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تجاوز جنسی وحمله جنسی 823

Rape and
Sexual Assaults

تجاوز جنسی (که در اينجا به مفهموم تجاوز جنسی دخولی ويا  Rapeآمده است) و
حملۀ جنسی )(Sexual Assaultهردو به معناا تمااج جنسای باا ياك خاانال بار خا
خواست و می باشد .موقعی تجاوز جنسی ميگوئيال كه مرد آلاه تناسالی دسات وياا ياك
شی را در مهبل مقعد يا دهن زن بدون موافقۀ او داخل نمايد .اما حم ت جنسای طيا
وسيعتر را در بر گرفته و شامل تمام اناوا تمااج هاا و ف اار هاا جنسای ناخواساته
مي ود.
به اين معنی که هر تجاوز جنسی يک حملاۀ جنسای ميباشاد اماا هماه حما ت جنسای
باعث تجاوز جنسی دخولی نمي وند.
بعضی مردم فكر ميكنناد كاه صار زماانی مقاربات جنسای باا زور تجااوز جنسای
گفته مي ود کاه مارد زن را لات و کاوو نماوده وياا اور بيهاو سااخته باشاد .آنهاا ف ار
نماوده باشاد تاا خاود را نجاات دهاد و
مي نند کاه زن باياد حتمای بسايار باه ساشتی تا
خطر ک ت ن را قبول کرده باشد تا مورد تجاوز قرار نگيرد .اما حتی اگار زن در مقابال
آن مبارزه ن رده باشد باازهال تجااوز جنسای گفتاه مي اود .صار نظار از اين اه خاانال
تصااميال ااه کااار را گرفتااه باشااد اگاار اين ااار بااه انتشاااو خااود نبااوده باشااد تجاااوز
جنسی گفته مي ود و هيچگاه اشتباه او نيست.

 تجاااوز جنسااي يااك خ ااونت
جنساااای ميباشااااد .زنااااان نبايااااد
بشاطر آن م مت شوند.

 همانناد ديگراناوا خ اونت
هد متجاوز كسب حاكميت و
كنتاااارول باااااالي قرباااااني مااااي
باشد .براي معلومات بي تر باه
صفحۀ  103مراجعه شود.

هر زن ممكن مورد تجاوز جنسی قرار بگيرد اما در حاالت ذيل خطر تجاوز جنسی زياد تر ميباشد:
 داشتن معلوليت :اگر به وسيله وكي رخدار حركت ميكند ناشنوائي نابينائي ويا تأخر عقلي دارد.
 در مهاجرين بيجا شدگان و يا زندگي در شرايط جنگي.
 اگر رو سرك زندگي مي نمايد يا بي خانه مي باشد.
 اگر كارگر جنسی (تن فرو ) مي باشد.
 هرگاه زندانی شده باشد.
 توسط شوهريا دوست پسر مورد بدرفتار قرار گرفته باشد.
ششص متجاوز اين ها را شكارهاي آسان ميبيند زيرا اينها محافظت يک جامعه را از دست داده اند.
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تجاوز جنسی وحمله جنسی 823

انواع تجاوز جنسي
و حمالت جنسي
 براي يك خانم مشکل است در حاالت
ايکه توسط يک مرد آشنا مورد تجاوز
جنسی قرار ميگيرد ،طلب كمك نمايد.
همچنان اگرمجبورباشد كه باز هم آن
مرد را ببيند احساس مصوونيت براي
زن مشكلتر مي باشد.

انوا مشتل حم ت جنسی وجود دارد .اما تعداد بسيار كال آنها توسط اكثريت
مردم تجاوز تلقی ميگردند .طور مثال سشتی ها زندگی زن را وادار به داشتن
رابطه جنسی مينمايد در حالي ه واقعا ً آنرا نميشواهد .اين حالت ممكن در ازدواج ها
نيز اتفاق بيافتد .بعضی خانال ها عروسی شده طور تلقين شده اند که ف ر کنند
مقاربت جنسی وظيفۀ آنهاست اگر بشواهند يا نشواهند .هر ند جامعه اين نو مقاربت
جنسی باالجبر را مح وم نمي ند بازهال اين ار اشتباه است.
برا ي تعداد زنان ديگر داشتن مقاربت جنسی يک راه زنده ماندن است – تا
برا اطفال خود حمايت بدست آورند تا جائی برا زندگی کردن داشته باشند ويا
برا بدست آوردن پول ويا باقی ماندن در يک وظيفه .صر نظر از اين ه ه دليلی
دارد يک زن نبايد بدون خواست خود مجبور به داشتن مقاربت جنسی شود.
درهرگونه ارتباطات زن حق انتشاو قبول ويا رد نمودن يک نزدي ی جنسی را
ميتواند داشته باشد .اگر زن يک نزدي ی جنسی را رد مي ند مرد ميتواند انتشاو کند
که به خانال احترام کرده و تصميال او را قبول کند ويا ف ر او را تغيير داده ويا به زور
متوصل شود .حتی اگر خانال مرد را ب ناسد و "بلی" بگويد در حالي ه انتشاو "نه"
وجود نداشته باشد بازهال اين يک تجاوز جنسی است.
هر زماني ه زن با زور به مقاربت جنسی وادار شود صر نظر از اين ه ديگر
ت زياد صحی و روانی را سبب شود.
انوا خ ونت وجود دارد يا خير ميتواند م

تجاوز توسط آشنايان زن:

بد رفتاری جنسی

تجاوز جنسی عصری
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بي تر دختران و زنان اي ه مورد تجاوز قرار گرفته اند مرد متجاوز را مي ناسند.
اگر زن مجبوربه ادامۀ تماج با ششص متجاوز باشد رهائی از تجاوز و گفتن
موضو به ديگران بسيار م كل خواهد بود.
تجاوز توسط شوهر ويا شوهرسابقه:
اگر قانون و عر و رسوم عنعنو زن را جزء مالكيت شوهر بداند مرد فكر
مينمايد اين حق او ميباشد كه هر زمانيكه بشواهد با زن مقاربت جنسی داشته باشد
حتی اگر خواست زن نباشد.
تجاوزبه وسيله نامزد يا دوست پسر:
نامزد يا دوست پسر ممكن بگويد كه او حق دارد كه رابطۀ جنسی با زن داشته
باشد زيرا باال او پول مصر كرده قب نيز رابطۀ جنسی داشته اند او را از نظر
جنسی تحريک نموده ويا با او عروسی خواهد كرد .اما اگر مرد بر زن ف ار آورده و
او را وادار به اين كار نمايد اين عمل تجاوز جنسی ميباشد  .برا خانال م كل است
راجع به اين نو تجاوزات صحبت نمايد .زيرا ميترسد ديگران او را م مت كنند.

انواع تجاوز جنسی و حمالت جنسی 821
آزار و اذيت جنسی .يك خانال ممكن وادار باه داشاتن مقاربات جنسای توساط همكاار
سوپروايزر يا آمر خود گردد تاا بتواناد وظيفاۀ خاود را حفا کناد .او مم ان اسات تهياد
شده باشد که اگر اينرا به کسی بگويد وظيفاۀ خاود را از دسات خواهاد داد وياا جازا داده
خواهد شد.
سوء استفادۀ جنسی از اطفال .يك دختر يا پسار ممكان توساط يكای از افاراد بازر
خااانواده ويااا هاار فاارد بزرگسااال ديگاار مااورد تجاااوز جنساای قاارار گياارد .اگاار پاادر
پدراندر كاكا ماما برادر بچۀ خاله بچۀ كاكا يا عضو ديگر خاانواده
طفاال را وادار بااه داشاتن رابطااه جنساای نماينااد يااا بااه طريااق جنساای بااا او
تماااج نماينااد اينهااا تجاااوز جنساای ميباشااند .مهااال اساات باادانيال كااه اطفااال
ممكن گيچ و مغ و گردند و ندانند با آنها اه كاار صاورت ميگيارد
بشصااو اگاار شااشص اي ااه از آنهااا سااوء اسااتفاده جنساای مي نااد مااورد
اعتماد باشاد .ديگار اعضاا خاانواده ممكان از ساوء اساتفاد جنسای آگااه
نباشند يا آنرا انكار نمايند ويا بگويناد ايان اشاتباه طفال مای باشاد .هيچگااه
درست نيست كه ششصی را مسوول بدانيال که مورد تجاوز جنسای قارار
گرفته است بشصو اگر يک طفل باشد.

آزار و اذيت جنسی

اين شاكلی از تجااوز جنسای ميباشاد كاه در ذهان اكثريات ماردم بعاد از شايندن كلماۀ
تجاوز جنسی خطور مينمايد .يك زن ممكن در منزل يا خاارج از منازل ماورد تجااوز
قارار بگيارد .اياان ناو تجااوز همااراه باا تارج ميباشااد اماا در مقايساه بااا تجااوز توسااط
بسيار كمتر واقع مي ود.

تماس اطفال به طريقۀ
جنسي تجاوز ميباشد.

تجاوز جنسی توسط يک بيگانه:

تجااوز گروهای :ياك خااانال ممكان باه وسايله بي ااتر از ياک ماارد ماورد تجااوز قاارار
گيرد .بعضی اوقات يك مرد تجااوز را شارو مينماياد و ديگاران باه او مای پيوندناد .ياا
بعضاا ً مااردان و پسااران جااوان باااهال ي جااا شااده و باااال يااك خااانال تجاااوز مينماينااد تااا بااه
ي ديگر مردانگی خود را ثابت کنند.
تجاوز در زندان :اكثريات خاانال هاا بعاد از زنادانی شادن توساط پاوليس ياا محاافظين
مورد تجاوزجنسی قرار گرفته اند .همچنان تجاوز باين زنادانيان مارد معماول ميباشاد و
يك وسيلۀ نماي قدرت ب مار ميرود.
جن ا  :عساااكر و جنگجويااان اكثاارا ً
از تجاوز به حيث يك وسيله برا ايجااد
وح ت زنان و جامعاۀ آنهاا كارگرفتاه و
اين ااار را مي ننااد تااا مااردم را ساارافگنده
بسااازند .عساااكر مم اان اساات بصااورت
گروهااای در مقابااال مااااردم باااه زنااااان و
دختران تجاوز کنند تا قادرت دشامنی را
به آنها ن ان دهند .زنان مم ن اسات در
کماااا هاااا عسااااکر نگهااادار شاااده و
مجبور به فح ا ويا بردگی جنسی شاوند
تاا اين ااه زنااده بماننااد يااا اطفااال خااود را
محافظه کنند ويا غذا بدست آورند.
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 كساااااانيكه ب اااااد از تجااااااوز
جنساااااي در زماااااان جنااااا زناااااد
ميمانناااااد ،بااااااه مواظبااااات خااااااا
ضرورت دارند .اينهاا ممکان اسات
از ساااابب تاريبااااات شااااديد ناحيااااۀ
تناسلی به عمليات جراحای ضارور
داشته باشند .اگرخاانم حاملاه شاود
خودش وطفلش با يااد آوري اينكاه
به واسطۀ يك دشامن ماورد تجااوز
قرار گرفته اند ،رنج مي برند.
درجن ها تجاوز جنسي بحيث
يااك وساايله شااكنجه مااورد اسااتفاد
قرار ميگيرد.

تجاوز جنسی و حمالت جنسی 883

چگونه از تجاوز
جنسي جلوگيري
نمائيم؟

خود را محافظه كنيد.
با ديگران كار نمائيد.

دفاع ازخود

يك رو صحيح ويا غلط موجود نيست تا برا جلوگير از تجاوز جنسی م ک
عمل قرار گيرد.
اما كارهائی وجود دارد كه يك زن با انجام آن تا انداز از بعضی انوا تجاوز
جنسی جلوگير نموده ميتواند .عملی را كه زن انجام ميدهد مربوط مي ود به اينكه تا
ه اندازه مرد را مي ناسد قدر ترسيده است و تا ه اندازه خطر متوجه و خواهد
بود .بشاطرداشته باشيد اگر زن مورد تجاوزقرار ميگيرد به سبب آن نيست كه در
جلوگير از آن ناكام شده بلكه به سبب آن است كه ششص قويتر با زور و ف ار
خود را بر او تحميل نموده است.
اين نظريات ممكن به هر زن کمک کند تا از تجاوز جنسی جلوگيری نمايد
 با خانال ها ديگر كار كنيد در صورت كار گروپی و
دستجمعی شما مصوون تر و نيرومند ترميباشيد.
 به هيچ دام از افراد در خانه اجازه ندهيد که شما را
عصبانی و ناراحت بسازد .اگر در خانه تنها هستيد اجازه ندهيد
که او بداند.
ً
 سعی نمائيد كه جهت قدم زدن تنها نرويد مشصوصا از
طر شب .اگر مجبور باشيد كه تنها برويد سر خود را بلند
گرفته و نان وانمود نمائيد كه به خود اعتماد كامل داريد .بي تر
متجاوزين دنبال خانال هائی اند كه حمله به آنها ساده به نظرميرسد.
 اگر فكر مينمائيد كه مورد تعقيب قرار گرفته ايد سعی كنيد
به جهت ديگر برويد ويا بطر ششص ديگر بطر خانه
ويا يك دوكان برويد .ويا به طر او دور خورده و به آواز بلند
بپرسيد كه ه ميشواهد؟
 يك وسيله ايكه آواز بلند را توليد نمايد مث اشپ ق را با خود حمل نمائيد.
همچنان يك وسيله را برا دفا از خود داشته باشيد .طورمثال يك وو يك يز
كه شما بتوانيد در مان او بپاشيد حتی پودر ها تند و تيز  -مثل پودر مرچ.
 اگر مورد حمله قرار گرفتيد تا حد توان بلند فرياد بزنيد و ازاشپ ق استفاده
نمائيد .اگر اين كارها مؤثرنباشند به سرعت او را عقب تيله نمائيد تا بتوانيد فرار
نماييد.

جلوگيری از تجاوز جنسی توسط آشنايان
بياموزيد که به احساسات خود اعتماد نماييد :بي تر زنان از سنين بسيار پائين
می آموزند که بايد همي ه مؤدو باشند و با هيچ کس مقابله ن نند .لذا وقتی يک نفر
کار انجام ميدهد که باعث ناراحتی خانال شود اغلب براي م ل ميباشد تا مطابق
به احساج خود عمل نمايد .اما احتياط نماييد اگر:
 دوامدار احساج مي نيد كه يز صحيح نيست.
 داشتن ترج يا احساسيكه ميشواهيد آن محل را ترك كنيد.
 با نظريات و پي نهادات يک ششص احساج ناراحتی داريد.
 تماج فزيكی او را خو نداريد.
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چگونه از تجاوز جنسی جلوگيری شود 889
دست به کار شادن باا ايان احساساات
ممكاان م ااكل باشااد زياارا مم اان اساات
بترسيد كاه ماردم اه خواهناد گفات؟ بار
ع وه اگر شاشص كسای باشاد كاه او را
می شناسيد يا برايتان مهال است حاضار
نيساااتيد قباااول نمائياااد كاااه او بااارا شاااما
ضرر می رسااند .اماا همي اه بهتراسات
باااه احساساااات تاااان اعتمااااد نمائياااد و از
حالتيكاااه در آن احسااااج نااااراحتی مااای
نمائيد قبل از آنكه حادثه بد واقع گاردد
خارج شويد.

نمياواهم با فرار کردن از نزد
او احمق جلو کنم ....احتماالا
چيزی ناواهد شد.

به احساسات خود اعتماد
نماييد .رنجانيدن يک نفر بهتر
از آن است که مورد تجاوز
جنسی قرار بگيريد.

آماد فرار باشيد:

 با يك ششص ايكه وجود
نمی شناسيد تنها به جائی نرويد.
 همي ه جاائی بروياد كاه بتوانياد باه تنهاائی دوبااره باه خاناه برگردياد .بهتار اسات
جايی نرويد كه بدون كمك ششص ديگر به خانه آمده نتوانيد.
 به ششص بگوئيد كه تبصره ها و تماج ها او برايتان ناراحت كننده می باشاد.
اگر او رفتار خود را تغيير نداد شما بايد به زود ممكن آنجا را ترك نمائيد.
برا شما احسااج نااراحتی ميدهاد وياا كسايكه او را

اگر او باالی شما حاكميت دارد ( مث آمر داكتر معلال يا يك همكار شما باشد):
 در اولين حركت كه سبب ناراحتی شما ميگاردد باراي بگوئياد كاه آن عمال را
در آينده انجام ندهد .اگر كوش نمايد كه با اساتفاده از قادرت خاود امتيااز بدسات آورد
افراد را جستجو خواهد کرد كه به سادگی بترسند .به اون ان دهيد كه شاما نميترسايد.
اگر شما قادر به توق دادن او قبل از اجرا عمال احمقاناه ا گردياد امكاان كمتار
وجود دارد كه او باا شاما رفتاار باد نماياد (طورمثاال شاما را از كاار برکناار نماياد از
تداو شما دست بك د يا تقاضا شما را ناديده بگيرد).
 با زنان ديگار راجاع باه او بحاث نمائياد .ممكان شاما اولاين نفار نباشايد كاه ماورد
اذيت و آزار او قارار گرفتاه اياد .اگار مجباور باه دوام ارتبااط باا او باشايد ساعی نمائياد
يكاای از دوسااتان خااود را بااا خااود ببريااد .تنهااا نرويااد .بااه زنااان ديگاار هوشااداربدهيد كااه
محتاط باشند.

به اطفال كمك نمائيد تا مورد سوء استفادۀ جنسی قرارنگيرند

 بااه اطفااال درج بدهيااد كااه امكااان دارد آنهااا مااورد تماااج جنساای قاارار بگيرنااد و
اينكه گونه ميتوانند ميان تماج دوستانه و تماج جنسی فرق بگذارند.
 در صورت امكان بعد از  01الی  00سالگی دختران و پسران را در اتااق هاا
جداگانه بشوابانيد.
 خود را مطمئن سازيد كاه اطفاال ميدانناد در صاورت واقاع شادن ناين حالات باا
كی صحبت نمايند.
 به گفته طفلی كاه ميگوياد از رفتاار ياك طفال بزرگتار ياا ياک شاشص بزرگساال
احساج ناراحتی دارد اعتماد نمائيد (بدون درنظرداشت اينكه آن ششص کی ميباشد).
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 آگا باشيد كه اگر يك مرد نتواند
با خشونت جنسي باالي يك زن
كنترول حاصل نمائيد  ،ممكن است
كوشش نمايد تا را هاي ديگری
براي كنترول پيدا كند.

 ب ضي اوقات سوء استفاد جنسي
از اطفال براي سالها ادامه مي يابد.
به يك دختر ممكن گفته شود كه در
صورت گفتن به کس ديگری به او
صدمه ميرساند ويا حتي او را
ميكشد.
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دفاع خودي براي
زنان

اين حركات دفا خود را با يك دوسات تمارين نمائياد .بدينوسايله شاما آمااد مقابلاه
با يك مهاجال ميباشيد .با تمام نيرو ضربه بزنيد و ازآسيب رساندن به او نترسايد – او از
آسيب رساندن به شما نمی هراسد .جهت دانستن نظرياات بي اتر در ماورد دفاا خاود
صفحۀ  023ديده شود.

اگر از عقب مورد حمله قرار بگيريد

اگر از مقابل مورد حمله قرار بگيريد
انگشتان خود را به داخل
چشم هايش فرو ببريد.

با آرنج خود محکم به
شکم وی بزنيد.

با کری بوت خود
به ساتی روی
پايش فشار دهيد.

دست خود را به عقب برد ،
خصيه هايش را بگيريد و به
ساتی فشار دهيد.

با کری پای خود محکم روی
ساق يا زانويش ضربه بزنيد.
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هر دو دست را مشت نمود و
به هر دو طرف سر ويا به
هر دو گوش وی محکم
ضربه بزنيد.

دست های خود را مشت
نمود و هرچه محکمتر که
ميتوانيد به بينی اش بزنيد.

زانوی خود را بلند کرد و با
آن تا انداز ايکه ميتوانيد
سريع و محکم به خصيه
هايش ضربه بزنيد.

اگر مورد حملۀ جنسی قرار گرفته باشيد 888
اگاار خااانال تااوان مقاوماات در مقاباال حملااه كننااده را داشااته باشااد او اكثاارا ً قااادر بااه
جلوگير از تجاوز جنسی خواهاد شاد حتای اگار متجاوزمسالح باشاد .ياك زن هار قادر
طريقاه هاا بي ااتر را بارا جلاوگير از تجاااوز بكاار گيارد بااه هماان انادازه ام ااان
اين ااه قااادر بااه جلااوگير از تجاااوز جنساای شااود افاازاي خواهااد يافاات و رن ا و از
جروحات ويا م ك ت صحی و روانی بعد ازتجاوز جنسی کمتر خواهد بود.
ناممكن است از قبل بدانيال كه يك زن در زمانيكه مورد حملۀ متجااوز قارار ميگيارد
ه عكس العملی را ن ان خواهد داد .بعضی زنان خ مگين شده و نيروئای را در خاود
احساااج مينماينااد كااه قااب نداشااته انااد .ديگااران احساااج ماای نماينااد كااه قااادر بااه حركاات
نميباشااند .اگاار اياان حادثااه گاااهی بااه شااما واقااع گااردد بدانيااد كااه آنچااه را ميتوانيااد انجااام
خواهيد داد.

اگر مورد حملۀ جنسي
قرار گرفته باشيد؟

نظريات ذيل در جريان يك حملۀ جنسی به شما كمك خواهد كرد:
 گريااه و التماااس ننمااود وتسااليم نشااويد ،زياارا م ا ر نماای باشااد .در حقياات زن
هائيكه اين كارها را انجام ميدهند بي تر ازكسانيكه مجادله مينمايند صدمه می بينند.
 هوشيار باشيد :خوو مراقب ششص متجااوز باشايد .فرصات هاائی خواهاد باود
که او متوجه شما نباشد ويا كنترول خود را از دست بدهد.
من  3برادر دارم و اگر
به من آسيب برسانی آنها
ترا خواهند ک ت.

 كارهااای ماتل ا را امتحااان کنيااد .لگااد بزنيااد داد و فرياااد راه بياندازيااد انااه
بزنيد و او را فريب بدهيد  -هركار را كه از دست تان می آيد انجام بدهياد تاا او بداناد
كاه شاما شاكار آسااانی نيساتيد .ساعی نمائيااد باه او بفهمانياد كاه شااما انساان هساتيد و كاادام
وسيله نمی باشيد.
اگر متجاوز را ميشناسيد به او بگوئيد كه چه احساسی داريد .نگذاريد او يقين پيادا
كند كه زنان تجاوز را دوست دارند .از كاريكه با شما ميكند او را آگاه بسازيد.
 اگاار متجاااوز ماارد بيگانااه اساات س ا ی نمائيااد شااكل و صااورت او را بااه حافظااه
بسا اريد :قاادر باازر اساات؟ آيااا كاادام ندبااه ع مااه ويااا خااالكوبی در جلااد خااود دارد؟
گونه لباسی پوشيده است؟ سعی نمائيد اينها را باه حافظاه بساپاريد تاا بتوانياد پاوليس و
ديگر زنان جامعه را آگاه نمائيد.
 بهترين قضاوت را بنمائيد .تنها شما ميتوانيد تصميال بگيريد كه تا ه اندازه باياد
مجادله كرد .در بعضای واقعاات تجااوز جنسای طورمثاال در جرياان جنا ،متجااوز
دليلی برا زنده نگهداشتن شما در صورت مقاومت ندارد.
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 اگر افراد زيادی هستند
که تالش ميکنند شما را مورد
تجاوز جنسی قرار دهند ،ويا
اگر متجاوز مسلح باشد ،بازهم
ميتوانيد مقاومت کنيد ،مگر
اکثرا ا بهتر خواهد بود که
بصورت فزيکی با آنها مقابله
ننماييد.
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درصورتيكه مورد تجاوز
جنسي قرار گرفته باشيد
چه بايد بكنيد.
 خاااود را مالمااات نکنياااد .شاااما
مستحق اين تجااوز جنسای نباود
ايد .هيچ كاري را انجام ناداد اياد
كه به متجاوز حق تجاوز به شاما
را داد باشد.

تجربۀ هر زن در مورد تجاوز جنسی متفااوت ميباشاد .اماا ناد ياز اسات کاه نيااز
داريد انجام دهيد تا خود را برا بهبود دوباره کمک نماييد:
در ابتدا اين سواالت را از خود بپرسيد:
 از کی ميتوانيد کمک بگيريد
 آيا مايل می باشيد كه در مورد تجاوز جنسی به پوليس اطالع دهيد؟
 جهت م الجه طبی به كجا مراج ه نمود ميتوانيد؟
 آيا مياواهيد برای جزا دادن متجاوز تالش نمائيد؟
شااما بااه كساای ضاارورت داريااد تااا در زمااان غااال مصاايبت تاارج و يااا قهاار بااا او
صحبت کنيد با شما جهت دريافت مواظبت طبی برود و به شما کمک نمايد تا سنج
کنيد که اه باياد انجاام دهياد .ششصای را انتشااو نمائياد كاه از شاما مواظبات مينماياد
اعتماد داريد كه به كس ديگر نشواهد گفت و كسيكه قو و غير وابسته باشد .بعضای
اوقات شوهر ويا والدين خودشان به انداز بر افروخته و يا ناراحت می باشند كه كمتار
قادر به تقويه و حمايت اند.

هرگا كسي را ميشناسيد كه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته باشد:
 به او اطمينان بدهيد كه درين مورد او مقصر نميباشد.
 از او حمايت نمائيد .به گفته هاي او گو فرا دهيد در تصميال گيري با
او كمك نمائيد و او را مطمئن سازيد كه ميتواند به زندگي نارمل خود ادامه بدهد
( صفحۀ  241ديده شود).
 خواست خانال را در رابطه به مصوونيت و محرميت احترام نماييد.
بدون خواست زن درين باره به كس ديگري يزي نگوئيد.
 با خانال ي جا به يک مرکز صحی يا نزد کارکن صحی مراجعه کنيد
جهت گزار دادن تجاوز جنسی به ادار پوليس برويد نزد کسی بروديد که
آموز ديده تا به گفته ها خانال گو داده و او را تقويت کند به م قات
يک قانوندان برويد و اگر خانال بشواهد که آن کار را انجام دهد با او به
مح مه برويد.
 اگرمتجاوز را مي شناسيد او را حمايت نكنيد زيرا او خطر واقعي
براي هر زن در جامعه و محل ميباشد.

من به تو باور
دارم .تو مقصر
نيستی من به تو
کمک ميکنم.

تصميال استفاده از قانون بايد با دقت گرفته شود.
 آيا ميتواند كسی با شما نزد پوليس رفته و گا بزند؟
 آيا قانون زنان ديگر جامعۀ شما را که ماورد تجااوز جنسای قارار گرفتاه بودناد
کمک نموده است؟
 آيا ميشواهيد كه تجاوز جنسی سر نگهداشته شاود؟ آياا پاوليس ميتواناد ديگاران
را از دست يافتن به معلومات در مورد تجاوز جنسی مانع شود؟
 آيا متجاوز به شما اخطار داده است كاه در صاورت گازار باه پاوليس باه شاما
صدمه وارد ميكند؟
 اگر متجاوز گرفتار شود و جرم او نيز باالي به اثبات برسد او را گونه
مجازات می نمايند؟
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اگر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته ايد ،چه بايد بکنيد 883
اگرفكر مي نيد كه ميشواهيد تجاوز جنسی را به پوليس گزار بدهيد
اين كار را هر ه عاجل تر انجام دهيد .قبل از رفتن نزد پوليس خود را
ن وييد و نيز لباج ها ايرا كه در زمان تجاوز جنسی پوشيده بوديد با
خود داشته باشيد .توسط اين مدارک شما ثبوت نموده می توانيد كه مورد
تجاوز جنسی قرار گرفته ايد .يك دوست خود را با خود داشته باشيد و
درخواست نماييد که اگر ام ان داشته باشد يک کارمند صحی زنانه شما
را معاينه کند.
اگر نميشواهيد به پوليس مراجعه نمائيد ويا نتوانيد تا يک مدت نزد
پوليس برويد بهرصورت بايد يک کارکن صحی را ببينيد – حتی اگر
شديدا مجروح ن ده باشيد .به كاركن صحی بگوئيد كه مورد تجاوز جنسی
قرار گرفته ايد .بعدا ً او شما را برا دريافت جروحات يا پارگی ها معاينه
نموده و دواهائی برا جلوگير از حمل و انتانات مقاربتی توصيه
مينمايد .از او بشواهيد تا تمام يافته ها فزيكی را يادداشت نمايد زيرا
آنها شواهد اند كه به پوليس و جامعه ن ان ميدهد كه شما مورد تجاوز
جنسی قرار گرفته ايد.

 اگر هيچ كاركن صحي ايکه
بتواند شما را م الجه کند،
موجود نباشد  ،م لومات شامل
صفحات  883و  883ميتواند به
شما کمک نمايد تا خودتان ب ضی
مشکالت را وقايه و تداوی کنيد.

روش عاجل تنظيم خانواد 223 ،
انتانات مقاربتي239 ،

براي كاركنان صحي
در مواجه شدن با كسيكه مورد تجاوز جنسي قرار گرفته باشد:
با مهرباني رفتار نمود و او را درک نمائيد .او را م مت ن نيد .از آنجايي ه
براي م ل خواهد بود که اجازه دهد شما او را ببينيد يا بدن را لمس کنيد هر کار
خود را ت ريح داده و انتظار ب يد تا او به تماج شما آماده شود .بشاطر داشته باشيد
كه خاطرات تجاوز جسمي براي مدت طوالني حتي سالها در ذهن او باقي خواهد ماند.
مشكالت صحي خانم را تداوي كنيد :براي جلوگيري از انتانات مقاربتي اچ آ
و و حاملگي براي دوا بدهيد .و درصورتيكه قب حامله باشد با او كمك نمائيد تا
تصميال بگيريد كه ه ميشواهيد بكند.
بنويسيد كه كدام شاص تجاوز نمود و دقيقا ا چه واقع شد است؟ اگر در كلينيك
راپور کلينيک
تاريخ:
شما کتاو ثبت واقعات وجود ندارد .اين واقعه را ثبت نموده درجائي محفوظ نگهداري كنيد.
وقت:
همچنان اگرميتوانيد تصاوير قسمت هاي قدامي و خلفي بدن زن را ك يده و محل جروحات
شرح مريضی:
را ن اني كنيد .گزار را به زن ن ان بدهيد و براي بگوئيد كه در صورت مراجعه به
قانون جهت ثابت نمودن اين حقيقت كه او مورد تجاوز جنسی قرارگرفته اين گزار
ميتواند استفاده شود.
م اينات:
به نيازمندی های صحت رواني خانم رسيدگی کنيد .از او بپرسيد آيا كسي را دارد كه
با او درين مورد صحبت نمايد .براي احترام بگذاريد و او را کمک کنيد تا به خود احترام
نموده و کنترول زندگی خود را دوباره بدست گيرد.
او را کمک کنيد تا خودش تصميم بگيرد .اگر زن ميشواهد که به قانون مراجعه کند براي کمک کنيد تا خدمات قانونی
را پيدا کند .او را کمک کنيد تا از خدمات ديگر جامعه براي خانال ها ايكه مورد تجاوز جنسي قرار گرفته اند مستفيد گردد.
به او كمك نمائيد تا به شوهر ويا خانوادۀ خود اين موضوع را بگويد :اگر آنها از قبل نميدانند به خانال پي نهاد کنيد که
ميتوانيد کمک کنيد تا اين موضو را بگويد .ميتوانيد خانواده را در رابطه به يافتن رو ها حمايت و تقويت خانال الی
بهبود کامل کمک نماييد .بشاطر داشته باشيد که اعضا خانواده نيز اکثر به کمک نياز دارند تا بر احساسات خود در مورد
تجاوز جنسی فايق آيند.
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در ب ضي كشورها  ،زنان با پوليس
كار نمود اند تا پوليس افسران زن
با ت ليمات ماصو داشته و اينها
بتوانند قربانيان تجاوز جنسي و
خشونت را كمك نمايند.

 هميشه كسي را با خود
به دفتر پوليس ببريد.

مشكالت صحي در
تجاوز جنسي

در صورت مراج ه به پوليس
در اكثر ك ورها تجاوز جنسی يك جنايت ميباشد .اما اثبات آن م كل بوده و يك
مدت زياد را در بر خواهد گرفت.
پوليس از شما خواهد پرسيد ه واقع شده است .اگر متجاوز را مي ناسيد به پوليس
بگوئيد که کيست .اگر نمی شناسيد ضرورت خواهد بود تا اوصا او را به پوليس
بيان نمائيد .ممكن مجبور شويد که يكجا با پوليس برا پيدا نمودن او برويد  .ممكن از
شما تقاضا نمايند كه توسط داكتر قانونی كه همرا پوليس كار می نمايد معاينه
گرديد تا تصديق او را داشته باشيد .اين معاينه برا پيدا نمودن مدارک جرم
ميباشد نه برا تداو شما .در صورتيكه متجاوز را دستگيركرده باشند بايد در
برابر پوليس و يا قاضی عليه او شهادت بدهيد .اگر محكمه داير مي ود قانوندان
(وکيل) ايرا پيدا نمائيد كه در مورد واقعات تجاوز جنسی تجربۀ كافی داشته باشد.
قانوندان به شما در مورد آمادگی گرفتن به محكمه و نتاي آن معلومات خواهد
داد .همي ه كسی را با خود بگيريد.
رفتن به محكمه برا اثبات تجاوز جنسی هيچگاه كارساده ا نيست .ت ريح
اين ه ه واقع شده است مم ن به شما اين احساج را بدهد که دوباره واقعۀ
تجاوز جنسی بر شما ت رار ميگردد .همه افراد شما را درك نشواهند كرد.
ي تعداد مم ن است را م مت نموده و بگويند که دروغ ميگويی.

حاملگی
با استفاد سريع از رو عاجل تنظيال خانواده (صفحۀ  443ديده شود) حاملگی
جلوگير شده ميتواند  .شما بايد بزود ممكنه اما نه ديرتر از  5روز بعد از تجاوز
جنسی از آن استفاده نمائيد.
با اهميت :درب ضی كشورها ،برای زنان و دختران ايکه مورد تجاوز قرار گرفته اند
سقط مصوون و قانونی ميباشد .از يک کارکن صحی ويا سازمان زنان ب رسيد که آيا در
مملکت شما اين حق موجود است يا خير.

انتانات مقاربتی

دواهاي انتانات مقاربتي 239
تست اچ آی وی233 ،
 حاال در ب ضی مناطق اين
امکان وجود دارد تا برای کاهش
دادن خطر انتان اچ آی وی ب د از
تجاوز جنسی يکت داد دواها را
بگيرند ،مگر اينکار بايد در ظرف
 32ساعت اول صورت گيرد.
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انتانات مقاربتی بسيار به سهولت توسط تجاوزات جنسی خ ونت آميز قابل انتقال
می باشند زيرا جدار مهبل اكثراً پاره شده و از طريق آن جراثيال به آسانی داخل
عضويت زن ميگردد .ون شما نميدانيد كه مرد منتن بوده يا خير بدين لحاظ بايد
تحت تداو قراربگيريد تا از منتن شدن شما ويا انتقال آن توسط شما به كسی ديگر
جلوگير بعمل آيد .دوا برا سوزاك (گونوريا) سفليس و ك ميديا بگيريد و متوجه
ع يال انتانات مقاربتی باشيد .دواها را درصورتيكه شما فكر می نمائيد كه منتن ن ده
ايد نيز بگيريد.
همچنان بايد کوش کنيد که تست آچ آ و شويد .در مناطق اي ه انتان اچ آ
و وسيعا ً انت ار دارد بهتر آن خواهد بود که برا جلوگير از انت ار مرض در
ظر  42تا  34ساعت بعد از واقعه دوا بگيريد .به يک کارکن صحی که در مورد
تداو  ARTآموز ديده و تجربه داشته باشد مراجعه نماييد تا ديده شود که کدام
دواها در منطقۀ شما توصيه مي ود (صفحۀ  540ديده شود) .دواها بايد برا  43روز
گرفته شود.

مشکالت صحی ناشی از تجاوز جنسی 883
پار گی ها وجروحات
بعضی اوقات در اثر تجاوز جنسی صدماتی به ناحيه تناسلی وارد مي ود كه سبب
پاره گی و جروحات آن می گردد .اين جروحات معموال دردناك ميباشند اما با گذشت
زمان برطر ميگردند .در صورتيكه خونريز شديد باشد ضرورت خواهد بود تا
به يك كاركن صحی مراجعه كنيد تا جروحات دوخته شوند .جروحات و پاره گی ها
كو ك را به طرق ذيل تداو كنيد:
 روزانه  1دفعه در آو گرم كه جوشانده شده و سرد شده باشد بن ينيد طوري ه
اعضا تناسلی داخل آو باشد .برع وه انداختن بر گل بابونه در آو جو سبب
بهبود و تسكين درد ناشی از جروحات ميگردد .ويا شير درخت صبر زرد (Aloe
) plantرا باال پاره گی تطبيق كنيد.
 برا برطر نمودن سوز در جريان ادرار نمودن آو سرد را باال ناحيۀ
تناسلی بريزيد .برع وه نوشيدن آو زياد ادرار را رقيق ساخته و سوز آنرا كمتر
مينمايد.

روابط جنسی ب د از تجاوز جنسی
بعد از تجاوز جنسی ميتوانيد بصورت عاد و نارمل رابطۀ جنسی داشته باشيد.
اما الی بهبود پاره گی ها و از بين رفتن درد ناحيۀ تناسلی انتظار بك يد .در
بسيار خانال ها داشتن مقاربت جنسی آنها را به ياد تجاوز می اندازد .با شوهرخود
گا بزنيد و از او بشواهيد انتظار بك د و دليل آنرا براي واضح سازيد.
بعضی اوقات شوهر خانال ايكه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته ممكن او را
جواو بدهد .او ممكن احساج شرم داشته ويا نان وانمود نمايد كه با او قهر
ميباشد .تحمل اين حالت برا خانال ايكه از قبل با م ك ت زياد مقابله مي ند
بسياردشوار ميباشد.

جروحات و زخم ها833 ،
انتانات گرد و مثانه833 ،
متأسفم ،هنوز احساس
ميکنم که آماد نيستم.

غلبه بر احساسات ناشی از تجاوز
تجاوز جنسی مدت ها بعد از التيام
جروحات نيز سبب اذيت و آزار
ميگردد.
من کجا اشتبا
درينجا بعضی عكس العمل ها
کردم؟
معمول تذكر داده مي ود:
برا بدست آوردن احساج آرام
اگر هيچ کس نميداند،
يك خانال ايكه مورد تجاوز جنسی قرار
شايد بتوانم آنچه را
گرفته بايد باكسی گا بزند يا مصرو
واقع شد فراموش کنم.
اجرا كار شود – هر زن ضرورت
دارد رو خود را برا شفايابی
جستجو کند .برا بعضی خانال ها اين
به معنا تمسك به امور دينی و مذهبی
است و برا ديگران به معنا كوش
جهت مجازات متجاوز ويا كار برا
جلوگير از تجاوز جنسی به زنان ديگرميباشد .هر كار را كه انجام ميدهيد با
حوصله باشيد و از ديگران نيز بشواهيد حوصلۀ خود را حف نمايند.
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مدت زيادی از آن حاد ه
گذشته  ...چرا نميتوانم
آنرا فراموش کنم؟
چطور جرئت کرد
که آنکار را با من
بکند!

 ممکن است وقت زيادی بگيرد
تا شما احساس بهبود نماييد ،اما
گپ زدن يا کس ايکه مورد اعتماد
باشد ،ويا کس ايکه تجاوز جنسی
را گذشتاند  ،ميتواند شفايابی شما
را کمک کند .صفحۀ  328ديد
شود.
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كاركردن براي ايجاد
تغيير

تجاوز جنسی تمام افراد اجتماا را متاأثر ميساازد .زناان اي اه ماورد تجااوز جنسای
قارار گرفتاه اناد از م ا ت طاوالنی مادت ناشای از تجاااوز جنسای رنا خواهناد باارد.
مگر تقريبا ً همه زنان صر نظر از اين ه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند ياخير
ترج را می آموزند .آنها می آموزند که به مردان اعتماد ن نند و می آموزند کاه کاار
ن نند که جلب توجه نمايد .زنان مای آموزناد کاه تنهاا گ ات وگاذار ن نناد وياا باا ماردان
اي ه نمي ناسند گا نزنند.
برا ايجاد يك دنيا اي ه در آن تجاوز جنسی واقع ن ود ضرورت داريال تا برا
داشتن اين يزها كار نمائيال:
 جامعه ها اي ه در آنها سلوك و انتشاو ها ياك شاشص منحصار باه مارد باودن
يا زن بودن و نباشد.
 اانس مساااويانه باارا هاار فاارد باارا اشااتراك در امااور اجتماااعی وجااود داشااته
باشد.
 انس برا مردان و زنان تاا هرياک آزاداناه و صاادقانه بتوانناد باا ي اديگر در
مورد توقع شان از روابط جنسی صحبت کنند.
مگاار الاای باار آروده شاادن اياان اهاادا مااا بايااد راه هااا اي ارا باارا كمااك رسااانيدن بااه
زنانيكه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند جستجونمائيال .ما ميتوانيال:
 اسااتادان م هااا و رهبااران منتشااب جامعااه را در مااورد تجاااوز جنساای آمااوز
بدهيال .كمك آنها را تقاضا کرده ويك پ نی برا ايجاد تغيير بسازيال.
 داكتران و كاركنان صحی را آموز بدهيال تا زنان ايرا كه مورد تجاوز جنسای
قرارميگيرنااد معالجااه نماينااد .آنهااا بايااد در مااورد تساات هااا البراتااور باارا انتانااات
مقاربتی رو عاجل جلوگير از حمل و اين اه طاور باه ايان زناان و خاانواده هاا
آنها گو داده و با آنها مهربان باشند آموز ببينند.
 كاركنان صحی را ت ويق كنيد تا بياموزند کاه بارا مجاازات متجااوزين توساط
قانون به کدام معلوماات نيااز ميباشاد لاذا آنهاا ميتوانناد باا خاناه پار دقياق فورماه هاا
قانونی در مورد واقعۀ تجاوز جنسی به زنان کمک شوند.
 به دختران وخانمها آموز بدهيد كه گونه از خود دفا نمايند.
 بااه دختااران و پسااران راجااع بااه جاانس وروابااط جنساای تعلاايال بدهيااد .دختااران را
آموز بدهيد كه خواست ها خود را واضح بيان نمايند وبه پسران آموز بدهياد كاه
خواسته ها دختران را بپرسند و آنها را احترام نمايند.
 در مورد آن قوانين ممل ت خود بياموزيد که از زنان اي ه ماورد تجااوز جنسای
قرار ميگيرند حمايت مي ند و آنها را به ديگران بياموزانيد.

در يااك شااهر كو ااك الساالوادور پااوليس
يااک ماارد متجاااوز شااناخته شااده را بااه ساابب
آنكاااه پسااار ياااک شاااشص سااارمايه دار باااود
متوقااا نسااااخت .بناااابرين زناااان آن شاااهر
شرو کردند به نوشاتن کلماۀ "متجااوز" در
رو دياااوار خاناااۀ آن شاااشص .خاااانواده ا
بسيار خجال و سارافگنده شاده و او را وادار
به ترك اين عمل كردند.
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کار برای ايجاد تغيير 881
چگونه درافريقاي جنوبي يك جام ه بر ضد تجاوزتنظيم گرديدند
صابح وقات ياک روز شاانبه ياك خاانال  53ساااله توساط ياك ماارد اي اه قاب نياز بااه نادين زن تجااوزنموده بااود ماورد تجااوز جنسااي
قرارگرفت .قربانی مرد متجاوز را به پوليس ن ان داد .او توقي شد و خانال را به شفاخانه انتقال دادناد .اماا بعاد از ظهار هماان روز
پوليس متجاوز را رها كرد .او با وجود انجام تجاوزجنسي مجازات ن ده بود  -و آزاد بود.
ما زنان شهرستان بسيار خ مگين بوديال .پوليس از مردي حمايت نمود كه خانال هاا از تارج وي در سارك هاا تنهاا رفتاه نميتوانساتند.
سازمان زنان شهرستان تصميال گرفت كه مظاهره را براه اندازد.
بسيار از ما منحيث خدمتكار در خانه ها زنان پولدار سفيد پوست كه در شهر نزديك به ما زندگي مي نمايناد كاارميكنيال .بناابراين
همۀ ما به كار نرفتيال و خواستار آن شديال كه ابتدا پوليس بايد متجاوز و حمله كننده را مجاازات نماياد بعادا ماباه كارهااي خاود اداماه
ميدهيال.
همچنان ما از زنان اي اه باراي آنهاا كاار ماي كارديال تقاضاا باه عمال آوردياال كاه بيايناد وباا ماا صاحبت نمايناد .ماا ميشواساتيال كاه آنهاا
م ك ت ما را از نزديك ببينناد وهاال درماورد م اك ت خاود باا آنهاا صاحبت نماائيال .ماا ميدانساتيال كاه هماه زناان  -ساياه و سافيد – از
تجاوز جنسي مي هراساند .ماا احسااج نماوديال كاه زنهااي سافيد پوسات مم ان ماا را درك كارده و باا ماا احسااج همادردي نمايناد .ماا
همچنان از زنان افسران پوليس خواستيال تا به شوهران خاود م اك ت ماا را بگويناد و بفهمانناد كاه رهاا كاردن ياك متجااوز باه داخال
شهر قدر براي آنها بد ميباشد.
اما زنهاي سفيد پوست با ما همنوا ن دند  -آنها صر خ مگين شدند .ما فكركرديال كه آنها از اين جهت بر افروخته و خ مگين شاده
اند که مجبورهستند خودشان كارهاي خود را انجام دهند .زمانيكه اتحاديۀ كارگران جهات دانساتن علات مظااهره آمدناد ماا باه ماردان
گفتيال "لطفا براي ما حر نزنيد .اين يك م كل زنان است مردان مورد تجاوز جنسی قرار نگرفته اند" .اتحاديۀ كاارگران نشواهاد
توانست با ما م قات کند .بعد از يك هفته يك گروپ زنهاي سفيد پوست براي م قات با ما آمدند ما محيط شهرساتان خاود را باه آنهاا
ن ان داديال و آنها تصميال گرفتند كه باازهال باه م قاات ماا بيايناد .ماا مظااهره را تعطيال نماوديال هر ناد متجااوز صار بشاطرحملاه
مجاازات شااد و ناه از ساابب تجاوزجنساي امااا ماردم شهرسااتان ماا آنقدرخ اامگين شاده بودنااد كاه متجاااوز ديگار در آنجااا زنادگي كاارده
نميتوانست.
پوليس ندين نفرما را كه مظاهره را سازمان دهي كرده بودند زنداني كرد .آنها باورنميكردند كه زنان اين مظاهره را سازمان دهي
كرده باشند .آنها فكر ميكردند كه در عقب هركار ايكه زنها انجام ميدهند حمايت مردان وجود دارد .مگر ما زنان بسيار نيرومند شاده
بوديال
بساايار مهااال اساات كااه آزادانااه در مااورد م ااك ت تجاااوز جنسااي گ اا باازنيال .اكثرياات مااردم راجااع بااه تجاوزجنسااي صااحبت نمي ننااد
واحساج شرم مينمايند .اغلبا ً خانواد دختري كه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته نميشواهد در مورد آن صحبت نمايد.
اما درينجا اوضا طورديگري مي باشد ما شرو به سازماندهي زنان باراي تعلايال و تربياه مواظبات اطفاال حقاوق تقاعاد وغياره
كرديال .ما شرو به صحبت دربار تمام م ك ت و يزهائيكه ضرورت به تغييردارند نموديال .همچنان راجع به تجاوز جنسي و هر
نو تجاوز ديگري با زنان شرو به صحبت نموديال .حاال مردم تجاوز جنسي را يك نو ديگر تعدي و ظلاال ميدانناد .ماردان و زناان
در اين مورد هال عقيده استند و ما در مبارز خود متحد ميباشيال.
به زن اي ه مورد تجاوز جنسي قرار ميگيرد اعتماد ميكنيال .اگر زني ميگويد كه بر او تجاوز شده
است ما او را حمايت و تقويه مينمائيال بدون در نظرداشت اين ه آن زن کای اسات .حتاي اگار آن
زن م روو خورده باشد باز هال تجاوز به او يك جنايت است .در حقيقات ايان كاار بادتر ميباشاد
ااون اياان زن در موقعياات ضااعيفتري قاارار دارد .زنااان و مااردان مااا بشاااطر يااک واقعااۀ تجاااوز
جنسی زن را م مت نمي نند .ما نمي گوئيال كه تجاوز از سابب اشاتباه زن صاورت گرفتاه اسات.
لذا زنان ميتوانند آزادانه در مورد خ ونت جنسي صحبت نمايند و جامعه آنهاا را تقويات وحمايات
مينمايد.
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