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چکیده
در زمان بالیای طبیعی و بحرانهای اجتماعی خشونت علیه زنان افزایش مییابد .از درون ساختار خانواده تا
مکانهای عمومی ،هریک عرصه خشونت علیه زنان میشود .این مقاله بر آن است نشان دهد خشونت علیه
زنان تنها به فضای داخلی خانهها محدود نمیشود ،در زمان جنگ و بالیای طبیعی ،شدت بیشتری میگیرد و
امنیت زنان در مکانهای عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد .این مقاله با استفاده از روش اسنادی ،مشکالت،
اقدامات و مطالعات انجام شده در چهار سال اخیر در زمینه خشونت علیه زنان در زمان بالیای طبیعی و
بحرانهای اجتماعی -در سطح جهانی  -را مرور میکند .گزارشها نشان میدهد خشونت علیه زنان-چه در
درون خانواده و چه مکانهای عمومی -در زمان جنگها و بالیای طبیعی بیشتر شده و پیامدهای مختلف
جسمی ،روحی ،ارزشی -اخالقی و عرفی و قانونی برای زنان به همراه داشته است .اقدامات و تالشهای
صورت گرفته در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان در بالیای طبیعی و بحرانهای اجتماعی شامل .1 :تالش
برای بازگشت به زندگی طبیعی توسط آسیبدیدگان و بهویژه زنان؛  .2تغییر نگرش و نقش رهبران مذهبی و
فرهنگی؛  .3توانمندسازی زنان؛  .4راهاندازی کمپینها و فعالیتهای علمی و مدنی؛  .5تصویب قوانین و
قطعنامههای بینالمللی و  .6ایجاد مراکز امن بوده است.
کلید واژهها :خشونت ،زنان ،بالیای طبیعی ،بحرانهای اجتماعی ،جنگ.
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 .1مقدمه و طرح مسئله
امروزه خشونت و ترس از خشونت ،بهعنوان یک نگرانی فراگیر در تمام جوامع مطرح است
(وینتون .)166 :2004،1شدت این نگرانی در زمان بالیای طبیعی و بحرانهای اجتماعی
بیشازپیش میشود .سستی قانون در جنگ و بالیای طبیعی ،چارچوبهای پیشین را از
میان برداشته و حریم گروههای آسیبپذیر شکنندهتر میشود .زنانی که تا پیشازاین با
خشونتهایی روبرو بودهاند ازاینپس قربانی تجاوز از سویی و خودسانسوری از سوی دیگر
بوده و از جهات مختلف مورد تهدیدات و ارعاب روانی و فیزیکی و آثار زیانبار آن هستند.
خشونت در زمان بالیای طبیعی و بحرانهای اجتماعی به شکل خشن آن که زنان را
نقطه هدف قرار میدهد در پیوندی تنگاتنگ با هرجومرج ،ژرفای فرهنگ مردساالری و
نگرشهای جنسیتی قرار میگیرد .ازاینرو تجاوز و خشونت علیه زنان در چنین زمانهایی،
پیش از تجاوز ،دستاورد ساختارهای مردساالرانه است که در یک جامعه زنان بهعنوان دارایی
مردان مورد هدف قرار گرفته و با این وسیله هر دو را مورد تحقیر قرار میدهند .چنین
پیامدهایی در زمان بحرانهای اجتماعی ،با موضوع "آبرو" بهعنوان یک قاعده اجتماعی و
فرهنگی درهمتنیده شده و شرمساری زنان قربانی ،نهتنها آنان را از درخواست کمک از
سازمانهای بشردوستانه بازمیدارد بلکه آنان را به پنهان نگهداشتن آن وا میدارد .شرمساری
که تنها متوجه زنان میشود و نه متجاوزین آنها  .پیامدهای جسمی ناشی از تجاوز از سویی
و پیامدهای روانی آن از دیگر سو ،گاه ،پایان بخشیدن به زندگی را پیش روی آنان
قرارمیدهد.
مـوارد دیگری از پیامدهای جبرانناپذیر جنگهـا ،شامل زنانی است که گـاه شـاهد
کشتهشدن همسـران و یا فـرزندانشان بوده و تا پایـان عمر باری از کابـوسهای شبـانه و
نشانههای زیانآور روحـی و روانی را با خود بر دوش میکشـند .این در حالـی است که
پیامدهـای اندوهبار بحـرانهای اجتماعی ،تنها به بار کـردن هزینـههای اقتصادی نـاشی از
جنـگ و بالیای طبیعی محدود نشده و هزینـههای گزافی که خشـونت به دولتها تحمیل
میکند نیز مسئـلهای قابلتوجـه است .شماری از مطالـعـات از تحمیل هزینـههای خشونت
علیه زنان به دولـتها حکـایت دارد (گولــدفارب63 :2002 ،2؛ داوری 3و همکــاران 2012 ،و
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2013؛ بـاردا 1و کیسـس14 :2013 ،؛ دارکـو 2و همکاران2015 ،؛ جورج و بریجت:2014 ،3
.)33
جهان و بهویژه در چند سال اخیر ،منطقه خاورمیانه جایگاه ستیز گروههای گوناگونی
بوده که هریک به شکلی زنان را مورد تعرض قرارداده و بر شدت مسائل پیشروی دولتها و
سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشری افزوده است .این مطالعه تالش میکند بحرانهای
پیشروی زنان در جنگها و بالیای طبیعی را به تصویر بکشد؛ آیا مسائل مقابل زنان همان
مسائلی است که در رسانههای گروهی و توسط دولتها پیش کشیده میشود و یا امری فراتر
از آنهاست؟ جنگ چگونه ،تحمیل خشونتهایی دیگر و از نوع متفاوت برای زنان ایجاد
میکند؟ براساس تعاریف صورت گرفته از ازدواج اجباری و زودهنگام کودکان (مرکز بین-
المللی تحقیقات زنان2006 ،؛ الک2013 ،؛ ؛ یونیسف2012 ،؛ یونیسف ،2012 ،جوهان و
الواتز ،4بیتا-)9 ،بهعنوان گواه بارز خشونت علیه زنان و انتقال وحشیانه از دوران کودکی به
بزرگسالی -آیا بحرانهای اجتماعی و بالیای طبیعی با گسترش ازدواجهای زودهنگام
دختربچهها در پیوند است؟ آیا تالشهایی دراینباره انجام گرفتهاست؟
 .0مبانی نظری
نظریههای فمینیستی تبیینهای قانعکنندهتری نسبت به سایر نظریات در زمینه خشونت
علیه زنان در زمان بحرانهای اجتماعی و از جمله جنگ ارائه میکنند .به باور برخی از
فمینیستها سلطهی مردانه در عرصههای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،انگیزه نهایی
بسیاری از تجاوزهای جنسی است و آنرا جنایت ناشی از قدرت میدانند (الیس.)1929 ،5
سوزان میلر در تئوری فمینیستی تجاوز جنسی باور دارد« :تجاوز به عنف چیزی بیش از یک
فرایند آگاهانه از هراساندن و تهدید است که همه مردان ،همه زنان را در جایگاه ترس
قرارمیدهند (براون میلر .)1993 ،6از دید او ،مردان بهطور طبیعی کنشگر تجاوز و زنان،
قربانی طبیعی عمل ایشاناند .زنان از راه تهدید به تجاوز همچنان در انقیاد مردان
باقیمیمانند (آبوت و واالس .)235 :1391 ،چشمانداز فمینیست رادیکال لیبرال در مورد
تجاوز به عنف ،نشانمیدهد حمله بهوسیله قدرت و مهار بهجای لذت جنسی تحریکمیشود
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و بهجای یک عمل جنسی ،یک عمل خشونتآمیز است (بورلی .)2016 ،1تجاوز در جنگ،
قطعاً در رابطه با جنس ،میل جنسی ،لذت و یا جنسیت نیست (نیارچاس 1995 ،2و
سایفرت 1996 ،3به نقل از اریکسون باز و استرن .)295 :2012 ،4در تعارضات ،بدنهای زنان
اغلب میدانهای جنگی است که خشونت را بهتحقیر و ستم تبدیلمیکند .ریسکها
تقویتمیشود ،زیرا زنان میتوانند از خانههایشان ریشهکنشوند و از شبکههای پشتیبانی
معمول خود جداشوند ،درحالیکه سیستمهای حمایت اجتماعی و حقوقی سست شده یا
نابود میشوند (خشونت علیه زنان 23 ،نوامبر  .)2012ازاینرو فرایند فراگیر و مهم سیاسی
"تجاوز بهعنوان یک سالح جنگی "و همچنین درک غالب تجاوز در دوران جنگ بهراحتی
درکمیشود (الیسون 2003 ،5به نقل از اریکسون باز و استرن.)296 :2012 ،
تجاوز به عنف بهدست سیستم عدالت کیفری ممکن است با نابرابری جنسیتی موجود در
جوامع پدرساالر ،در پیوندی تنگاتنگ قرارگیرد (جانسون .)2013 ،6فمینیسم "پدرساالر"
مفهوم نقشهای زن و مرد در جامعه را به چالشمیکشد (اوفورچوکوو .)23 :2010 ،3در
اینزمینه ،تجاوز جنسی بهعنوان یک جنایت علیه یک شوهر یا پدر زن ،مورد توجه قرار
گرفت (بورگس ،جکسون44-49 :1996 ،2؛ به نقل از استنفورد انکلوپدیا .)9در ساختار
پدرساالرانه ،مسائل ناموسی از اهمیت فراوانی برخوردارند و ضمانت اجرایی آن در حاکمیت
مرد قرار دارد .خانواده حریم خصوصی مردان است که باید در نقش سرپرست خانواده ،اعضای
آن شامل همسر و فرزندان -بهویژه دختران -را وارسی کنند (گلز .)45 :1925 ،خشونت علیه
زنان در یک زمینه ویژه همانند پدرساالری برای وارسی زنان انجاممیگیرد (دوباش 1939 ،و
دوباش1992 ،؛ به نقل از تانکی سنلت .)46 :2012 ،10زنان قربانیان تروریسم پدرساالرند
(مارش)43 :2011 ،11؛ بنابراین مردساالری علت نهایی همه سوءاستفاده از زنان بوده
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(تریسی )536-533 :2003 ،1و باعث میشود زنها پایینتر قرار گیرند و الگوی تاریخی
خشونت سیستمی علیه زنان شکل بگیرد (گلز و استراوس.)1926 ،
از چهار تبیین نظریه کالینز و کلترانس در زمینه تضاد و خشونت در خانوادههای امروزی،
متغیر"فشارهای اقتصادی" نیز میتواند تبیینگر مناسبی باشد :میزان تعارضات خانواده
هنگام فشارهای اقتصادی افزایش پیدا میکند ،بهویژه در میان طبقات پایین جامعه این عامل
نقشی عمده ایفامیکند چنین خانوادههایی درک خیلی سنتی از نقشهای جنسیتی دارند و
چنین میپندارند که شوهر فراهم آورنده اقتصادی و رییس خانواده است.)1991( 2
 .3مواد و روشها
این مقاله مطالعهای اسنادی است که با جستجو بر متون موجود ،از بانکهای اطالعات علمی
با استفاده از واژگان کلیدی خشونت علیه زنان در زمان بالیای طبیعی و بحرانهای اجتماعی
صورت گرفت .در این زمینه تالش شد اسناد گردآوری شده فراگیر باشند؛ بدین منظور و
برای دستیابی به سؤاالت تحقیق ،مطالعات زیر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت:
 متن مقاالت ،کتابها ،گزارشهای دولتی و بینالمللی از مجامع سازمان ملل و سازمانهایحقوق بشری در حوزه خشونت علیه زنان در زمان بالیای طبیعی و بحرانهای اجتماعی.
 تحقیقات چهار ساله اخیر ،بهدلیل به مشکالت اخیر در زمینه وقوع جنگهای گسترده وبالیای طبیعی در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی و اقدامات انجام شده در این زمینه
است.
 .4مسائل و موانع بررسی خشونت
هر چند در مورد خشونت بسیار نوشته شده است ،اما تحقیقات در این زمینه دشوار است .در
بسیاری از کشورها ،ننگ ،شرم و ترس موجب میشود کنشگران خود را ،پنهان کنند.
تحقیقات (فریس 2015 ،3و کوینا تیل )2012 ،4نشانمیدهند کسانی که ازخشونت
آزاردیدهاند تمایـلی به گفتگو درباره تجربه خود ندارند .در برخی فرهنگها ،حتی
بهزبانآوری آن تابو است (فریس .)2015 ،براساس گزارشها از کمیته بینالمللی
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نجات 2014(1و میلر ،2بیتا) در سوریه ،در زمان وقوع خشونت بسیاری از زنان به خانههای
خود فرستاده میشوند چراکه طالق لکهای بر آبروی خانواده است .خشونت جنسی اغلب
گزارش نشده و ناپایداری سرزمینهای جنگی ،میتواند جامعه مدنی را از بین ببرد .بهدلیل
خشم جمعی ناشی از تجاوز جنسی و شرم ،زنان نمیتوانند یا نمیخواهند این جنایات را
گزارشکنند (کویناتیل .)2012 ،مطالعهای در ماالوی نشانمیدهد مردم با خشونت ناآشنا
بوده و نمیدانستند که از آنها سوءاستفاده شده است (فریس .)29 :2015 ،3مطالعات
سازمان ملل نیز نشانمیدهد در برخی کشورهای جنگزده ،همه زنان از حقوق خود آگاه
نبوده و نمیدانند که تجاوز بهعنوان یک جرم دستهبندی شده است (کوینا تیل.)2 :2012 ،
خشونت جنسی علیه زنان همچنان یک سالح ارزان است که در عمل ،بهندرت منجر به
مجازات کنشگران میشود (همان .)3 :شدت حساسیت در مورد زنان مورد تعرض جنسی
قرار گرفته و پیامدهای ناشی از آن ،با همراهی سازمانهای حمایتی در پشتیبانی از آنان
برای مشاوره و پنهان نگهداشتن آن برای حفظ حریم شخصی قربانی و جلوگیری از خشونت
بیشتر و واکنش های تند مانند جدایی بوده است .4ازاینرو گردآوری آمار خشونت علیه
پناهندگان مشکلساز بوده و ممکناست موجب دورماندن آنان از خدمات بهداشتی و
حمایتهای اجتماعی شود.
.5یافتههای تحقیقات
در زمان بالیای طبیعی و بحرانهای اجتماعی ،اوضاع برای زنان آشفتهتر از پیش میشود؛
خشونتهای درون خانواده تشدید شده و بیرون از حریم خصوصی خانواده نیز ،بیم ناشی از
بیسامانی ،امنیت را از بین میبرد .جوامعی که عمدتاً زیر کنترل مردان است به آنان
اجازهمیدهد تا بهشدت و به هر شکلی با زنان برخوردکنند؛ بنابراین در یک تقسیمبندی کلی
خشونت علیه زنان در زمان بالیای طبیعی و بحرانهای اجتماعی به دو شکل گونهشناسی
میشود -1 :افزایش خشونتهای خانگی  -2وقوع خشونتهای جنسی و جنسیتی بر علیه
زنان .مطالعه گزارشها در زمان بالیای طبیعی و بحرانهای اجتماعی نشانمیدهد خشونت
1. International Rescue Committee
2. Miller
 .3مطالعه گالگوسا ( )2010در پرو نشان می دهد زنانی که بیشتر مورد خشونت جنگ داخلی قرار گرفتند به احتمال زیاد ضرب و
شتم زنان توسط مردان را موجه میدانستند.
 .4مصاحبه .1396/10/4 ،مناطق زلزله زده سرپل ذهاب .غرب ایران .مواردی اینچنین در زمان وقوع زلزلههای رودبار و بم نیز به نقل
قول از دیگران گزارش شده است.
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علیه زنان در درون خانواده و مکانهای همگانی افزایشیافتهاست .این خشونتها ابعاد
گستردهای از سوءاستفاده افراد سودجو بهدلیل خارج شدن اوضاع از حالت طبیعی گرفته تا
ازدواج های زودهنگام و اجباری و افزایش خشونت در درون خانواده را در برمیگیرد.
سوءاستفاده از زنان در این شرایط در گستره گستردهای از افراد معمولی ،در مواردی مقامات
امنیتی و حتی فعاالن سازمانها و بنیادهای خیریه و بشردوستانه قرارمیگیرد.
آنچه از گزارشهای بینالمللی و تحقیقات برمیآید اثرات جنگ و بالیای طبیعی بر زنان
بر  6دسته قابل تقسیماست .پیامدهای چنین حوادثی از زمان وقوع تا پایان حادثه و حتی
بازگشت اوضاع به حالت طبیعیاست .پایان جنگ و طبیعی شدن اوضاع پس از بالیای
طبیعی ،همیشه برای زنان به معنی برگشت به زندگی عادی نیست .آسیبهای جسمی و
تعرض به آنان تا سالیان سال روح آنان را چنان آزردهمیسازد که افزون بر همراه داشتن
چنین کابوسی ،رانده شدن بهوسیلهی جامعه نیز ،زخمهای روحی آنان را ژرفای بیشتری
میبخشد .رنجوریهای جسمی ناشی از بیماریهای خطرناک و دیگر پیامدها مانند نبود
امنیت مالی ،مشکالت زنان را شدت بیشتری میبخشد.
 .1-5خشونت جنسی در مکانهای عمومی علیه زنان در زمان بالیای طبیعی

پیامدهای بحرانهای طبیعی بسیارند .خسارتهای مالی و جانی قربانیان شوک بزرگی است
که یکباره زندگی آنان را در هم ریخته و جان عزیزانشان را گرفته است؛ اما پیامدهای چنین
بحرانهایی تنها به همین جا ختم نمیشود .ناامنی مکانهای عمومی و حتی چادر و پناهگاه،
هریک کمینگاه مردانی است که در زنان ،کششهای زیبایی و جسمانی میجویند .ناتوانایی
جسمی رویارویی با تعرض مردان ،ترس از آشکار شدن و رسواییهای احتمالی ،از عوامل
زمینهساز تجاوز به زنان است .گونهای از خشونت ،به شکل موردی که معموالً به شکل
پنهانی و کمین گرفتن انجام میشود .ممکن است با هدف تحقیر و یا تنها سرگرمی باشد .در
چنین مواردی تعرض به زنان در بیشتر موارد پنهانمیماند .چنین خشونتهایی بیشتر در
هنگام بالیای طبیعی دیدهمیشود ،آنجا که ستیز و نبرد بین دو کشور وجودندارد.
ویتمن و برمن معتقدند بالیای طبیعی دارای ابعاد ذاتاً اجتماعی در تشدید نابرابری
موجود و مختلکننده هنجارها و نهادهای اجتماعیاند (ویتمن و برمن.)166 :2016 ،1
مطالعات کمیته شهری برنامهریزی مدیریت اضطراری در مقدونیه )2016( 2نشانمیدهد
زمانی که نقش ها و هنجارهای جنسیتی در بین مردان و زنان بسیار قوی است بالیای
1. Weitzman & Behrman
2. Municipal Emergency Management Planning Committee
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طبیعی نقش مهمی در خانواده و جامعه بازیمیکند که موجب تشدید الگوهای موجود
خشونت میشود (فریس .)23 :2015 ،تأثیر عوامل طبیعی بر خشونت علیه زنان ،در مناطق
مختلف جهان بهاثباترسیدهاست (مطالعات فریس در لیبریا ،نامیبیا و ساموا ،بوسنی و
هرزگوین 23 :2015 ،و  ،29در نیوزیلند ،جنوب آسیا و هائیتی ،آمریکای التین و کارائیب،
ساموا ،بوسنی و هرزگوین؛ السالوادور ،رومانی (همان منبع.)120 :
مطالعهای در نپال نشانداد پیامدهای زلزله برای زنان ،به دلیل نبود امنیت در چادرهای
اردوگاه ،تجاوز به عنف و خشونت نسبت به زنان بوده (بنجت )2016 ،2و اشکال دیگری از
سوءاستفاده توسط خانوادههای دختران مانند فروش دختران خود به قاچاقچیان و اجبار به
ازدواج دختران ده ساله در زمان زلزله دیده شده است (بنجت .)2016 ،مطالعهای دیگر در
همین کشور نشانداده تأثیر زلزله و تشدید آسیبپذیری در زنان ازدواج نکرده ،اقلیتهای
قومی ،افراد زمینگیر و افراد سالخورده بیشتر است (بیتا .)2015 ،چنین وضعیتی در هائیتی
نیز گزارششدهاست :شواهد گویای آن است بخش قابلتوجهی از قربانیان خشونت جنسی در
هائیتی ،کودکانند (گومز و همکاران2009 ،؛ سازمان ملل متحد 2012 ،به نقل از مکلوگلین
و کولی .)2 :2013 ،3نبود امکانات بهداشتی ،پناهگاه امن و گشتهای پلیس در مناطق
اردویی ،امنیت دختران هائیتی را به خطر انداخته است (فائیدی دورمی.)2012 ،4
 .0-5خشونت جنسیتی علیه زنان در زمان بالیای طبیعی

تشدید خشونتهای جنسیتی علیه زنان در زمان پیامدهای بالیای طبیعی و بحرانهای
اجتماعی گستره متفاوتی از خشونتهای جنسیتی است و تهدیدکننده امنیت آنان از سویی
و کوچکشدن حریم شخصی و گاه از بین رفتن آن از سوی دیگر میشود .نبود احساس
امنیت در زمان استفاده از سرویسهای بهداشتی عمومی ،گرمابههای عمومی ،خشونتهای
کالمی و روانی ،آزارهای کالمی از نوع متلک 5و انواع تهدید از جمله تهدید به تجاوز جنسی،6
پیشنهاد برای رابطه جنسی ،حتی مکانهایی که برای شستوشوی عمومی و پختوپز
استفاده میشود ،از بین رفتن حریم شخصی با زندگی در چادرها بهدلیل مراجعات پیاپی و
گاهوبیگاه دیگران ،افشای مکالمات روزمره در بین دیگر چادرها بهدلیل نزدیکی به یکدیگر و
 .1همچنین مطالعات هستر و همکاران 23 :2003 ،در آفریقا؛
2. Bengts
3. Mcloughlin & Cooley
4. Faedi Duramy
 .5مصاحبه .1396/10/24 ،مناطق زلزله زده سرپل ذهاب .غرب ایران
 .6مصاحبه  .1396/10/24مناطق زلزله زده سرپل ذهاب .غرب ایران
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سهولت پخش صدا ،از دیگر مسائلی است که زنان را در آن شرایط سخت آماده هر نوع
تغییری میکند .1این وضعیت برای خانوادههای دارای فرزند دختران نوجوان بسیار سختتر
و مشکالت بیشتر بوده است .بسیار گزارش شده است که انجام کاری به تعویق افتاده و یا
فرصت برای انجام کاری -تنها بهدلیل نبود شخصی دیگر در چادر برای مراقبت از دختران -
از دست رفته2؛ یا دختران مجبور به همراهشدن با خانواده برای تنها نماندن در چادر شدهاند.
در چنین مواقعی تابوها دستبهکار شده و با سنگینی بر رفتار بهویژه زنان ،آنان را مجبور
به بر دوش کشیدن تمام رنجها و پیامدهای پس از بالیای طبیعی میکند .سنگینی فشار
چنین تابوهایی افزونبر آسیبهای هنگام زلزله ،مانند تخریب منازل ،از دست رفتن زندگی و
از دست دادن عزیزان گاه چنان کمر زنان را خمیده میکند که بازگشتی دیگر را ناممکن
میسازد .در چنین بزنگاههایی خشونتی دیگر در کمین زنان است« .بدون هیچ پشتوانه
خانوادگی ،دولتی و عمومی ،گاه جدایی راهکاری است که از سوی همسرانشان به زنان دچار
افسردگی و ناراحتی روحی ،تحمیل میشود».3
در مناطقی که سنت بهشدت فرمانروایی میکند ،زنانی که مجبور به ماندن در منزل
هستند ،چارچوبی سخت برای تنظیم مناسبات اجتماعی آنان ساماندهی میشود .بالیای
طبیعی و بحرانهای اجتماعی بهمنزله از میان برداشتهشدن این حریمهاست برای مردانی
که خود را آزاد از این چارچوبها دیده و بهراحتی هر نوع رفتاری با زنان را بر خود
روامیبینند .پژوهش مالمیر ( )1392نیز نشانمیدهد نبود امنیت در فضاهای عمومی موجب
تهدید شهروندان در زمینه های مختلف شده است .حتی در خانوادههایی که زنان بدون
اجازه شوهر حق بیرون آمدن را نداشتهاند ،با از بین رفتن حریمها ،پردههای شرم یکی پس
از دیگری از میان برداشتهمیشود .در جامعهای کامالً مردساالر ،این وضعیت برای زنان شوهر
از دست داده ،بسیار سختتر است .4استفاده ابزاری از زنان در زمان توزیع کمکهای مردمی
با هدف ایجاد حس ترحم برای دستیابی زودتر به بستههای حمایتی ،سایر آزارها و
خشونتهایی که به وسیلهی دیگران در چنین مواقعی متوجه زنان میشود مانند لمس بدن،
خشونت کالمی و فیزیکی 5از دیگر خشونتهای جنسیتی رایج در زمان بالیای طبیعی
 .1مصاحبه  – 1396/10/24مناطق زلزله زده سرپل ذهاب .غرب ایران
 .2مصاحبه  .1396/12/2مناطق زلزله زده سرپل ذهاب .غرب ایران
 .3مصاحبه  .1396/12/14شواهد از قربانی دچار افسردگی مراجعه کننده به یکی از سازمانهای کرمانشاه
 .4مصاحبه  .1396/12/14آزاد دارابی .مدیر کلینیک مددکاری اجتماعی یار .شهر کرمانشاه
 .5مصاحبه  .1396/12/14آزاد دارابی .مدیر کلینیک مددکاری اجتماعی یار .شهر کرمانشاه

032

بالیای طبیعی ،بحرانهای اجتماعی و خشونت علیه زنان

خشونتی است .نبود نگاه بایسته و الزم به زنان باردار حتی از سوی سازمانها و نهادهای
پشتیبان و اختصاص کانکس به خانوادهها به شرط بارداری در ماه آخر از دیگر موارد خشونت
علیه زنان است که با سقط جنینهای پیدرپی زنان مناطق زلزلهزده سرپلذهاب و
ثالثباباجانی در غرب ایران همراه شده و آنان را در رویارویی با بیماری های جسمی نیز قرار
داده است.1
 .3-5خشونت زنان علیه همجنسان خود

بار سختیهایی که زنان در زمان بالیای طبیعی به دوش میکشند آنان را در تنگناها و
فشارهایی روحی قرار میدهد که گاه عرصه بر آنان تنگ شده و سنگینی خشونتها و آزارها
را با بروز خشونت بر همنوعان خود روا میدارند .این قضیه در مواردی که زن از قدرت
جسمی بیشتر و پشتوانه شبکه خویشاوندی قدرتمندی برخوردار بوده مصداق داشته است.
خشونت فیزیکی زنان علیه همدیگر ،واکنش به خشونت در ساختار خانواده است که در
مکانهای عمومی علیه همنوعان ناتوانتر از خود گاهِ نمود پیدا کردهاست.
 .4-5خشونتهای کالمی و روانی علیه زنان از سوی خانواده و بستگان نزدیک

افزون بر وجود فشارهای روانی ،اقتصادی و اجتماعی بر زنان در زمان بالیای طبیعی و
بحرانهای اجتماعی «در خانوادههایی که کودکانشان در چنین بالیایی از دست رفتهاند با
سرزنش زن از جانب خود و تأیید دیگران برای مقصر دانستن او در کوتاهی از مراقبت از
فرزند/فرزندان در زمان زلزله همراه میشود 2».این مسئله سنگینیِ بار مشکالتی که زنان
درگیر بالیای طبیعی و بحرانهای اجتماعی باید به دوش بکشند را نمایانمیکند .در کنار
این مشکالت ،در یک جامعه مردساالر ،آستانه تحمل پایین مردان ،خود را بر سر زنان فرود
میآورد؛ جایی که زنان را بهناچار به پذیرش آن نیز مینماید.
 .5-5خشونت جنسی علیه زنان در زمان بحرانهای اجتماعی

گونهای دیگر از خشونت که نه به شکل پنهان ،بلکه آشکارا انجام گرفته و زنان یک قوم و
یک ملت را در معرض تجاوزات خود قرارمیدهد« .اصطالح "خشونت جنسی ناشی از جنگ"
اشاره به ت جاوز جنسی ،بردگی جنسی ،فحشای اجباری ،حاملگی اجباری ،سقط جنین
اجباری ،عقیمسازی اجباری ،ازدواج اجباری و هر شکل دیگری از خشونت جنسی که
مستقیم یا غیرمستقیم در پیوند (ناپایدار از لحاظ جغرافیایی یا علی) در یک سرزمین درگیر
 .1مصاحبه  – 1396/12/3مناطق زلزله زده سرپل ذهاب .غرب ایران
 .2مصاحبه  .1396/12/14آزاد دارابی .مدیر کلینیک مددکاری اجتماعی یار .شهر کرمانشاه
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است» (سازمان ملل .)2016 ،1در طول تاریخ در بسیاری از فرهنگها زنان جزو داراییهای
مردان شناختهشدهاند و تجاوز به آنان ،توهین به مردان محسوبمیشود؛ بنابراین موارد
بسیاری از تعرضهای گسترده ،در پس اهداف سیاسی قرار داشته و با هدف مجازات ،تحقیر
و توهین ملتها انجام گرفته است:
در دهههای اخیر ،ماهیت جنگهای مسلحانه داخلی تغییر کرده و زنان بهطور هدفمند
در معرض سوءاستفاده قرار گرفتهاند .بهشکلی که گروههای تندرو از خشونت علیه زنان
بهعنوان یک جنگ نامتقارن برای بهدستآوردن مزایای استراتژیک و گسترش ایدههای
تندروانه استفاده کردهاند (زمفیر .)2 :2016 ،2ازآنجاکه تجاوز به زنانِ دشمن توهین بزرگی
علیه اوست (الویر )1 :2015 ،3از تجاوز جنسی به زنان و کودکان بهعنوان یک سالح
استراتژیک کردهاند (کوینا تیل2 :2012 ،؛ حقوق انسانی و عدالت جنسی .)2 :2016 ،4در
زمان جنگ ،تجاوز ،به بخشی از جنگ با هدف تحقیر دشمن تبدیل شده است (کوینا تیل،
2 :2012؛ فرح )1 :2015 ،برای بیثبات کردن ،مجازات و ترساندن مردم (میلر ،بیتا33 :؛
کوینا تیل ،)2 :2012 ،پاکسازی قومی ،نسلکشی و همچنین ابزاری برای تغییر توازن
جمعیتی در یک جامعه ویژه (فرح )1 :2015 ،و بهمنظور ناتوانکردن روحیه ،تحقیر ،چیرگی
و یا نابود کردن همه جوامع .بهعنوان نمونه آنچه در جنگ بوسنی در سال  1992و جنگ
داخلی در رواندا در سال ( 1994بیتار ،)53 :2015 ،5در رواندا و یوگسالوی در دهه  1990و
در جامعه ایزدی در شمال عراق از سال ( 2014زمفیر )2 :2016 ،و جنگ هشت ساله ایران
و عراق و تجاوز نیروهای نظامی عراقی به زنان مناطق مرزی در غرب و جنوب ایران اتفاق
افتاد .جانسون معتقد است اعمال داعش و خشونت جنسی علیه زنان یک اثر استراتژیک
داشته و میتواند بهعنوان یک سالح جنگی از نظر هدف قرار دادن جامعه ایزدی
درنظرگرفتهشود .مطالعات جانسون در عراق نشانمیدهد خشونت داعش علیه زنان ایزدی
شامل تجاوز به زنان و دختران و از جمله زنان سرشناس ایزدی و مبادله آنان بهعنوان هدایا
بوده است (جانسون .) 24-22 :2015 ،6در هائیتی خشونت علیه زنان بهعنوان یک شکل از
"فشار سیاسی" استفاده شده است (کوراشی .)41 :2013 ،3گزارشی در لیبریا (اومانیوندو،2
1. United Nations
2. Zamfir
3. Lawyer
4. Human Rights and Gender Justice
5. Bitar
6. Johansson
7. Qurashi
8. Omanyondo
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 2005به نقل از جونز 1و همکاران 2 :2014 ،و کراوس و اسمیت )12 :2013 ،2نشان
میدهد  61تا  33درصد زنان در طول جنگ تجربه خشونت جنسی داشته و بسیاری در
درگیریهای مسلحانه خشونت متفاوتی را تجربهمیکنند.
 .2-5خشونت جنسی علیه زنان در زمان بحرانهای اجتماعی در بین مهاجرین جنگی

حمالت و آسیبهای ناشی از جنگها تنها از به هم خوردن اوضاع کشور اصلی ناشی
نمیشود .مهاجرت به کشورهای دیگر که با امید به گشودن دریچهای نو در زندگی انجام
گرفته و قرار است نوشدارویی بر زخمهای آنان باشد خود زمینهای برای خشونتهای جنسی
علیه زنان میشود و عرصه کشورهای همسایه نیز جوالنگاه تاختوتاز مردانی است که این
پدیده را پیشآمدی عرضه شده ،میبینند .گزارشها در میان کشورهای درگیر جنگ داخلی
مانند عراق ،اردن و سوریه ،تأثیرات منفی جنگ بر خشونت علیه زنان را به اثبات رساندهاند.
شواهد خشونت جنسیتی نشانمیدهد خطر قرار گرفتن در معرض خشونت مبتنی بر
جنسیت برای زنان سوریه و دختران نوجوان از زمان جنگ شدت یافته است .در مواردی که
مهاجران به اجبار به کشورهای دیگر پناه میبرند با آسیبها و تهدیداتی اینچنین روبرویند.
ناامنی در اردوگاهها و چادرها ،آنان را همواره در معرض چنین تعرضاتی قرار میدهد .این در
حالی است که نبود امنیت غذایی نیز ،دستاویزی دیگر برای سوءاستفاده است.
گزارشها نشانمیدهد زنان پناهنده هرچند از مهلکه جنگ گریخته باشند اما در جاهای
دیگر ممکن است امنیت نداشته و نسبت به هر گروه دیگر از زنان در جهان بیشتر تحت
تأثیر خشونت ،تجاوز جنسی و یا سایر اشکال خشونت جنسی باشند (پروژه زنان
آسیبپذیر 2009 ،3به نقل از میلر ،بیتا .)33 :خشونت خانگیِ مردم بومی ،نسبت به
مهاجرین در کشورهای همسایه از قبیل ترکیه ،اردن و عراق که در آن آوارگان بدون مسکن
و حریم خصوصی در چادرها به سرمی برند بیشتر شدهاست .برخی مطالعات حکایت از آن
دارد برخی از زنان در نقاط بازرسی نظامی دولت ،مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند فقط به
این دلیل که آنها به بستگان افراد تحت تعقیب یا به مناطق تحت شورش تعلق دارند(گزارش
سازمان های مردم نهاد .)12 :2016 ،4گزارشهای مکرر از سوریه در مورد بازداشت
خودسرانه ،سوء استفاده جسمی و خشونت جنسی بهثبترسیدهاست(گزارش سازمانهای
مردمنهاد .)13 :2016 ،نتایج تحقیقات درباره زنان سوریه درگیر جنگ داخلی
1. Jones et al.
2. Krause & Schmidt
3. Vulnerable Women’s Project 2009
4. NGO Summary Report
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نشانمیدهد 30درصد آنان خارج از کمپهای فعال در مناطق شهری یا روستایی در راه
رفتن به مدرسه ،فروشگاه ،توالت و یا جاهای دیگر تهدیدشده و مورد آزار و حمله
قرارگرفتهاند 60 .درصد زنان احساس ناامنی داشتهاند .در طول سال گذشته در اردن و لبنان
بیش از  30درصدِ خشونت گزارش شده ،در خانه پناهندگان اتفاق افتادهاست(کمیته نجات
بینالمللی  )19 : 2014 ،گزارش ها در سومالی نیز از تجارب زنان از خشونت و ناامنی
حکایت دارد .این خشونتها گاه از جانب فعاالن سازمانهای بشردوستانه نیز بوده است(
همان .)32 :این در حالیاست مدیریت بالینی خدمات تجاوز به زنان و دختران سوریه به
شدت محدود و از کیفیت پایین برخوردار است و تنها گزینههای چندی برای کمک به
بازماندگان ارائه میشود(کمیته بینالمللی نجات.)30 :2014 ،
 .2-5افزایش ازدواجهای اجباری و زودهنگام
از جمله اثرات جنگها و بالیای طبیعی بر زنان ،افزایش ازدواجهای زودهنگام دختران است.
هرچند ازدواجهای اجباری و زودهنگام تنها به چنین اوضاعی محدود نمیشود و در همه
حال متوجه زنان از کشورهای توسعهنیافته و یا درحالتوسعه است اما این وضعیت در دوران
جنگ از شدت بیشتری برخوردار است .نبود امنیت در چنین اوضاعی موجب میشود پدران،
سرنوشت دختران خود را به مردانی بسیار بزرگتر از دختران– به امید تأمین امنیت آنان و
گاه برای فرار از فراهمآوری غذای آنان -بسپارند.
یک مطالعه تحقیقاتی سه ساله ،در بنگالدش در زمینه تغییرات آب و هوایی و
خشکسالی ،نشان داد خانوادههای کشاورز که با فقر مالی و مشکالت اقتصادی مواجه
میشوند دشواریهایی برای خانوادهها جهت فراهمآوری جهزیه داشته اند؛ این امر موجب
ازدواجهای اجباری کودکان بهدلیل امکان تهیه جهیزیه ارزانتر میشود (آلستون و
همکاران) 2014 ،1؛ این در حالی است که دخترانِ مناطق روستایی ،محرومتر هستند و از
عواقب ازدواج زودهنگام رنج میبرند (موتگان .)2014 ،2در کنیا بسیاری از دخترانِ نوجوانِ
خانوادههای فقیر ،ازدواج زودهنگام را راهی برای محافظت از آنان پس از بالیای طبیعی
دانستهاند .سازمان دیده بان حقوق بشر دریافته است یکی از عواملی که به ازدواج کودکان با
مردان مسنتر در کنیا و جاهای دیگر منجر میشود قحطی و زلزله است (فریس:2015 ،
 .)24مطالعات نشانمیدهد ازدواج اجباری در سریالنکا پس از سونامی سال  2004امری
عادی بوده است (فریس .)24-25 :2015 ،مطالعات الن در اردوگاههای پناهندگان سوری در
1. Alsto et al.
2. Mutgan
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اردن ،اربیل عراق ،لبنان ،مصر و ترکیه نشانمیدهد ازدواج کودکان و اجبار به ازدواج با
مردان مسنتر افزایش داشته و در مواردی دو برابر شده است .دالیلی هست که چرا خانواده
به ازدواج کودکان و دختران خود امیدوار است .اتکا به منابع مالی ،نبود فرصتهای اقتصادی
و نیاز به حفاظت از دخترانشان در مقابل خشونتهای جنسی ،بهترین راه را در ازدواج آنها
میبیند (الن .)2 :2014 ،مواردی از ازدواجهای اجباری زنان در مناطق زلزلهزده بم در ایران
نیز در مطالعه کمالالدینی و ازکیا ( )1393گزارش شده است .هرچند وقوع ازدواج اجباری و
زودهنگام دختربچهها در مناطق سنتی ایران و با شدت بیشتر در جنوب ایران بهشدت رایج
است اما در چنین مواقعی به دالیل گفتهشده ،آمار ازدواج کودکان باال میرود.
 .2-5تشدید خشونت در درون خانواده

مرور جنگهـا نشانمیدهد زنان بیشتر از سایر گروههای اجتمـاعی در معرض خشونت در
درون خانواده مردان قرارمیگیرند .این خشونتها گستره گستردهای از خشونتهای فیزیکی
تا واداشتن به ازدواج اجباری دختـران کمسـال به دالیلی مانند رهـایی از فـقـر یا
فراهمآوری امنیت بیشتر دختران بوده است .گزارشها از وضعیت خانـوادههای جنگزده
داللت بر تشدید خشونتهای جسـمی و روحی در درون خانواده دارد و حتی آسیبهای
روحی برای سایر اعضای خانواده  -ناشی از مشاهده تعرض به زنان و دخترانشان -به همراه
داشته است:
شواهد نشانمیدهد خشونت خانگی حتی پس از جنگ نیز تشدید میشود (پروژه زنان
آسیبپذیر 2009 ،به نقل از میلر ،بیتا) .از نظر زنان سوری ،افزایش خشونتهای جسمی و
روحی ،از جانب شوهران در زمان فرار از سوریه ،ناشی از مشکالت روحی و روانی ،بر اثر
جنگ و استرس پناهندگی گرفتن است .مـردانی که بیبهره از حریم خصوصی برای برقراری
روابط جنسی هستند نسبت به همسران خود خشونت اعمال کردهاند .احساس ناامیدی در
مورد آینده و نگرانیهای دائمی برای تأمین نیـازهای اساسی خانواده و نبود فرصتهای
شغلی برای مردان موجب ماندگاری خشونت میشود .این خشونت در بیشتر موارد به
کودکان هم منتقل شده است (کمیته نجات بینالمللی .)19 :2014 ،دیگر مطــالعات در
یوگسـالوی نشان میدهد در جوامع نظامـی ،پس از جنـگ ،بیکاری مـردان ،منـجر به
خشونت جنســیتی در زمان جنگ و به افــزایش داخلـی خشـونت در طول جنگ و پـس
از آن میشود( 1کاکبرن  ،2013کوراک  ،1996نیکــولیچ و ریستانوویچ 2000،1به نقل از
 .1سایر مطالعات پیش تر انجام شده نشان می دهد ازدواج اجباری با شیوع درگیری و جنگ داخلی و سطوح پایینتر توسعه ،سواد و
اشتغال ،شیوع بیشتری مییابد (لیوسی و همکاران .)13 :2001 ،آزار و اذیت روانی و یا فیزیکی ،اثرات روانی خشونت ،درکشورهای در
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بانفیگلیولی .)53 :2015 ،2اعضای خانواده نیز در معرض خطر قابلتوجهی از آسیب روانی
هستند که متأثر از تماشای خشونت و ناتوانی از محافظت از قربانی است (جونز و همکاران،
 .)3 :2014این آسیبها در مواردی ناشی از اجبار آنها به تجاوز به اعضای خانواده است3
(دانشگاه هاروارد ،2010 ،به نقل از جونز و همکاران )3 :2014 ،و بیماریهای جسمی و
روحی را در زنان آسیبدیده افزایش دادهاست .یافتههای مطالعه ویتمن و برمن :2016
 )166در هائیتی گویای گسترش احتمال  IPVجنسی پس از فاجعه است که بهطور
قابلتوجه ی با تغییرات در عملکرد خانواده ،اقتصاد خانواده و دسترسی زنان به شبکههای
اجتماعی همراه بوده است.
 .2-5پیامدهای اجتماعی خشونت جنسی علیه زنان

پیامدهای ارزشی -اخالقی و عرفی و قانونی چنین خشونتهایی برای همیشه گریبانگیر
زنان است .در جریان جنگ هشت ساله بین ایران و عراق و پس از حمله عراق به مناطق
مرزی غرب و جنوب غربی ایران و تجاوز به زنان این مناطق ،خانوادههای آنان از این مناطق
برای همیشه و حتی با پایان یافتن جنگ مهاجرتکردند .برخی از ادیان آفریقایی
ادعامیکنند که یک زنِ مورد تجاوز قرار گرفته ،کثیف یا به نحوی معیوب است .از این منظر،
ننگ اجتماعی ناشی از تجاوز جنسی شدید ایجادمیشود (میلر ،بیتا .)32 :این زنان برای
ازدواج نامناسب فرضمیشوند در برخی موارد جدا شده یا کشتهمیشوند (حقوق انسانی و
عدالت جنسی .)2 :2016 ،در ساحل عاج زنان توسط اعضای خانواده ردشدهاند زیرا "خراب"
و "ناسپاس" شدهاند (کوراشی)41 :2013 ،؛ بنابراین نهتنها باید رنج اجتماعی ناشی از
گوشهگیری را تحملکنند بلکه بیماریهای پدید آمده را نیز بپذیرند (براون.)34 :2012 ،
حال جنگ ممکن است وجود داشته باشد (یولینگ و همکاران ،بیتا) .محققان تاکید کردهاند در یوگسالوی ،تاثیر منفی جنگ و
نظامی گری بر روابط جنسیتی ،با تاکید بر روند جنسیتیِ سنتگراییِ دوباره و تأیید مجدد ارزشهای پدرساالرانه ،توسط ناسیونالیست
گفتمان و درگیریهای خشونتآمیز تحریک شده است (ایوکوکیچ ،ماستو ،2002 ،پانیک 1994 ،و  ،1999زارکو.)2003 ،
1. Cockburn et al.
2. Bonfiglioli
 .3دیگر مطالعات در زمینه خشونتهای جنسی در جنگها از این قرار است :اثرات جنگ داخلی ممکن است نه تنها بر نسلهای
درگیر درجنگ بلکه بر روی نسل های آینده نیز تاثیر بلندمدت داشته باشد .در طول جنگ داخلی گواتماال قبل از سال ،1996
خشونت جنسی به طور گسترده ای در جنگ رایج بوده است .یکی دیگر از نتایج خشونت بلندمدت جنگ در گواتماال باال بودن شمار
زنان بیوه بوده است .بسیاری از آنان بیبضاعت و بهویژه در جرایمی مانند تجاوز جنسی آسیبپذیر بودهاند .این گزارش نشانمیدهد
گواتماال یک منبع و ترانزیت برای زنان و کودکان برای بهرهبرداری جنسی بهشمار میرود (مؤسسه اجتماع و جنسیت.)23 :2002 ،3
مطالعه کالونداکانیاما ( )2010نشانمیدهد در جمهوری دموکراتیک کنگو شیوع  HIVدر مناطق آسیبدیده از جنگ شیوع باالتری
داشتهاست .تأثیر خشونت جنسی در مناطق جنگزده  55برابر بیشتر از متوسط است .در درگیریهای مسلحانه بسیار خشونتآمیز در
تعدادی از کشورهای آفریقایی زنان و دختران به شکل وحشیانه مورد تجاوز قرار گرفتند (نولن  ،2005ص 56 .به نقل از فار،3
.)2010
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مطالعهای در سال  2013نشان داد که زنان در سوریه بهطور فزایندهای مجبور به ازدواج پس
از تجاوز برای پرهیز از قتلهای ناموسی بودند (حقوق انسانی و عدالت جنسی.)4 :2016 ،
این در حالی است که بیشتر متجاوزین رابطه خویشاوندی با زنان داشتهاند .در تحقیقاتی
دیگر یگهای سوری تخمین زدهاند که بیش از  100،000زن ازدواج کردهاند با مردانی
عمدتاً از کشورهای همسایه .این کودکان از زنان سوری و پدران غیر سوری اگر در
کنسولگریهای خارجی ثبتنام نکنند نمیتوانند شهروندی پدران خود را بهدستآورند
بنابراین ،با اثرات نامطلوب از وضعیت بی خانمانی ،از جمله محرومیت مدنی ،اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی روبرو هستند (همان .)6 :نمونههایی از اقدام به خودکشی در بین جامعه
ایزدیها بهدلیل ترس از اقدامات داعش صورت گرفته است (جانسون.)22 :2015 ،
 .12-5زندگی زنان پس از جنگ و بالیای طبیعی
ترس ناشی از پیامدهای جنگ همواره از نگرانیهای زنان است .گزارش سازمانهای
مردمنهاد و کمیساریای عالی پناهندگان ( )2013 :2016گویای آن است پناهندگان سوری و
عراقی در تبعید افزونبر فقر اقتصادی ،با وخامت اوضاع در بازگشت به کشور روبهرو هستند.
زنان از نبود یک نانآور رنجمیبرند و با توجه به سنتهای مردساالرانه با افزایش ناامنی روبرو
هستند .این عوامل موجب میشود بیشتر به لحاظ فیزیکی و بهرهکشی جنسی
آسیبپذیرباشند (گزارش سازمانهای مردمنهاد .1)2013 :2016 ،گزارشها از وضعیت زنان
و دختران هائیتی پس از زلزله نشانمیدهد کلیشههای جنسیتی و تبعیض علیه زنان،
وابستگی اقتصادی زنان ،فقر ،آوارگی و شرایط بد در میان افراد آواره ،میراثِ خشونتِ به
رهبری دولت ،فرهنگ معافیت از مجازات و گنجایش ناتوان سیستم عدلیه دولت بر خشونت
علیه زنان و دختران موثرند(گزارش سازمانهای مردم نهاد.)2 :2013 :2016 ،
پیامدهایی ازایندست در برخی مطالعات داخلی نیز گزارش شده است .آنچه که تحقیقات
سلطانینژاد و برشان ( )1393در زمینه آسیبپذیری زنان مناطق زلزلهزدههای ورزقان و اهر
نشانمیدهد میزان صدمات و آسیبهای وارده بر زنان زیاد است؛ بهگونهای که افزون بر
مرگومیر باال ،مشکالتی مانند نبود امنیت اجتماعی ،بیاعتمادی نسبت به اجتماع و بیگانگی
اجتماعی دارند .2مطالعه سلیمی ،فروپاشی ناگهانی زندگی و ناامیدی و تجربه مدام بیپناهی
 .1در لیبریا دختران و زنان جوان برای تأمین درآمد خانوار ،خواستههای برخی از فعاالن سازمانهای بشردوستانه را تحمل کردهاند
(موناال ،بیتا 36 :و گالگوسا.)2010،1
 .2یافتههای مطالعات پیش تر انجام شده در برخی مناطق زلزله زده ایران از این قرار است :وضعیت زنان پس از بالیای طبیعی و
بحران های اجتماعی به ناامنی محدود نشده و آسیب های روانی نیز از مشکالتی است که زنان به نسبت مردان ،بیشتر با آن مواجه
هستند .سیستانهای و همکاران ( )1324از وضعیت روحی و روانی پرستاران آسیب دیده در زلزله بم ،نشان داده است از لحاظ وضعیت
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و استرس را بهعنوان یکی از پیامدهای زلزله سرپل ذهاب میداند که مشکالت متعدد ایجاد
شده برای زنان ،آنان را در مواجهه با تصمیم به مهاجرت (موقت -دائمی) و تصمیم به
خودکشی ناشی از فروپاشی ناگهانی زندگی قرار داده است .در مطالعهای دیگر در ایران،
بهمنجنبه و همکاران ( )1396بر وجود نیازهای اصلی زنان سنین باروری تأکید کرده و
نشانمیدهد وقوع حادثه موجب تشدید درگیریهای روزمره زندگی و بار سنگین مسؤولیتی
بر دوش آنان شده و تاثیرات مخربی بر روی برخی جنبههای سالمت باروری زنان بهویژه
زنان باردار در حال زایمان و شیرده داشته است .زنان بهدلیل شرایط ویژه خود و تابوها و
بازدارندههای فرهنگی حاکم بر جامعه متفاوت از مردان از حادثه دلآزرده شدهاند.
یکی از دیگر مسائل پیشروی زنان ،بروز اختالالت رفتاری بهویژه در بین زنان باردار
است .در حقیقت ،افسردگی پس از زایمان-که در شرایط عادی در بین زنان شایع است -در
زمان وقوع چنین بالیایی تشدید شده و به همراه دیگر مخاطرات ،تهدیدها و ناامنیها ،آنان
را در معرض شرایط شدیدتر و حادتری از افسردگی قرار میدهد .براساس تحقیقات ،میزان
اضطراب و افسردگی در این مناطق هم از دید ژرفا و هم کمیت در بین زنان به نسبت مردان
بیشتر بوده است؛ شاید به این دلیل که مردان با مناسبات اجتماعی امکان برونریزی
احساساتشان را داشتهاند درحالیکه زنان از چنین امکانی بیبهره بودهاند.
 .2اقدامات و تالشهای صورت گرفته در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان در
زمان جنگ و بالیای طبیعی
با توجه به پیامدهای خشونت علیه زنان که افزون بر اینکه دامن زنان ،کودکان و خانوادهها را
گرفته و هزینههای زیادی را برای دولتها به همراه دارد در زمره تالشهای بشردوستانه
بهویژه در دهههای اخیر قرار گرفته است .ازاینرو در همه کشورها برای مبارزه با آن و
کاهش صدمات وارده ،حتی در زمان بحرانها ،تالشهایی انجام میگیرد:
 .1-2تالش برای بازگشت به زندگی طبیعی توسط آسیبدیدگان و بهویژه زنان

در کنار تمامی مشکالتی که در زمان بالیای طبیعی و بحرانهای اجتماعی متوجه زنان است
بیشترین تالش برای بازگشت به زندگی عادی و سازگاری با اوضاع ،از جانب خود آنان
صورت میگیرد .ازجمله این تالشها( ،اقدام به فرزندآوری )1است که در خانوادههای فرزند
سالمت عمومی 32/4 ،درصد از گروه پرستاران در وضعیت تا حدودی نامطلوب به سر میبرند .در مطالعه حسینیان و خدابخشی
کوالئی ( ) 1323زنان آسیب دیده در مناطق زلزله زده بم ،سالمت روانی اندکی نسبت به مردان داشتهاند.
 .1مصاحبه  .1396/12/15فاضل الیاسی .مدیر دفتر انجمن جامعهشناسی شعبه سرپل ذهاب
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از دست داده ،تالشی است که عالوه بر به فراموشی سپردن وقایع تلخ ،با هدف بازگرداندن
انسجام خانواده صورت گرفته است.
در جامعههای سنتی بهویژه جوامعی که ارزشها و اعتقادات نسبت به شبکه خویشاوندی
نقش قویی بازی میکند نگهداری از فرزندانی که پدر و مادر از بین رفتهاند بهشدت و با
تعصبات خاص رعایت میشود .این مسئله در جامعه ایران ،به شکل نمایانی در بین تمام
خانوادهها دیده میشود؛ بدون اینکه به نهادهای دولتی و عمومی متولی سرپرستی کودکان
بیسرپرست سپرده شود .گزارشها از مناطقی که تجاربی از زلزله (رودبار ،بم و سرپل ذهاب)
داشتهاند و همچنین جنگ هشت ساله بین ایران و عراق ،در این زمینه وجود دارد.
 .0-2تغییر نگرش و نقش رهبران مذهبی و فرهنگی

با توجه به چیرهگی مردساالری در بسیاری کشورها ،تغییر نگرش از عوامل مهمی است که
کارساز است .یونیسف ( )2000اعالم کرد با پرداختن به علل خشونت و به چالشکشیدن
هنجارهای فرهنگی و تغییر نگرش میتوان از خشونت علیه زنان جلوگیری کرد (یونیسف به
نقل از تانکی سنلت .)202 :2012 ،نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد)2016(1
گزارشمیکند پس از زلزله ویرانگر هائیتی در سال  ،2010شماری از سازمانهای مردمی،
شروع به اقداماتی برای آگاهی زنان و تغییرات فرهنگی و حقوقی الزم در جهت بهبود زندگی
زنان و دختران هائیتی در درازمدت نمودند .محققان معتقدند «رهبران سنتی ،بهعنوان
متولیان فرهنگ ،میتوان ند نقش مهمی در باال بردن سطح آگاهی از خشونت در جوامع خود
داشته باشند» (فریس .)29 :2015 ،فتوای رهبران جامعه ایزدیها در عراق در حمایت از
زنان مورد تجاوز قرار گرفته بهجای راندن آنان (بیتار )52 :2015 ،از این نمونه است.
روی دیگر تغییر نگرش جامعه را باید از این منظر نگریست که در زمان بالیای طبیعی،
نگرشهای مردساالرانه -بهعنوان نمونه مناطق زلزلهزده غرب ایران -همچنان حاکم است .در
این مناطق ،پس از وقوع زلزله ،وظایف مرد به برپایی چادر و حفاظت از حریم خصوصی
خانواده محدود میشود .هرچند برای نگهداشت این حریم ،زنان نیز با مردان همراه میشوند
اما دیگر وظایف یک خانواده بر عهده زنان باقی میماند .2در زمانهای عادی این امر ممکن
است طبیعی به نظر برسد اما در شرایطی که بالیای طبیعی و بحرانهای اجتماعی رخ
میدهد نیازمند کمرنگ شدن ارزشهای مردساالرانه و همراهی بیشتر زن و مرد است.

1. UN Peacekeepers
 .2مصاحبههای میدانی 15 ،و  16آذر 1396
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 .3-2توانمندسازی زنان

اسکات ( ) 346 :2011معتقد است اگر زن دارای سطح باالیی از توانمندی باشد خشونت
علیه زنان کم خواهد بود .دستیابی به قدرت را میتوان از منابعی بهدست آورد همانند
تحصیالت (آموزش و درآمد باال ) .منابع در جامعه و در خانواده تعیینکننده روابط قدرت در
آن جامعه و در خانواده است (بشیر .)14 :2012 ،1کامر 2به برگزاری موفقیتآمیز کارگاههای
آموزشی با هدف توانمندسازی زنان در مقابل خشونت خانگی و مهارتهای مؤثر برای ارتباط
اقدام کرد (یسیم و آلتمی )14 :2015 ،3نظام عدالت کیفری معتقد است در جامعه ویکتوریا،
بهبود دسترسی به عدالت و مراقبتهای بهداشتی ،منجر به پشتیبانی بیشتر و نگهداری
بازماندگان و فرزندان آنها شده است (جورج و بریجت .)2014 ،محققان معتقدند رهبران
سنتی ،بهعنوان متولیان فرهنگ ،میتوانند نقش مهمی در باال بردن سطح آگاهی از خشونت
در جوامع خود داشته باشند (فریس .)29 :2015 ،مطالعات در عراق نشانمیدهد پیشبرد
حقوق بشر با حمایت از کار زنان و فعاالن حقوق بشر ،یک پیشبرنده بایسته برای صلح پایدار
است (حمایت از حقوق زنان .)32 :2014 ،4گزارش کمیته بینالمللی نجات ،در زمینه
اقدامات بینالمللی با هدف فراهمآوری منافع زنان و دخترانی که تحت تأثیر جنگ قرار
گرفتهاند تنظیم شده است .هدف اصلی از این مصاحبهها و گروههای متمرکز ،درک
چالشهای پیش روی زنان و دختران آوارهِ در منطقه ،چگونگی مدیریت چالشها و مقابله با
آنها است (کمیته بینالمللی نجات .)2014 ،نمونه مشابه ازایندست در بررسی توانمندیها
و نیازهای زنان زلزلهزده در جنوب ایران در شهر بم است (پارسیزاده و اسکندری.)1392 ،
تشویق زنان به مشارکت زنان در تصمیمگیری بهویژه در دوره پس از جنگ و روند صلح که
به آنان اجازه میدهند که تصمیمگیرنده باشند و نه تنها قربانیان جنگ (فرح )3 :2015 ،از
تالشهای سازمان ملل است .مخاطب بخشی از توانمندسازیها ،تمام آوارگان جنگی بودهاند.
در سال  2016دولت اردن جابجایی تعداد ثابتی از آوارگان سوری در بازار کار را پذیرفت
مشروط بر اینکه دسترسی بهتری به بازارهای اروپایی برای سرمایهگذاری بیشتر داشته باشد
(جان.)122-123 :2016 ،5

1. Bashiru
2. KAMER
3. Yeşim,Altınay
4. Iraqi women Confronting ISIL
The context of Conflict, 2014, as Iraq was undergoing a steady rise in sectarian violence
5. Jahan
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وقوع زلزله سال  1396غرب ایران و سیل فروردین  1392در غرب و شمال ایران
(لرستان و گلستان) اقداماتی در راستای توانمندسازی زنان این مناطق به همراه داشت.
ازجمله این تالشها ،شناسایی زنان زلزلهزده سرپرست خانوار برای بهرهمندی از خدمات
بهزیستی ،1حضور مددکاران اجتماعی از مناطق مختلف کشور به مناطق زلزلهزده غرب
ایران ،2کارگاه آشنایی مقدماتی مهارتهای گفتگو (براساس توافقنامه انجمن جامعهشناسی
ایران و معاونت ریاست جمهوری در امور خانواده ،3اجرای طرح تابآوری زنان جوامع محلی
با تمرکز بر بانوان مناطق سیلزده استان لرستان با هدف چگونگی مواجهه خردمندانه با
بحرانها و نگاهداشت بنیاد خانواده ،4طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در مناطق
سیلزده لرستان ،5برگزاری دورهها ی آموزش مهارتی برای زنان در مناطق سیلزده گلستان6
است.
 .4-2راهاندازی کمپینها و تالشهای علمی و مدنی
از دیگر تالش های انجام شده ،راهاندازی کمپینها در سطح جامعه است .کمپین جهانی
روبان سفید( 3مطالعات ایالت نیویورک ،)13 :2012 ،2کمپین سازمان ملل برای محو
خشونت علیه زنان با شعار «جهان نارنجی در  16روز» (سازمان ملل متحد )2016 ،برگزاری
کنفرانس بینالمللی زنان و جنگ با تمرکز بر تجربیات متنوع زنان در طول جنگ و نحوه
پیشرفت پایدار بهسوی صلح و امنیت بینالمللی (زنان و جنگ 2010،سازمان ملل ،مؤسسه
صلح) ،کمپین جامعهشناسی فاجعه در مناطق زلزلهزده غرب ایران و مشاوره است.
 .5-2تصویب قوانین و قطعنامههای بینالمللی
در سال  1263ایاالتمتحده آمریکا برای نخستین بار یک قانون نظامی به نام "قانون لیبر"
برای تجاوز به عنف تصویب کرد و مجازات آن را اعدام اعالمکرد .اعالمیه رهبران  G8و
وزرای خارجه در مورد نقش زنان در صلح و امنیت بینالمللی و ازجمله پیشگیری از خشونت
جنسی در جنگ ( )SVCدر سال  2012و اعالمیه وزرای خارجه  G8در مورد پیشگیری از
خشونت جنسی در جنگ نیز از جمله تالشهایی است که بر پایاندادن به گسترش
 .1روزنامه عصر مردم ،دوشنبه  20آذر  ،1396سال بیست و دوم ،شماره 6229
 .2روزنامه سراسری سایه 20 ،آذر  ،1396کد خبر 104229:
 .3کانال تلگرامی تحقیقات میدانی .مناطق زلزله زده .فاضل الیاسی
 .4خبرگزاری تسنیم 4 ،اردیبهشت 1392
 .5خبرگزاری شبستان 31 ،تیر  ،1392به نقل از مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری لرستان
 .6خبرگزاری تسنیم 23 ،اردیبهشت 1392
7. http://www.whiteribbon.ca
8. Stop Sexual Violence
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خشونتهای جنسی منظم و گسترده در جنگهای مسلحانه تأکیدشدهاست (گزارش  G7و
 G8در جلوگیری از خشونت جنسی در جنگ .)2015 ،قطعنامههای شورای امنیت سازمان
ملل تأکیدمیکند خشونت جنسی علیه زنان به عنوان تاکتیک ترور ،بهطور قابلتوجهی
موجب تشدید شرایط درگیریهای مسلحانه شده و مانع استقرار صلح و امنیت بینالمللی
است و شرکت زنان برای مبارزه با تروریسم ضرورت دارد(زمفیر.)9 :2016 ،
از تالشها در سطح بینالمللی برای مجازات جنایات جنگی علیه زنان و پشتیبانی از آنان
میتوان به این موارد اشاره کرد :کنوانسیون سال  1949و دو پروتکل اضافی در سال 1933
در ژنو ،فرح ،2 :2015 ،کنوانسیون  CEDAWو پکن (همان .)2-3 :قطعنامههای زنان و
صلح سازمان ملل شامل  1220مصوب  ،2002قطعنامه  1222مصوب  ،2009قطعنامه
 1229مصوب  ،2009قطعنامه  1960مصوب  ،2010قطعنامههای  UNSCR 1325مصوب
 2000و  UNSCR 2106مصوب  2013از (همان .)3 :قطعنامههای بعدی ،ازجمله قطعنامه
 1220که بر خشونت جنسی در جنگ تمرکز دارد و قطعنامههای  1222و  1229که بر
حفظ صلح و ثبات تمرکز دارد و مشارکت زنان در روند صلح را به رسمیت میشناسد
(کنسرسیوم ایرلند در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت .)11 :2016 ،1دادگاه کیفری بین-
المللی خشونت جنسی در جنایات بینالمللی ،ایجاد دو دادگاه ویژه :دادگاه بینالمللی کیفری
پیشین یوگسالوی ( )ICTYدر ماه مه  1993و دادگاه بینالمللی جنایی برای رواندا ()ICTR
در نوامبر ( ،1994همان .)3 :از جمله مهمترین موارد اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از
خشونت علیه زنان شامل بیانیه  1993در مورد حذف خشونت علیه زنان؛ بیانیه و پکن
 1995پکن برای اقدام؛ کنوانسیون  1939لغو تمامی فرمهای تبعیض علیه زنان؛ قطعنامه
 1325شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه صلح و امنیت زنان و پس از آن،
قطعنامههای مربوط به صلح و امنیت زنان و خشونت جنسی در جنگ (همان.)16 :
 .2-2ایجاد مراکز امن
کوراشی در تحقیقی بر ایجاد پناهگاههای امن تأکیدمیکند و معتقد است چنین سیاستهای
بینالمللی برای ریشهکنکردن این مشکالت ضروریهستند (کوراشی.)41 :2013 ،
کنوانسیونهای ژنو بیانمی کنند از زنان باید در مقابل حمالت ،تجاوز و ضرب و شتم
محافظتشود (همان .)43 :اولویتبندی اقدامات علیه زنان ،اداره خطوط تلفن و پناهگاهها،
آموزش زنان در زمینه آگاهی از حقوقشان و تالش برای مبارزه با نقشهای جنسیتی سنتی
ازجمله تالشهای سازمانهای زنان در مناطق جنگی است .سازمانهای زنان در مناطق
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جنگی اولویتبندی کار علیه خشونتهای مربوط به جنسیت را تعیین میکنند .آنها خطوط
تلفن و پناهگاهها را اداره میکنند ،زنان را در مورد حقوقشان آموزش میدهند و مبارزات را
برای ستیز با نقشهای جنسیتی سنتی اجرا میکنند (کوینا تیل.)2 :2012 ،
ایجاد مراکز امن در ساختاری دیگر برای زنان نیز ،نمود پیدا کرده که نمونههای مشابه آن
در زمان وقوع بالیای طبیعی در مناطق زلزلهزده آذرماه سال  1396اتفاق افتاد .اولویت
واگذاری کانکس به زنان بیسرپرست و دارای فرزند زمینگیر 1برای حفظ حریم خصوصی و
تأمین امنیت آنان در مقایسه با چادر ،ازاینگونه موارد بودهاست .انجام چنین اقداماتی در این
مناطق یادآور آن است که پیش از آنکه قانون برای انجام آن اجرایی شود عرف و پیوندهای
قومی و قبیلهای کارساز میشود تا قانون و دستگاههای اجرایی را وادار به اولویت پشتیبانی از
آنان کند .نمونههای مشابه در زمان وقوع سیل در استانهای سیلزده لرستان و خوزستان
در فروردین سال  1392از چیرهگی ارزشهای اخالقی و عرفی برای پشتیبانی از زنان
بیسرپرست به وسیلهی شبکه خویشاوندی گزارششده است.
بحث
در این بخش تالشمیشود یافتههای مطالعه ،بهمنظور دستیابی به دستاورد نظری ،بررسی
شوند .مطالعات نشانمیدهد خشونت علیه زنان در زمان بالیای طبیعی و بحرانهای
اجتماعی با شدت گرفتن خشونت در ساختار خانواده از سویی ،ناامنی در مکانهای عمومی و
تعرض به آنان از سوی دیگر ،رواج ازدواجهای اجباری و زودهنگام برای فراهمآوری امنیت
آنان بهوسیله شوهر از سوی دیگر همراه است .مطالعاتی که به خشونت جنسی در مکانهای
عمومی علیه زنان در زمان بالیای طبیعی اشارهمیکند نشانمیدهد مقوله خشونت محدود
به فرهنگ و مکانی ویژه نبوده و در هرجایی که اوضاع از حالت عادی خارج شود
متداولمیشود (مطالعات کمیته شهری برنامهریزی مدیریت اضطراری در مقدونیه2016،؛
فریس 2015 ،در لیبریا ،نامیبیا و ساموا ،بوسنی و هرزگوین ،نیوزیلند ،جنوب آسیا و هائیتی،
آمریکای التین و کارائیب ،ساموا ،بوسنی و هرزگوین؛ السالوادور ،رومانی) .قوی بودن
نقشهای جنسیتی و تقویت هنجارهای مردساالرانه در تمام فرهنگها با یکسان بودن شیوه
برخورد با زنان پیوند داشتهاست .نبود امنیت در اردوگاهها نیز خود ناامنی زنان و زیانهای
وارده بر آنان را شدتبخشیدهاست .ازاینرو بر اساس نظریه فمینیستی ،خشونت علیه زنان
بیش از آنکه جنبه سرگرمی داشته باشد با هدف اثبات برتری و توهین صورتگرفتهاست.
 .1مصاحبههای میدانی 15 ،و  16آذر 1396
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چنین وضعیتی در زمان بحرانهای اجتماعی نیز بدون کموکاست زنان را مورد هدف قرار
داده و انواع تحقیرها ،توهینها و ناامنیها بدون توجه به فرهنگ ،قومیت و یا طبقه ویژه،
شامل آنان میشود .خشونت در زمان بحرانهای اجتماعی و از جمله جنگ در مقایسه با
بالیای طبیعی از شدت بیشتری برخوردار است و افزون بر آنکه گستردگی بیشتری دارد با
تحقیر ،نسلکشی و سست کردن روحیه نیز همراه است (مطالعات سازمان ملل2016 ،؛
زمفیر2016،؛ فرح2015 ،؛ کوینا تیل2012 ،؛ حقوق انسانی و عدالت جنسی2016 ،؛ میلر،
بی تا؛ بیتار2015 ،؛ جانسون2015 ،؛ کوراشی2013 ،؛ اومانیوندو2005 ،؛ به نقل از جونز و
همکاران2014 ،؛ کراوس و اسمیت)2013 ،؛ بنابراین در زمان بحرانهای اجتماعی که با
حمله به سرزمین دیگر همراه است برخالف زمان وقوع بالیای طبیعی که نشانی از گروههای
رقیب دیدهنمیشود چنین گروههایی برای تحقیر و توهین به گروههای قومی سرزمینِ دست
یافته ،از هیچ خشونتی چشمپوشینمیکنند .آنچه که نظریه فمینیستی از تجاوز جنسی در
زمان جنگ با هدف توهین و تحقیر زنان بهعنوان داراییهای مردان مرور شد تماماً با چنین
تجاوزهایی در زمان بحرانهای اجتماعی مصداقمییابد .زنانی که مجبور به مهاجرت
میشوند در سرزمین خواستگاه نیز از ساختارهای مردساالرانه در پناهنیستند .همانگونه که
در بخشهای مختلف خشونت علیه زنان در بین مهاجرین پرداخته شد (گزارشهای کمیته
بینالمللی نجات2014 ،؛ گزارش سازمانهای مردم نهاد2016 ،؛ پروژه زنان
آسیبپذیر 2009،به نقل از میلر ،بیتا) زنان آسیبدیده از بحرانها در سرزمین خود با
مشکالت و تهدیدات مختلفی -به جاییکه بهناچار ترک زادگاه کردهاند -مواجهاند.
خشونت جنسی نخستین تهدید و درد مشترک تمام زنانی است که مهاجران جنگیاند.
تجاوز جنسی در جاهای دیگر با ساختار مردساالرانهای دیگر در کمین زنان پناهنده و
گریخته از مهلکه جنگ است که تهدیدات سازمان های مدافع حقوق بشری را نیز در مقابل
آنان قرار می دهد(پروژه زنان آسیبپذیر 2009 ،به نقل از میلر ،بی تا)؛ شدت آثار روحی تا
آنجاست که توهین و تحقیرهای پیش روی آنان نه در زادگاهشان ،بلکه سرزمینی است که
نهتنها هیچ احساس دلبستگی به آنجا ندارند بلکه با بسیاری از نشانههای فرهنگیشان
ناهمساناست .سوءاستفادههای جنسی از زنان آواره و احاطه زنان در ساختاری مردساالرانه
گسترهای به گستردگی مرزهای تمام کشورها را بازگومیکند.
هرچند درباره ازدواجهای اجباری و زودهنگام تحقیقات مختلفی انجام شده اما گسترش
گسترده آن در زمان بالیای طبیعی و بحرانهای اجتماعی ،از دیگر مواردی است که عرصه را
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بیشازپیش بر زنان تنگمیکند .با وجودی که ازدواجهای اجباری و زودهنگام دختربچهها
ویژگی جوامعی با ساختار سنتی است که در طول هزاران سال تداوم داشته و چیرهگی
ساختارهای کالن در امر تصمیمگیری در امر ازدواج را بازگومیکند ،با وقوع بحرانها ،آنجا
که سرپرست خانواده بهناچار و یا براساس آموزههای فراگرفتهشده در ساختار سنتی و
دودمانی خود ،نظارت بر دختر خود را به مرد دیگری بسیار بزرگتر از خود میسپارد تا
امنیت او را از سویی و تأمین مخارجش را از سوی دیگر فراهمکند آگاهانه و یا ناآگاهانه
سیاستهای پدرساالرانهای را دنبالمیکند که برایند شکلگیری سیاستها ،ارزشها و
هنجارهای ناکارآمد نیاکان بوده و زنان را از توان رویارویی با آن باز نگه میدارد .تحقیقات
زیر هریک گواهی بر این مدعاست (آلستون و همکاران2014 ،؛ موتگان2014 ،؛
فریس2015،؛ الن2014 ،؛ کمالالدینی و ازکیا (.)1393
مرور مطالعات مختلف انجام شده در زمینه خشونت خانگی علیه زنان در زمان بالیا و
بحرانها ،چیرهگی فرهنگ مردساالری و حق طبیعی آنان را قوت میبخشد .روی دیگر سکه
در این گزاره ،تشدید خشونت علیه زنان در درون خانوادهها آنجاست که مردان یک خانواده
ممکناست فشارهای روحی و روانی خود را جایی که از آنِ خود میدانند بارِ زنان کنند.
مشاهده تجاوزها ،اجبار دختران به ازدواجهای زودهنگام تنها برای فراهمآوری امنیت و یا
سپردن هزینههای او به دیگری ،آینده پوشیده و چگونگی فراهمآوری هزینههای خانواده،
بنیه سست اقتصادی ،فقر فرهنگی ،تراکم باالی جمعیت هریک از خانوارها و مشکالت پیش
روی آنان در رویارویی با ناکامیها ،خود را در پیکر بروز رفتارهای خشونتآمیز مینمایاند؛
خشونتی که روی سخن آن ،فرودستتر و در مرتبه پایینتر از سرپرست خانوار است؛
بنابراین زنان و در گام پس از آن ،کودکان قربانیان خشونتهایی میشوند که زاییده ناتوانی
سرپرست خانوار از تمام مشکالت پیش روی اوست  .این در حالی است که چنین رفتارهایی
در زمان بالیای طبیعی و بحرانهای اجتماعی بر علیه زنان ،فرهنگی را میپروراند که
یاریگر بازتولید فرهنگ پدرساالرانه در درون خانوادهها است ،در جامعهای که ایدئولوژی
پدرساالرانه به باورهای جمعی تبدیل شده است .این تحقیقات هریک بازگوی این مشکالتند
(پروژه زنان آسیبپذیر  2009به نقل از میلر ،بیتا) .کمیته نجات بینالمللی2014 ،؛ کاکبرن
 ،2013کوراک  ،1996نیکولیچ و ریستانوویچ 2000،به نقل از بانفیگلیولی2015 ،؛ جونز و
همکاران2014 ،؛ دانشگاه هاروارد ،2010 ،به نقل از جونز و همکاران2014 ،؛ ویتمن و برمن،
 .)2016از سوی دیگر گزارش جنگ ها نیز که مشکالت خانوادههای متواری را بازگو میکند
شرح چالشهای تمام سرپرستان خانوار و غالباً مردانی است که افزونبر مشکالت روحی و
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روانی ،در کنار سایر مشکالت ،دلهره و نگرانی دائمی در مورد فراهمآوری روزی خانواده
دارند .امری که در نظریه کالینز و کلترانس به خوبی یادآور شده است.
پیامدهای اجتماعی خشونت جنسی علیه زنان و زندگی زنان پس از جنگ و بالیای
طبیعی نیز دو نشان درهمتنیده هستند که هم سو با یکدیگر قرارمیگیرند .باقی ماندن
نشانههای روحی و روانی آن تا بلندمدت و در بیشتر موارد تا پایان عمر ،از پیامدهای سنگین
خشونت علیه زنان در جنگها و بالیای طبیعی است .در بیشتر موارد که خشونتها شامل
تجاوز به زنان یک قوم باشد پیامدهای آن نه فردی ،بلکه جمعی است که خاطره جمعی یک
قوم و ملت را مخدوش میکند .در شرایطی که زنان قربانی از سوی خانواده و گروه قومی
خود در انزوا قرار گرفته و یا با محرومیتهای اجتماعی روبرو شوند آسیبهای وارده بر آنها
بسیار دامنه دارتر خواهد بود .جایی که ساختارهای مردساالرانه بر جان و روح زنان بهعنوان
دارایی بیمناقشه مردان ،سلطهمیراند و حتی زنان قربانی بیگناه و بیاختیار در تعرضات را
مورد خشونتهای دیگری قرارمیدهد .ازاینرو آسیبهای روحی و فیزیکی وارد آمده ،بر
شدت آسیبپذیری آنان میافزاید .فراهمآوری هزینههای زندگی ،ابتداییترین دلواپسی
آنهاست که گاهِ فراهمآوری آن ممکن است آنان را در معرض خشونتهای دیگری ،از نو،
قراردهد (میلر ،بیتا؛ حقوق انسانی و عدالت جنسی2016 ،؛ کوراشی2013 ،؛ براون2012 ،؛
جانسون2015 ،؛ گزارش سازمانهای مردم نهاد2016 ،؛ سلطانینژاد و برشان.)1393 ،
نتیجهگیری
مرور مطالعات خشونت علیه زنان در زمان بالیای طبیعی و بحران های اجتماعی ،انواع
تعرضها و پیامدهای خسارتبار روحی و جسمی آن ،خشونت در مواقع بحرانی را بهعنوان
یک مسئله جدی نیازمند مداخله میکند .هماهنگی دولت ملی و سازمانهای محلی ،دولت و
سازمانهای بینالمللی برای انجام اقدامات الزم بهمنظور دسترسی نیروهای صلیب سرخ و
هاللاحمر به مناطق آسیبدیده از مواردی است که افزون بر اداره منطقه به بهترین شکل
ممکن ،امنیت گروههای آسیبپذیر – با شرایط ویژه برای زنان باردار و شیرده -را
فراهممیکند .الزم است همزمان نظارت کافی بر تالشهای این نیروها انجام شود تا تجاربی
مانند سوءاستفاده سازمان های مدافع حقوق بشری در لیبریا علیه زنان و دختران جوان تکرار
نگردد .اقدام به فرزندآوری به ویژه در ایران هرچند با هدف بازگشت خانواده به اوضاع
طبیعی است اما در شرایطی که خانواده با کاستیهای بسیاری روبرو بوده و زنان بیشترین
آسیب ناشی از خشونت را متحملمیشوند تنها نوزادان زاییده شده را به سیاهه قربانیان
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خشونت اضافهمیکند بنابراین میبایست پس از استقالل اقتصادی خانواده ،فراهمآوری
امنیت و به ویژه زنان و کاهش خشونت های موجود انجام گیرد.
روی دیگر گفتگو سازمانهای امدادی و اجتماعی است که تالشهایی با رویکرد تابآوری
زنان مناطق بحراندیده در قالب توانمندسازی انجاممیدهند .واقعیتی است تا زمانی که
اوضاع اقتصادی خانواده بحرانی است هیچ توانمندسازی با آموزش تابآوری کارِگر نخواهدبود
و چنین برنامههایی تنها صرف بودجه و زمان است .خانوادههای بحراندیدهای که چیزی
برای از دست دادن ندارند را نمیتوان با پند و اندرز به زندگی عادی برگرداند و خشونت
خانگی را کاهش داد .بسیار ساده انگارانه است اگر تصور شود خشونتهای خانگی در چنین
شرایطی با چنین برنامههایی کارساز است .چنین برنامههایی تنها تداوم خشونت را موجب
شده و زنان را تشویق به خاموشی و سازش میکند و تنها در شرایطی سودمند است که
وضعیت روزی خانواده و امنیت روانی و جسمی از بعد مسائل اقتصادی رو به بهبود گذاشته
باشد .ازاینرو ضرورت دارد ایجاد زمینه برای اشتغال ،بازتوانی اقتصادی خانوادهها و اختصاص
کمکهای الزم برای خودکفایی اقتصادی خانوادهها از نخستین اقدامات دولتها باشد.
سخن آخر آنکه پنهانکاری پیش از آنکه بتواند مؤثر افتد به نابودی بیشتر قربانی
کشیدهمیشود و با وجود ساختارهای قوی مردساالرانه ،بسیاری از خشونتهای علیه زنان با
توجه به مالحظات ،ترس از رسوایی و یا رانده شدن ،پنهان میماند بدون اینکه راهکاری برای
آن در نظر گرفته شود .از اینرو حمایت از قربانیان بیش از هر چیز ،نیازمند تالش برای
تغییر نگرش -مانند فتوای رهبران جامعه ایزدی  -از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشری
و رهبران مذهبی در جهت کاهش ساختارهای مردساالرانه است تا بهجای راندن زنان آنان را
دوباره به آغوش جامعه بازگرداند .تدوین چارچوبهای حقوقی فعال در امر برابری جنسیتی
برای مبارزه با نگرشهای جنسیتی که زنان را دارایی مردان تعریفمیکند میتواند به کاهش
خشونت علیه آنان منجر شود .احترام به موازین حقوق بشر و تعمیم آن نیازمند حمایتهای
مالی و فرهنگی از جانب دولتها و سازمانهای بینالمللی و همبستگی در سطح جهانی
است.
سپاسگزاری
با سپاس از تمامی زنان مناطق زلزلهزده سرپل ذهاب و آقای آزاد دارابی ،مدیر کلینیک
مددکاری اجتماعی یار (کرمانشاه) در بخش مصاحبهها.
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