف به

  .سازد خود زمينه خشونت جنسي عليه ايشان را فراهم مي
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  فرهنگهاي مجرمانه خرده) ۲ـ۲ـ۳

هاي تبهكار و باندهاي بزهكار ضمن عملي ساخته ناهنجاريهاي خود در انتقام از  دسته

در ميان حتي اگر بردن اموال يا قتل قرباني . سازند جامعه، زنان مستعد را قرباني مي

در اين . گردد باشد، اين امر با تجاوز شديد و در اكثر موارد تجاوز گروهي همراه مي

فرد يا افرادي كه خود يا : ساختار، نوع بزههاي ارتكابي از دو حالت خارج نيست

لحاظ جسمي، طرز  اند، از كساني كه به بستگانشان مورد تعرض جنسي قرار گرفته

، واجد معيارهاي مدنظر )ورد ثروتمند يا روسپيحسب م(پوشش و طبقه اجتماعي 

اين شيوه از بزهكاري اغلب در كشورهايي كه نگاه مذهبي به . گيرند هستند، انتقام مي

هاي فقيرنشين  بزهكاران كه اغلب به محله. دهد مسائل جنسي وجود دارد، روي مي

 نهايت سوءاستفاده تعلق دارند، از خألهاي امنيتي باالشهر يا ايمني محيطيِ بيرون شهر،

در اين موارد، خشونت جنسي اغلب با بردن مال و كشتن قرباني يا تهديد . برند را مي

گردد و باند بزهكاران پس از ارتكاب دهها جرم مشابه، رديابي و  شديد وي همراه مي

گزينند و پس از  اين باندها، نامهاي مخوفي براي خود برمي. گردند دستگير مي

آيند كه   توجيه اعمال خود به استناد موازين قانوني و شرعي برميدستگيري، درصدد

اي از  توجيهات آنها فقط موجب طوالني شدن روند دادرسي، سرپوش گذاشتن بر پاره

خاطر طرز تلقي غلط  گناهان به واقعيتهاي اجتماعي همچون فقر و قرباني شدن بي

  .شود بزهكاران و قضاوت بر مبناي ظاهر افراد مي

: شود گيري باندهاي خشونت جنسي مي ي ديگر، دو ركن منجر به شكلاز سو

زنان يا دختراني كه از فقر مالي، نبود سرپناه امن يا (وجود افراد مستعد قرباني شدن 

؛ و وجود افرادي كه توان مالي و امكانات الزم را براي )برند سرپرست معتمد رنج مي

باندها در مناطق مختلف شهرها و كشورها، گيري اين  شكل. پذيرش قربانيان دارا هستند

  .آيد شمار مي المللي قاچاق جنسي به نقطه شروع زنجيره بين

بزهكاران، نيازهاي اقتصادي و مسكن زنان و دختران درمانده را با شروطي همچون 

شمار  گاه سرپرستان اليقي به اما هيچ. كنند تسليم شدن و مطيع بودن، تا حدي تأمين مي
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زيرا هر لحظه امكان دارد، قربانيان براي ارايه خدمات جنسي به افراد ديگر از آيند،  نمي

  .همان كشور يا كشور ديگر فروخته شوند

احساس پوچي ناشي از كاال بودن، فقدان حق داشتن همسر يا فرزند، نامعلوم بودن 

 و سرنوشت، اعتياد به روابط جنسي مستمر و مواد مخدر، ابتال به بيماريهاي مقاربتي

بار خشونتهاي جنسي  ايدز و دهها مشكل جسمي و روحي ديگر از تبعات مصيبت

در اين حالت . شوند وارده بر زناني است كه در باندهاي قوادي و قاچاق گرفتار مي

ترين شكل تعرض به حقوق بنيادين بشر  است كه فرهنگ مجرمانه براي توجيه كثيف

شود؛ حال آنكه   انتخاب ايشان وارد مي از موضوع آزادي زن و حق)حق بر جان و تن(

  .گزيند كس خشونت جنسي و فحشا را برنمي در شرايط عادي هيچ

  ها يافته) ۳

شناخت علل و عوامل خشونت جنسي مردان كه در گفتارهاي قبل ارائه شد، ما را در 

شود  تر مي حكايت خشونت جنسي زماني تلخ. كند رسيدن به پيشگيري عملي كمك مي

 آمار واقعي اين دسته از جرايم، نامعلوم و پيشگيري قانوني از آن سخت و كه بدانيم

ديدگان را نيز در معرض  نفسه پيشگيري و حمايت از بزه موارد مذكور، في. دشوار است

رنگي نقش پليس و نهاد قضا در پيشگيري از خشونت جنسي  كم. دهد ابهام قرار مي

  .نمايد جاب مياي را اي عليه زنان، ضرورت بررسي جداگانه

طور كلي، سياست پيشگيري بر دو ركن مهم جلوگيري از خشونت جنسي مردان  به

توان دريافت  از اين تقسيم مي. پذيري زنان استوار است ديدگي و بزه و پيشگيري از بزه

تواند نقش  ديده، مي كه خشونت جنسي در زمره جرايم نادري است كه شخص بزه

  .ادن به آن داشته باشداي در پيشگيري يا تن د عمده

  پيشگيري از خشونت جنسي مردان) ٣ـ١

، شفافيت رابطه زوجين، حل و فصل اختالفات با )خانوادگي(در خشونتهاي خانگي 
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ها با حقوق بشر، حريم خصوصي و حدود  هاي متعارف، آگاه ساختن خانواده شيوه

قانوني و مستوجب متعاقب آگاهي بايد بر غير. رابطه زناشويي از بهترين راهكارهاست

كيفر بودن خشونت جنسي تأكيد شده، محاكم ضمن حفظ اسرار خانوادگي، با احقاق 

ها، زمينه را براي  ديدگان و انتشار اخبار محرمانه اين پرونده رفته بزه كامل حقوق ازدست

خاطر مسائل عرفي، فرهنگي و اجتماعي از اين كار اجتناب  ديدگاني كه به دادخواهي بزه

  .ند، فراهم سازندورز مي

دربارة خشونتهاي جنسي داخلي، تصويب قانون منع و پيشگيري از خشونت عليه 

از جمله حد (اجراي مجازاتهاي شرعي در مورد مردان متجاوز . زنان ضرورت دارد

آيد؛ مشروط بر اينكه  شمار مي  يكي از بهترين سياستهاي كيفري به)قوادي، زنا و قذف

خاطر معاذيري همچون اجبار،  رف ديگر رابطه خشونتبار جنسي بهعنوان ط ديدگان به بزه

هاي كنترل اجتماعي و  تأكيد بر نظريه. تهديد يا اضطرار اقتصادي در امان باشند

يادآوري پيشينه فرهنگي كشورمان در سالمت جنسي، شيوه مطلوبي براي اجتناب از 

  .روابط نامشروع و در نتيجه خشونت جنسي است

المللي، مستلزم وضع و اجراي تدابير داخلي و  شونت جنسي بينپيشگيري از خ

كشي جنسي  در درون كشورها، بايد زمينه قاچاق، گردشگري و بهره. المللي است بين

. در اين مهم تفاوتي ميان كشورها مبدأ، مقصد يا در مسير وجود ندارد. خشكانده شود

هاي   به روسپيگري و خواستهترين عامل براي تن دادن دهد كه مهم مطالعات نشان مي

بنابراين كشورهاي . )Balos, 2004: 147(جنسي ديگران، ناتواني مالي و اقتصادي است 

ها، دالالن و افرادي كه از  توانند ضمن مبارزه با واسطه جهان سوم و در حال توسعه مي

اي ه كنند، سياست كالني را در قالب برنامه شرايط نامساعد اقتصادي سوءاستفاده مي

سرپرست و تأمين اجتماعي همه زنان  كني فقر زنان بي مدت براي ريشه بلندمدت و ميان

  .تعريف و اجرا نمايند

المللي، به حداقل رساندن خشونت جنسي، مستلزم تأكيد عملي بر  در سطح بين

ارزشهاي انسان از بعد حيثيت، كرامت و برابري انسانهاست كه در اعالميه جهاني 
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آگاه ساختن زنان و دختران به استفاده . ه استمورد تصريح قرار گرفت ١٩۴٨حقوق بشر 

از جمله مطالبه حقوق اقتصادي از (از راههاي جايگزين براي تأمين نيازهاي اقتصادي 

، از جمله بهترين تدابيري است كه )دولت متبوع، خوداشتغالي و كارآفريني زنانه

  .ق بشر زنان و كودكان اتخاذ شودتواند از سوي سازمانهاي فعال در زمينة حقو مي

كن  نكتة مهم ديگر، همكاري و هماهنگي ميان كشورهاي مختلف براي ريشه

 به اًاگر كشورها صرف. المللي است ساختن خشونت جنسي عليه زنان در سطح بين

عنوان كاالي خوبي براي  ارتضاي جنسي اتباع خود بپردازند و اتباع ساير دولتها را به

ردان يا كسب درآمد تجاري محسوب دارند، پيشگيري از خشونت ارضاي جنسي م

بيني ضمانتهاي اجرايي در قالب  در اين جهت پيش.  ناممكن خواهد بوداًجنسي تقريب

المللي براي ملتزم ساختن دولتها به رعايت و صيانت حقوق بشر براي  ميثاقهاي بين

  .همگان ضرورت دارد

  نديدگي جنسي زنا پيشگيري از بزه) ٣ـ٢

 »تواند مقصر باشد در برخي موارد، زني كه مورد تعرض قرار گرفته است، خود مي«

لذا اگر اين مسئله را « )٢٣٥: ١٣٨٣ديدگي،  ديدگاه دكتر دالكوستا در گزارش كار گروه بزه(

سوي  ديدگي خود نقش دارند، گامي مهم به ديده در بزه بپذيريم كه گاهي خود زنان بزه

. )٢٣٥: ديدگي، همان ديدگاه دكتر آشوري در گزارش كار گروه بزه( »ايم پيشگيري برداشته

سازي بايد  با باال بردن كرامت و منزلت اجتماعي زن و فرهنگ«عنوان يك راهكار عملي،  به

  .)همان( »ديدگي قرار ندهد حدي برسانيم كه خود را در معرض بزه ولي را به

ديدگي  سي غيرقانوني، احتمال بزهچنانچه گفته شد، قرار گرفتن در معرض رابطه جن

در : اين وضعيت از دو حالت خارج نيست. سازد جنسي زنان را در اكثر موارد فراهم مي

در حالت دوم، . شود حالت نخست، زن به رابطه جنسي اجبار، تهديد يا مغرور مي

اي تمايل زن به برقراري رابطه با افراد ناشناس يا بودن در شرايطي كه انگيزه كافي بر

نام  وضعيتي كه بايد از آن به. كند، عامل قرباني شدن زن است تجاوز بزهكاران ايجاد مي
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شمار  اين وضع در كشورهايي كه روسپيگري در آنها جرم به.  ياد كرد»پذيري بزه«

  .آيد شمار مي آيد، عامل عمده خشونت جنسي عليه زنان به مي

ي زنان، مستلزم مداخله دولت براي ديدگ با توجه به آنچه گفته شد، پيشگيري از بزه

ـ اجتماعي ايشان و همكاري مؤسسات غيرانتفاعي حامي  حمايت از حقوق اقتصادي

براي پيشگيري از . باشد حقوق زن و كودك در حمايت از حقوق جنسي زنان مي

پذيري جنسي، زنان و دختران بايد وضع ظاهري خود را از حيث نوع لباس، آرايش،  بزه

با موازين قانوني و ظرفيتهاي اجتماعي منطبق نمايند؛ هرچند اين … معاشرت و 

رسد، با اين  نظر نمي راهكار با دستاوردهايي همچون آزادي و برابري چندان هماهنگ به

  .توان تأثير قابل توجه آن را در پيشگيري از خشونت جنسي عليه زنان انكار كرد حال نمي

بازي، روابط جنسي   گرايش به همجنستقليد از ظواهر فرهنگهاي ديگر در قالب

شمار  پذيري زنان در كشورهاي شرقي به قيدي، يكي ديگر از عوامل بزه گروهي و بي

قيدي رفتاري،  گردد كه بي متأسفانه توجه كمتري به اين واقعيت مبذول مي. آيد مي

فقط گروههاي اندكي كه . بيانگر تمامي تمدن و پيشرفت نيست، بلكه مانع آن است

دهند و اين دسته از افراد در كشورهاي غربي  اند به پستي تن درمي  شناخته شدهمالًكا

عالوه، تشخيص اينكه روسپيان و فعاالن رسمي و  به. نيز پايگاه اجتماعي خوبي ندارند

اي نمايش  هاي سكس اينترنتي و ماهواره غيررسمي صنعت سكس كه هر روز در شبكه

رضايت داشته باشند، براي بينندگان ناممكن است و در شوند، از كردار خود  و تبليغ مي

جهت پيشگيري بايد با انعكاس نتايج پژوهشهاي اجتماعي و روانشناختي در مورد 

حد و حصر را  ديدگاه جنسي، حقيقت امر براي افراد غيرمطلعي كه آزادي جنسي بي بزه

  .نمايند، تبيين گردد تأييد مي

  گيري بحث و نتيجه) ۴

رسيم كه ارتباط مستقيمي با اين علم به  شناسي به حقايقي مي العات جرمدر نتيجه مط

 پي »مادر«عنوان  تا زماني كه زنان به شأن وجودي خود به: مفهوم خاص آن ندارد
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  ٢١ فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال پنجم، شماره 

١٦٠  

عنوان بخشي از حقوق خويش  اند، پيشگيري از روابط جنسي نامشروع كه آن را به نبرده

گونه تعهدي از  اي كه براي مرد هيچ رابطه. شود رو مي نمايند، با دشواري روبه تلقي مي

حيث همسرداري، تعلق خانوادگي و پايداري روابط ايجاد نكند، در هر مورد امكان 

دارد به خشونت جنسي بدل شده، آثار ناگواري را از حيث رواني، جسمي و قواي 

عتقاد به بايد قبول كرد كه ا. جنسي براي سراسر دوران زندگي زنان به همراه داشته باشد

رابطه جنسي با هر كس و در هر شرايط، بيش از اينكه آزادي و انتخاب باشد، 

همين واقعه تلخ، امروزه تمام جهان سوم . پذيري و نقض حقوق بشر خويشتن است بزه

  .اي براي خودفروشي شده است را درگير ساخته و تقليد از ظواهر غرب، بهانه

صادي همگان، صيانت از حقوق بشر تعهد دولتها براي پوشش اجتماعي و اقت

گيرند و اصرار بر كيفر  افرادي كه خواسته يا ناخواسته تحت خشونت جنسي قرار مي

آيد كه گريز يا استثنايي از  شمار مي المللي به مردان و زنان الابالي، در زمره تكاليف بين

حشا كشيده در مورد زنان بيگانه كه اغلب در كشورهاي ثروتمند به ف. آن وجود ندارد

تواند به هنگام طرح دعوي عليه عامالن خشونت  شوند، همين تعهد دولتها مي مي

دليل قصور،  جنسيِ خارجيِ، مستندي براي محكوم ساختن دولتهاي مسير و مقصد به

  .انگاري و تجارت جنسي باشد سهل

بانان حقوق بشر و حقوق زنان بايد عالوه بر نقض حقوق بشر در  توجه ديده

عنوان كاال، شب و   به»زن«گاههاي جهان سوم به اين امر جلب شود كه جنس  شكنجه

آور، آن را عادي ساخته  شود و تكرار اين وضع شرم هاي غربي تبليغ مي روز در رسانه

عنوان  سوي نهادينه كردن مفهوم شرف و حيثيت زن، به فرهنگ جهاني بايد به. است

عي و عملي سازمانهاي غيرانتفاعي، انسان، سوق داده شود و در اين مهم نقش جم

سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته فعال در زمينه حقوق بشر بسيار حياتي خواهد 

جاي مايه گذاشته از شرف و حيثيت، سرپوش بر  در يك كالم، زنان بايد به. بود

پذيري جنسي و تن دادن به رابطه نامحدود جنسي براي كسب درآمد، حقوق  بزه

 اجتماعي خود را از دولت متبوع خويش مطالبه نموده، بر اين حقوق، اقتصادي و
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  ناسي خشونت جنسي عليه زنانش جرم

١٦١ 

مدت جوابگوي نيازهاي تمامي زنان نيازمند  شايد اين راهكار، در كوتاه. پافشاري نمايند

نباشد، چرا كه تجربه نفوذ تدريجي مفاهيم حقوق بشر در اذهان جمعي نشان داده است 

لتهاي غيرمردمي تحميل كرد و بر پايبندي عملي مفاهيم بنيادين حقوق را بايد به دو«كه 

  .»ساالري دارند، بر اين مفهوم تأكيد داشت دولتهايي كه ادعاي مردم
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