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  بھرام رحمانی
  ٢٠١٧ نومبر ٢٦

  

  روز جھانی منع خشونت عليه زنان
 !ھای ناشی از نابرابری جنسيتی  و خشونت

 

دھی و اجرا  ھای مختلفی سازمان  خشونت عليه زنان، برنامه ھر سال، جھان در تقبيح اعمالنومبردر بيست و پنجم      

فعاليت . کند داشت خواھران ميرابل، اعمال و رفتارھای سرکوبگرانه و غيرانسانی را نکوھش می کند و در بزرگ می

 .گير است ھای زنان در کشورھای مختلف در اين راستا، بسيار چشم تشکل

است و ھدف ار آن مبارزه با » روز جھانی رفع خشونت عليه زنان«ه،  چھارم آذر ما-  نومبر بيست و پنجمروز 

، فعاالن سياسی اھل جمھوری دومينيکن در »سه خواھر ميرابال«اين تاريخ به خاطر ترور . خشونت عليه زنان است

 توسط ، ديکتاتور اھل دومينيکن،»رافائل تروخيو«اين سه خواھر در زمان مبارزه با .  انتخاب شده است١٩۶٠سال 

  .عوامل او به قتل رسيدند

 نفر در طول زندگی خود حداقل يکبار خشونت جسمی يا جنسی ١ زن ٣دھد که به ازای ھر  برآوردھای جھانی نشان می

 .کند را تجربه می

 درصد از ٣٠حدود . شود ھا از سوی شرکای جنسی و ھمسران زنان به آنان تحميل می بخش بزرگی از اين خشونت

ھای گوناگونی از خشونت از سوی شرکای  اند، فرم  را داشتهئیشان روابط عاطفی و زناشو طول زندگیزنانی که در 

 .اند شان را گزارش کرده زندگی

تواند اثرات منفی بر سالمت جسمی، روانی، جنسی و باروری آنان اثر بگذارد و زندگی آنان را  خشونت عليه زنان می

 . قرار دھدتأثيربه انواع مختلف تحت 

، اعمال ھرگونه رفتار و يا گفتار آزاردھنده از سوی مردان يا »سازمان ملل متحد«براساس تعريف ارائه شده از سوی 

استفاده از کلمات . شود ھای فيزيکی، جنسی، ذھنی يا رنج زنان شود خشونت عليه زنان تعريف می زنان که سبب آسيب

 کننده، کتک زدن، اعمال زور کتروليدآميز، فرياد کشيدن، رفتارھای آميز و تحقير کننده، استفاده از عبارات تھد توھين

برای برقراری رابطه جنسی و عاطفی، آسيب زدن به دستگاه تناسلی، ختنه کردن و تجاوز جنسی از جمله رفتارھای 

 .آميز عليه زنان است خشونت
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در بيش از . کشی در آنان را تقويت کندتواند سبب مرگ آنان شده يا احساس خود در موارد شديد خشونت عليه زنان می

تواند منجر به  تجاوز به زنان می.  درصد از موارد خشونت عليه زنان، آسيب جسمانی گزارش شده است۴٠

  .ھای مقاربتی گردد چنين بيماریھای مربوط به دستگاه تناسلی و ھم ھای ناخواسته، سقط حنين، بروز بيماری بارداری

تواند منجر به پديد آمدن اختالالتی چون افسردگی، اختالل استرسی پس از ضايعه  ين میچن خشونت عليه زنان، ھم

 .روانی، اختالل اضطرابی، مشکالت خواب، اختالل غذا خوردن و تالش برای خودکشی شود

آينده ات مھمی بر بھداشت روانی و جسمانی و تأثيرشود،   که عليه زنان خشونت اعمال میئیھا رشد کودکان در خانواده

 . ھستندمسألهپرخاشگری و افسردگی از جمله اثرات روانی اين . گذارد زندگی آنان می

، آماری را در رابطه با خشونت جنسی عليه زنان که شامل تجاوز جنسی و )مرکز آمار و اطالعات اروپا( »يورستات«

سوی قربانيان خشونت جنسی تھيه  رسمی از ئیھا اين آمارھا براساس گزارش. شود، منتشر کرده است آزار جنسی می

 .شده است

دھد که کشورھای سوئد، ايرلند شمالی، بلژيک، لوکزامبورگ و فنالند  آخرين آمار منتشره توسط اين مرکز نشان می

 .اند  را داشته٢٠١۵ھا در مورد آزار جنسی در سال  باالترين گزارش

ھا، غالبا ھم  کنند و بخش قابل توجھی از اين خشونت یگيرند، سکوت م شمار زيادی از زنانی که تحت خشونت قرار می

 .ريشه سنتی و تاريخ طوالنی دارد

 ميليون زن در سراسر دنيا تحت عمل ١۴٠بر طبق تحقيقات منتشر شده توسط نشريه پزشکی النست، نزديک به 

 .قا در معرض اين خطر ھستند ميليون دختر در آفري٣وحشيانه بريدن آلت تناسلی قرار گرفته اند و ھر ساله، نزديک به 

 درصد نيز ٣٠اند و   درصد از زنان در دنيا يکبار در زندگی خود مورد تجاوز قرار گرفته٧افزايد که  اين گزارش می

 .برند ھای خانگی رنج می از خشونت

ھا  تچنين عرف و سنت در خيلی از کشورھا، زنان را به سکوت و تحمل اين خشون حاکميت و قوانين ضدزن آن، ھم

 . دھند شود و زنان جان خود را از دست می ھا به يک تراژدی ختم می در بسياری از موارد، اين خشونت. کند تشويق می

 ھر سه روز، يک زن بر اثر خشونت اعمال شده توسط مردان خانواده امريکادھد که در اياالت متحده  آمارھا نشان می

تنھا در فرانسه، ھر دو روز و نيم، يک زن قربانی . دھد ر دنيا از دست میاعم از ھمسر يا پدر يا برادر، جان خود را د

  .خراش است بار و دل ھای آسيا و آفريقا بسيار فاجعه  خشونت عليه زنان در قاره.خشونت مردان است

  
در . گذرد ن می پاتريا، مينروا، مارياترزا ميرابل در جمھوری دومينيك-تقريبا نيم قرنی از قتل فجيع خواھران ميرابل 

عنوان سمبل مبارزه  ی التين سکوت نکردند و اين سه زن انقالبی بهامريکامقابل اين جنايت، زنان و مردان اين کشور 

 زن ثبت ئیشان در تاريخ جنبش مبارزه برای رھا ھای فراموش نشدنی، برای ھميشه نام  »پروانه«برای آزادی با لقب 
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المللی مبارزه با  عنوان روز بين ، بهنومبر ٢٥خواه، روز  تمر زنان و مردان آزادیواسطه مبارزه پيگير و مس به. شدند

خاطراحترام به تالش و جسارت خواھران  ی التين، بهامريکازنان و مردان . رسميت شناخته شد خشونت عليه زنان به

 سازمان ملل متحد پيشنھاد سوی منع خشونت عليه زنان چنين روزی را به ميرابل و تالش برای سوق افکار عمومی به

آنان خود را تنھا به پذيرش جھانی محدود نکردند، بلکه اين روز برايشان روزی برای ھمبستگی مبارزاتی عليه . کردند

ھای كار، اجتماع و خانواده بر زنان قرار   داری، در محيط  مردساالر سرمايه انواع خشونتی است كه از طرف جامعه

ھا و مردان  ل بزرگ در جامعه طبقاتی نابرابر را در مقابل جوامع بشری به خصوص حکومتدھند، آنان اين معض می

  .گذارند تا روند مبارزه برای جامعه و جھانی عاری از خشونت و تبعيض تقويت شود می

خشونت نوع محدود نشده؛ بلکه به انواع گوناگونی تقسيم شده است،  خشونت؛ با ابعاد و گستردگی که دارد، تنھا به يک

تا ... دولتی، خشونت فرھنگی، خشونت مذھبی، خشونت فيزيکی، خشونت زبانی، خشونت جنسی، خشونت ساختاری و 

در عين .  عام شده استمسألهھای آفريقا و آسيا تبديل به يک  خشونت خانوادگی که در کشورھای مختلف، خصوصا قاره

فروشی اجباری، بارداری اجباری، سقط   تجاوز، تنحال ما شاھد گسترش و افزايش خشونت جنسی، خشونت کالمی،

جنين اجباری، ختنه دختران، خريد و فروش زنان و دختران، خشونت عليه زنان کارگر، کارمند و مستخدمين زن، 

ھای فرقه ملی و مذھبی، خشونت در زندان، تجاوزھای سيستماتيک، خشونت  ھای ناشی از جنگ، خشونت خشونت

ويژه کشورھای  از انواع خشونتی ھستيم که بر زنان در کشورھای مخلف به… ھای ناموسی و  نگاھی و رفتاری، قتل

ھا عليه  دھند که با گذشت ھر سال خشونت نشان می گزارشات و آمارھا . شود زده ديکتاتوری خاورميانه اعمال می اسالم

ھای اسالمی و  ھا و گروه بت بار حکومتھرسال که از عمر نک. زنان نه تنھا کاھش نيافته که روندی صعودی يافته است

ھای  تری از زنان و دختران قربانی خشونت گذرد، تعداد ھر چه بيش جنگ و اشغال در منطقه خاورميانه می

زنان تحت فشار شديد روحی و روانی . گردند ستيزانه می ھای زن ھای ارتجاعی حاکم و برداشت مردساالرانه، سنت

. کنند گردد، برای فرار، اکثرا مرگ را انتخاب می ھا تحميل می ھای حاکم بر آن سی و سنتھستند که از ناحيه تبعيض جن

  .توان به افزايش خودکشی ميان زنان اشاره نمود برای نمونه، می

شناسد و يکی از نمادھای ارتجاعی فرھنگی مردساالری در جھان   به اين ترتيب، نابرابری جنسيتی مرز و طبقه نمی

کم بخشی از منافع آن را تامين  کند چرا که دست داری بازتوليد می ما اين نابرابری را سيستم سرمايها. طبقاتی است

ست که ما  اما طبيعی. ترديد نابرابری جنسيتی  تا روزی که جامعه طبقاتی حاکميت دارد ادامه خواھد داشت بی. کند می

موکول » موعود«بری جنسيتی تالش کنيم و به روز بايد ھر لحظه و ھر روز بر عليه ھمه نمود مردساالری و نابرا

  .نکنيم

ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی؛ و دخالت  حضور فعال و برابر زنان با مردان، در ھمه عرصه  مسأله

 زنان، از جمله ھای سازمان  بحثموردکشوری، يکی از موضوعات  ھای سياست و مشارکت در گيری تصميم مستقيم در

چنان در بسياری  مختلف اجتماعی، زنان ھم ھای زمينه در رشد زنان وجود با. گذشته بوده است ھای سال لل درسازمان م

  . سياست غايب ھستند  صحنه از کشورھای از

 سياسی ھای گيری تصميماز مقاالت تحقيقی سازمان ملل در خصوص اھميت حضور زنان در  يکی در، قريرب بن تئو

چنان   اجتماعی، حضور زنان در عرصه سياست ھمھای زمينهزنان در بسياری از رنگ  پر رحضو با وجود«: نويسد می

در اولين . گير است چنان چشم سياسی و دخالت در امور دولتی ھم گيری تصميم در کل دنيا غيبت زنان از. رنگ است کم

چنان  ليه زنان در سياست ھمتبعيض ع  مسأله برگزار شد، ١٩٧۵ در سال مکزيکو کنفرانس سازمان ملل که در شھر

است  شده خواسته ھا دولت از بسياری از که آن وجود با يکی از مشکالت بزرگ در بسياری از کشورھا بود و
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 الزم برای شرکت برابر زنان در سياست را فراھم کنند اما ھنوز مشارکت سياسی زنان جزو ھای استراتژی تا

تمرکز بر شرکت زنان در  که آن وجود بااز آن زمان تاکنون . نبوده است ھا دولت بسياری از بندی اولويت

ھمين .  جدی قرار نگرفته است توجهموردچنان  ، اما اين مشارکت ھميافته افزايش  سياسیھای گيری تصميم

. باشد توسعه  حالدردر کشورھای  خصوص به عليه زنان گرا خشونت توجيه جدی برای تسلط نيروھای تواند می امر

  سال بعد اين روند تنھا ١٠ بودند اما يافته راه درصد زنان در مجلس ٩/١٠در کل دنيا  ١٩٧۵ال، در سال برای مث

   »...درصد افزايش داشته است ٩/١١

اين اھداف يعنی  نھايتا گرفت وجھانی قرار  ھای سازمان توجه مورد چنان  حيات سياسی زنان، ھممسأله بعد ھای سال در

در ھمين زمان بود که . تری گرفت بعد ھمراه با کنفرانس پکن استحکام بيش ھای سال ت درحضور قوی زنان در سياس

 کنفرانس پکن، ئیبعد از طرح اجرا. تر شد زنان برجسته  توسعه يکی از موانع مھم در عنوان به خشونت عليه زنان

 .قرار گرفت المللی نبي سياسی، مرکز توجه نھادھای ھای گيری تصميم آن بر تأثير حضور زنان در مجلس و

که افزايش مشارکت سياسی زنان به  دھد می نشان المللی بين مختلف ھای سازمان توسط شده منتشر نگاھی به آمارھای

 به دليل به مسألهاين . دھد می عليه زنان را کاھشھای  خشونت در نھايت که انجامد می ئیھا سياست بھتر شدن قوانين و

زنان تنھا در کل  که اين با شده منتشر مطابق آمارھای. است گذاری قانون  حوزه  زنان درميان آوردن مباحث مربوط به

ھا در امر  را در کل دنيا در دست دارند، اما مشارکت آن گذاری قانون ملی و ھای مجلس ھای صندلیدرصد  ٤/١٨  دنيا

برای مثال در .  و کودکان داردزنان خصوص به مثبتی بر مسائل کليدی حقوق بشر تأثيرسياسی  ھای گيری تصميم

درصد از قوانين مربوط به زنان را به مجلس  ٧٨ دارند اختيار ھای مجلس را در  درصد کرسی١٤ آرژانتين، زنان که

از مباحث مربوط  ۶۶ دھند می درصد از نمايندگان مجلس را تشکيل ١۵ در نيوزيلند زنان که تنھا. اند کرده معرفی

 .اند کرده فرزندان را به مجلس ارائهرپرستی س زايمان و ھای مرخصی به

در  گذاری قانونتاکنون حضور زنان در مجلس  ١٩٩۵ که از سال دھد می آمارھای سازمان ملل نشان حال عين در

در کل دنيا را  گذاری قانون درصد کل مشارکت زنان در مجالس ٢٢ چنان برابر شده است، اما اين رقم ھم دو سراسر دنيا

تر  دنيا ھنوز زنان دارای کم گذاری قانون از مجالس چھارم يک از سوی ديگر در. ھدد می تشکيل

، اما آمارھا نشان شده حاصل ئیھا پيشرفت اخير ھای سال در اين زمينه در که اين با. ھستند ھا کرسی درصد ١٠ از

. ھمه جای دنيا وجود نداردبرابر در  صورت به  که روند اين پيشرفت بسيار کند بوده و ھنوز امکان توسعهدھد می

چنان بر مشارکت زنان در  مدنی و نھادی ھم توسعه سنتی زنان، کمبود امکانات مالی و ھای نقش جنسيتی،ھای  تعصب

در ساختار سياسی  خصوص به منفی گذاشته است و از سوی ديگر، اعمال خشونت عليه آنان تأثير سياست

 .است کرده تر فرماليزه را

در حال حاضر سھم مشارکت زنان .  سھم زنان در ايران، بسيار ناچيز استگذاری، قانون ان در مجلسدر مقايسه با زن

از سوی ديگر، . ن استئيدرصد است که در مقايسه با ميزان جھانی، اين درصد بسيار پا سه در مجلس ايران، تنھا حدود

، کنند نمی به نفع زنان قانونی را پيشنھاد تنھا هن که بسياری از اين زنان دھد می نگاھی به وضعيت نمايندگان زن نشان

 .ھا نيز مانند نمايندگان مرد، ضد زن ھستند بلکه برعکس اکثر آن

چون سازمان ملل، وجود دارد نگاھش به   ھمئیالمللی توسط نھادھای بورژوا اما اشکالی مھم که در اين آمارھای بين

دار، نه اسم و  خصوص زنان خانه ھا زن در روستاھا و شھرھا به ندر حالی که ميليو. ھا است حضور زنان در پارلمان

عبارت ديگر،  به. رسمی دارند و نه ساعت کار مشخص و مرخصی و نه از بيمه درمانی و بيکاری برخوردار ھستند

اجر و  بیھای  کنند به معنای واقعی، برده ھای کوچک خانوادگی کار می دار و دختران و زنانی که در کارگاه زنان خانه
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ھای کار، ھم مورد خشونت قرار   ھا زن کارگر در محيط چنين ميليون ھم. شوند داری محسوب می مزد سيستم سرمايه

داری، اين زنان ھستند که نخست از کار  ھای سرمايه تری برخوردارند و تازه در بحران گيرند و ھم از حقوق کم می

  .گردند اخراج می

طلب، وضعيت  خواه و برابری  مشترک و متحد زنان و مردان و ھمه نيروھای آزادیاگر در دنيای غرب، با مبارزه

توان لمس کرد و جا  ھای ديگر جھان است اما در ھمين دنيای متمدن غرب، باز ھم مردساالری را می زنان بھتر از قاره

 .به جا نشان داد

ايران در حالی به عضويت کميته . اند ر  گرفته درصد زنان جھان مورد خشونت قرا٧٠گويد بيش از  سازمان ملل نيز می

ترين و نابرابرترين و   تدوين قوانين مقابله با خشونت عليه زنان در سازمان ملل درآمده که خود يکی از ارتجاعیئیاجرا

  .کند ھا نيز رحم نمی ترين قوانين عليه زنان را دارد به حدی که به دختربچه وحشيانه

گيرند يا حتی کشته  خورند، مورد تجاوز قرار می شوند، کتک می سراسر جھان تحقير میھا زن و دختر در  ميليون«

 درصد زنان ٧٠بيش از . بينند ھا، در مدرسه، در محل کار و خانه يا در اجتماع، خشونت می ھا در خيابان آن. شوند می

دار در جھان با خشونت روبرو يک چھارم زنان بار. کنند جھان در زندگی خود خشونت جسمی يا جنسی را تجربه می

 ».شوند می

مون، دبيرکل وقت سازمان ملل متحد، در پيام خود به مناسب روز  ای است که بان کی دھنده اين بخشی از آمار تکان

  . اعالم کرد٢٠١٣ نومبرجھانی منع خشونت عليه زنان در 

ردساالر جوامع يا فرھنگی که به زن تر زنان قربانی خشونت، به دليل فرھنگ م در قرن بيست و يکم، ھنوز بيش

 .دان کنند سکوت کرده دھد، در برابر خشونتی که تجربه می امکانات قانونی مقابله با خشونت را نمی

در مقطع روز جھانی منع خشونت عليه زنان، حتی ھيچ آمار کالن مشخصی از خشونت عليه زنان ايرانی وجود ندارد 

 اين آمار و تنظيم راھکار عملی برای تعيينای برای  چنان نه تنھا بودجه و برنامه و حکومت اسالمی ايران، ھنوز و ھم

  .ری نکرده استئيستيز آن نيز تع ستيز و آزادی مقابله با خشونت عليه زنان تخصيص نداده است، بلکه قوانين زن

که داليل متعددی  دندھ می نگذشته تحت عنوان خشونت عليه زنان صورت گرفته، نشا یھا سال ر که دئیھا بررسی

 خشونت را در نزد زنان ايرانی نھادينه کرده است، مسألهبرای اعمال خشونت عليه زنان وجود دارد، اما آن چيزی که 

، فشارھای اقتصادی و اجتماعی و زآمی ضتبعی ن، قوانیپوليس تحمای معد عمکردھای حکومت اسالمی ايران،

ن، سيستم سياسی حاکم با ساختار مردانه و عدم مشارکت زنان در بسياری در مورد ايرا .چنين ساختار قدرت ھستند ھم

  .عوامل افزايش خشونت عليه زنان در ايران است نتری مھم زسياسی ا یھا گيری متصمی زا

 تأکيدی خشونت عليه زنان در ايران  چنان بر گستردگی فزاينده تر، ھم حال نتايج برخی تحقيقات مستقل و کوچک با اين

ھای مناطق جنوبی تھران نشان   يک پژوھش در محله در گزارشی نوشت که نتيجه» مھر« چندی پيش خبرگزاری .ددار

ھای خيابانی برای زنان و  ، تجاوز جنسی، مزاحمتئیربا ترين مصاديق خشونت عليه زنان در اين مناطق، آدم داد که مھم

  .تآزار و اذيت کالمی زنان در محيط خانه اس

 ھای ناموسی در ايران در سال گويد که قتل شناسی تھران به ثبت رسيده است می   در انجمن جامعهپژوھش ديگری که

 .دان  درصد افزايش داشته١٠ کم  دست١٣٨۶  نسبت به سال١٣٩٢

 ٣٢  کرد کهتأکيد خشونت عليه زنان،  نيز در گزارشی مبتنی بر نتايج يک تحقيق دانشگاھی درباره» آسمان « نامه ھفته

ھای  گويد از مجموع پرونده اين گزارش می .دان بار خشونت روانی را تجربه کرده کم يک نان مورد تحقيق دستدرصد ز

 درصد ١١ ھا مربوط به مناطق شھری و  درصد پرونده٨٩ ھای کشور ثبت شده است، خشونت عليه زنان که در دادگاه
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 خانه به دست پدر، برادر  يه زنان در پشت درھای بستهھا عل تر خشونت چنان بيش ھم .دان  بودهئیمربوط به مناطق روستا

ھشتاد و سه درصد . اند ھا عليه زنان در خانه روی داده  درصد خشونت٩٢ :گويد اين تحقيق می. دھد يا ھمسر رخ می

  .دھا شاغل و از نظر مالی مستقل بودن  درصد آن١٧ دار و ديده، خانه زنان خشونت

ھا پاسخ دادند،  سؤال درصد زنانی که به ۴۶ گويد که در ايران نيز می» ر آزادیھمس«نتايج تحقيق ديگری درباره 

اند که مورد خشونت   کردهتأئيد درصد ۵ از اين ميان. اند بار از سوی شوھر مورد آزار و اذيت واقع شده کم يک دست

 .دگيرن فيزيکی قرار می

  خشونت عليه زنان انجام شد، در سال  که در حوزهسازمان بھزيستی کل کشور نيز در يکی از معدود تحقيقات دولتی

  .دبار خشونت خانگی را دارن  الاقل يک  درصد زنان ايران تجربه۶٠ کم  اعالم کرد که دست١٣٨۴

 تدوين قوانين و مقررات ئی اجرا  کميته عنوان عضو تازه  اعالم شد که حکومت اسالمی ايران، به١٣٩٢ در آبان ماه

 حکومت اسالمی ايران، در شرايطی به عضويت اين .د زنان در سازمان ملل متحد پذيرفته شمقابله با خشونت عليه

ترين قوانين عليه  آميزترين و ھولناک رود که نابرابرترين و تبعيض شمار می  بهئی درآمد که جزء کشورھائی اجرا کميته

سب روز جھانی منع خشونت عليه زنان، بار  خود به منا اين در حالی است که سازمان ملل متحد در بيانيه. زنان دارد

  .تترين داليل اعمال خشونت عليه زنان در سراسر جھان اس  کرد که نابرابری قانونی يکی از اصلیتأکيدديگر 

» سرپرست و بدسررست اليحه کودکان بی«عضويت ايران در کميته ياد شده، تنھا يک ماه بعد از اين صورت گرفت که 

 ھمين .د دادگاه صادر خواھد کرد، تصويب ش که اجازه ازدواج پدرخوانده با فرزند دختر را با اجازه ٢٧  جنجالی با ماده

 تدوين قوانين و مقررات مقابله با خشونت عليه ئی اجرا دھد که عضويت حکومت اسالمی ايران در کميته نمونه نشان می

  !افع مستقيمی برای زنان ايران به ھمراه نداشته استقانونی در ايران نيز نشده و يا من زنان، منجر به رفع نابرابری

سرپرست روی دستش مانده و به ھمين دليل اليحه جنجالی حمايت از اين   ھزار کودک بی٢٢ گويد سازمان بھزيستی می

 .تھای مثبت اين اليحه توضيح داده اس  يک عضو اين سازمان در باره برخی از جنبه. کودکان بايد زودتر تصويب شود

 آن که جنجال برانگيز شد، ٢٧ وھفته بعد از تصويب اليحه حمايت از کودکان بی سرپرست در مجلس ايران و مادهد

  .تحاال مشخص شده که اين ماده به خواست سازمان بھزيستی به اين اليحه افزوده شده اس

 يک روحانی برگزار کرده و سايت خبر آنالين ميزگردی درباره اين اليحه با حضور يک حقوقدان، يک نماينده مجلس و

سرپرست به درخواست سازمان بھزيستی   به اليحه حمايت از کودکان بی٢٧ نماينده مجلس گفته است که افزودن ماده

  .تبوده اس

اين ماده تصريح کرده است که ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ممنوع است 

  .هگاديد داد مگر با صالح

محمد اسماعيل سعيدی عضو کميسيون اجتماعی مجلس در ميزگرد خبرآنالين اظھار داشته که اليحه حمايت از کودکان 

 آن اليحه تصريح شده بود که ٢۴  از سوی سازمان بھزيستی به مجلس ارائه شد و در ماده١٣٨٧ سرپرست در سال بی

  .تذ نظر کارشناسی مجاز اسازدواج سرپرست با کودک منوط به اجازه دادگاه و با اخ

ھرگاه سرپرست درصدد ازدواج با فرزند « به اين صورت درآمد که ٢٧ ن سازمان بھزيستی مادهمسؤوالبا اصرار 

خوانده است بايد مشخصات آن را به دادگاه اعالم کند در صورت وقوع ازدواج، سازمان موظف است گزارش ازدواج 

  ».ه اين قانون نسبت به ادامه سرپرستی يا فسخ آن تصميم اتخاذ شودرا به دادگاه اعالم کند تا با توجه ب
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حميدرضا الوند، مديرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بھزيستی که يکی از طراحان اليحه حمايت از کودکان 

را برشمرده گو با روزنامه بھار داليل سازمان بھزيستی برای اصرار بر تصويب اين اليحه  و سرپرست بوده، در گفت بی

 .تاس

يت مسؤول سال پيش که ٢٠  مھر ماه ھمان سال با روزنامه بھار گفت و گو کرده گفته از١۴ حميدرضا الوند که روز

ھا  ھا با فرزندخوانده  بين پدرخواندهئیھا سرپرست در سازمان بھزيستی را بر عھده گرفته شاھد ازدواج دفتر کودکان بی

اند  توانسته زننده است اما چون منع شرعی نداشته نمی قدر آسيب فاق از نظر تربيتی چهدانسته که اين ات بوده است و می

  .دجلوی آن را بگيرن

او تصريح کرده که قصد سازمان بھزيستی از ابتدا ممنوع کردن اين ازدواج بوده اما چون شورای نگھبان آن را رد 

  .دبه صورت کنونی تصويب شواند که قانونی  کرده است، کارشناسان اين سازمان بھتر ديده

کرديم، ھيچ ممنوعيت شرعی برای اين ازدواج وجود نداشت و  اگر اين ممنوعيت را در قانون قيد نمی«: الوند گفته است

افتد  توان گفت اگر اين تبصره نباشد اتفاقی نمی االن ھم نمی. گرفتند ھا صورت می با توجه به خال قانونی، اين ازدواج

 کرده که آرزويش تأکيدوی البته . »مان مان خوش است و لبخند روی لبھای ا نخواھيم داشت و دلبلکه ما آمارش ر

  .تممنوعيت کامل اين نوع ازدواج اس

مديرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بھزيستی در پاسخ به کسانی که نگران اين ھستند که برخی افراد فرصت 

قرار نيست ما به «: گويد  قصد ازدواج دختری را به فرزندی قبول کنند میطلب بعد از تصويب اين قانون بخواھند به

کنند که چند ماه است  آيند شکايت می يادمان باشد خيلی از کسانی که برای فرزندپذيری به بھزيستی می. ھمه بچه بدھيم

کنيم  ا خانواده مشاوره میب. قرار است آينده يک کودک رقم بخورد و به اين خاطر حساسيت زياد است. در رفت و آمدند

  ».شان را از گرفتن بچه می،سنجيم و انگيزه اصلی

سرپرست و يا بد سرپرست، نه سند خشونت بر کودکان، بلکه سند جنايت حکومت  ھای بی اين سند تجاوز به دختربچه

است جمھوری نژاد آغاز شد و در دوره ري اسالمی ايران عليه دختربچه ھاست که از زمان رياست جمھوری احمدی

  .روحانی به مرحله اجرا درآمد

ويژه خشونت قانونی، خشونت خيابانی و محل کار و  آمار انواع خشونت عليه زنان در ايران، بسيار زياد است به

ويژه  ھا و مطالعات زيادی درباره خشونت عليه زنان، به در يک دھه اخير در ايران، پژوھش... خشونت خانگی و

دھد   تاکنون انجام شده که نشان می٠١٣٧ ھا پس از سال تر اين پژوھش بيش.  شده استخشونت خانگی، انجام

ای به بررسی و کنکاش درباره خشونت عليه  ھای اخير عالقه و توجه ويژه گران و دانشگاھيان ايرانی در سال پژوھش

رت نگرفته است چرا که محققين و اما در رابطه با خشونت دولتی و قوانين آن، بررسی چندانی صو. اند زنان پيدا کرده

  . گردند ای از جمله زندان و شکنجه مواجه می ، به خطرات عديدهئیھا کنندگان چنين پژوھش بررسی

شود که عبارت است   است که در خانه عليه زنان استفاده میئیھا  ھای روانی و کالمی نوع ديگری از خشونت  خشونت

احترامی، رفتار امرانه و  ھای پی در پی، داد و فرياد و بداخالقی، بی گيری بھانهبه کاربردن کلمات رکيک و دشنام، : از

ھای جنسی و  برخی زنان ايرانی، قربانی خشونت… ھای پی در پی، قھر و صحبت نکردن و   آميز و دستور دادن تحکم

مباالتی در مسائل  ردن زن به بیمجبور کردن زن به سقط جنين، اجبار زن به حاملگی ناخواسته، متھم ک. اند  ناموسی شده

تعدادی از مردان ايرانی با استفاده از تھديد و برقراری محدوديت برای ھمسران خود، . چون شک و بددلی ناموسی ھم

 و دادگاه عليه زن و اقوامش، تھديد به آزار و اذيت و پوليس از قبيل تھديد و شکايت به ئیرفتارھا. کنند مخاطره ايجاد می

به کشتن زن و فرزندان، تھديد به طالق و يا ازدواج مجدد، تصاحب، مخفی کردن و از بين بردن مدارک يا تھديد 
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بيگاری کشيدن از زن در انجام امور … انداز، اوراق مالکيت، و   شخصی و مورد نياز زن مانند شناسنامه، دفترچه پس

شوھر و باالخره تحت نظر قرار دادن و ايجاد و وظايفی که مربوط به او نيست؛ مانند تيمارداری پدرشوھر و مادر

چنين برخی مردان ايرانی، از استقالل مالی  ھم. ھای تلفنی و رفت و آمدھای روزانه برای زن  محدوديت در تماس

کنند و با ندادن خرجی خانه و پول کافی برای زنان  ھا دخل و تصرف می ھمسران خود جلوگيری و در اموال شخصی آن

ھای حقوقی نيز شامل امتناع مرد از طالق برخالف اصرار زن به متارکه،   خشونت. کنند لی ايجاد میھای ما مضيقه

  . داری فرزندان توسط زن ازدواج مجدد شوھر و جلوگيری از نگه

ھای ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی که عبارت است از ايجاد محدوديت در ارتباط فاميلی، دوستانه  خشونت

چون برخی ديگر از انواع خشونت،  اعی، ممانعت از تحصيل، کاريابی و اشتغال در اين نوع از خشونت نيز ھمو اجتم

 ناخواسته يا ئیاجبار به روابط زناشو: ھا عليه زنان است خشونت جنسی نيز يکی ديگر از خشونت. زنان قربانی ھستند

  . غيرمتعارف

دھد که وضعيت تحصيلی نيز بر ميزان  ثر بر خشونت خانگی نشان میھای برخی محققان در ارتباط با عوامل مو يافته

ترين خشونت را از اول زندگی  ترين و زنان دارای فوق ديپلم و ليسانس کم سواد بيش زنان بی.  داردتأثيرھمسرآزاری 

چنين شاغل و يا  م سن و ھتأثيردھد که ميزان  ھای چند سال پيش يک تحقيق نشان می يافته. اند  مشترک خود تجربه کرده

 ٩۵  تا۵۵ زنان. ھای قابل توجھی برخوردار است غيرشاغل بودن زن بر خشونت خانگی عليه زنان از تنوع و تفاوت

زنان . اند ترين مورد وقوع خشونت را در زندگی مشترک خود داشته  نئي ساله پا۴٢  تا٠٢ ساله باالترين و زنان

  . اند  شونت را تجربه کردهتر خ تر و زنان شاغل کم غيرشاغل نيز بيش

ابد دفعات ضرب و شتم شوھر و ميزان ئي افزايش مئیدھند که ھرچه مدت زناشو چنين نشان می ھا، ھم برخی پژوھش

ھای ضرب و شتم شوھر با تعداد فرزندان   ھا، تعداد دفعه طبق اين نوع پژوھش. ابدئيمدارا با خشونت خانگی افزايش م

که  ضمن اين. تر شده است تر باشد، خشونت جسمی عليه زنان ھم بيش  تعداد فرزندان بيشارتباط مستقيم دارد و ھرچه

در بررسی خشونت .  ارتباطی ديده نشده استئیبين دفعات ضرب و شتم شوھر و گرايش قربانيان به طالق و جدا

انگی، ارتباط معناداری شدن بر خشونت خ  شغل، درآمد ماھيانه خانوار، زبان مادری و محل بزرگتأثيرخانگی ميزان 

ترين  ترين و کارمندان کم اين ترتيب که کارگران کشاورزی از اول زندگی مشترک تاکنون بيش به. ھا وجود دارد بين آن

  .اند خشونت را درباره ھمسران خود انجام داده

يافته و چه در جوامع در  آن، چه در جوامع توسعه) عمومی(  و اجتماعی) خانوادگی (  عليه زنان در ابعاد خانگی خشونت

عنوان يک دغدغه و آسيب مطرح بوده که طيف آن از جامعه صنعتی تا جوامع عقب مانده بر  حال توسعه ھمواره به

زنان در طی تاريخ و در بسياری از نقاط جھان به دليل درک نادرست از . ھای فرھنگی و بومی متغير است اساس مولفه

ترين ابزار اعمال  اره مورد اجحاف قرار گرفته و برای سرکوب ايشان، نزديکحقوق انسانی و داليل ديگر، ھمو

ھا و توسعه علم و تکنولوژی،  ھای صنعتی جوامع، رشد تمدن و فرھنگ آن امروزه با وجود پيشرفت. خشونت بوده است

يست و يکم به سر در عصر کنونی که جھان در قرن ب. آيد شمار می ھنوز پديده خشونت خانوادگی يک معضل جھانی به

دھنده از حوادث، آمار، اطالعات و  ھای تکان برد، نه تنھا خشونت از زندگی زنان رخت بر بسته است، بلکه گزارش می

ترين حقوق زنان دارند و از اين  ترين تا اساسی ئیشود که نشان از نقض ابتدا اخبار از گوشه و کنار جھان ارائه می

  .کان پابرجاست  کرده است و ماھيت آن کماتغييرفقط اشکال و صور خشونت عليه زنان دارد که  حقيقت تلخ پرده بر می

ات منفی گسترده بر صحت و تأثيردر سطح فردی، خشونت شوھران عليه زنان منجر به خودسوزی و خودکشی زنان، 

 به وجود آمدن احساس سالمت جسمی، روانی و دفاعی زنان، در خطر افتادن و از بين رفتن استقالل زنان و متعاقب آن
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تواند به طالق، انحراف زن، فرار زن از  در سطح خانوادگی، خشونت شوھران عليه زنان می. شود بينی می خود کم

از سوی ديگر، در سطح اجتماعی نيز خشونت شوھران عليه . منزل و اختالل در سالمت روانی کودکان منجر شود

ھا، محروميت از  وجود آمدن احساس ناتوانی در آن انی در اجتماع و بهتواند مسبب از دست دادن کرامت انس زنان می

دھنده دامنه  ھا نشان اغلب پژوھش. ھای بعدی شود حقوق اساسی و اوليه انسانی و تداوم تبعيض و خشونت در نسل

ھای  ز بررسیدر ايران ني. شان در سراسر جھان است ھا عليه زنان از سوی ھمسران ای از اعمال انواع خشونت گسترده

ھای   درصد گزارش شده است و خشونت عليه زنان ايرانی شامل انواع خشونت٣٨ تا ٢٧گوناگون شيوع ھمسرآزاری 

  . فيزيکی، روانی، جنسی و اقتصادی بوده است

شان رابطه معنادار  ھا از سوی مردان عليه ھمسرانھای اجتماعی و اعمال انواع خشونت بين سرمايه اجتماعی و حمايت

تر باشد اعمال  ھای اجتماعی بيشھا و حمايت نفی وجود دارد، بدين معنا که ھر چه ميزان دسترسی زنان به سرمايهم

شان،  کننده خشونت مردان عليه ھمسران نئيچنين در ميان نظريات تب ھم. تر خواھد بود شان کم خشونت از سوی ھمسران

انديشمندان اين حوزه متاثر از  اولين. ان توجھی برخوردارندسه جريان فکری به لحاظ تاريخی و نظری از اھميت شاي

نظريات مارکسيستی بر اين باور بودند که به واسطه ساختار ثروت در جوامع غربی و نظام خانوادگی توزيع نابرابر 

  .  شان، عامل خشونت شوھر عليه زن است منابع ثروت بين شوھران و ھمسران

شناختی برخوردار بودند، نظريه سومی ھم وجود دارد که به  ی فميسنيتی از ريشه جامعهھا اگر چه اين نظريه و يا نظريه

عنوان سومين جريان مھم  نظريه يادگيری اجتماعی به. شناسان رشد يافته است شناسی تعلق دارد و در ميان جامعه روان

طوری که مشاھده  کودکی فرد دارد، به، ريشه در تجربيات ئیھای برخورد با مشکالت زناشو بر اين اعتقاد بود که شيوه

نظام خانواده مانند ھر . کند خشونت در دوران کودکی فرد را برای خشونت کردن يا مورد خشونت قرار گرفتن آماده می

تر از ديگران  نظام يا واحد اجتماعی ديگری دارای نظامی اقتداری است و ھر کس که به منابع مھم خانواده بيش

  . اند ساير اعضاء را به فعاليت در جھت اميال خود وا داردتو دسترسی دارد می

ھای اقتصادی اجتماعی کاھش يابد، اين نابرابری جنسيتی در خانواده افزايش  ھر چه دسترسی زنان به منابع و سرمايه

ھای  هوقتی زنان نسبت به شوھران خود منابع و سرماي. شوند گيری کنار گذاشته می ابد و زنان از عرصه تصميمئيم

ھا برای به کرسی نشاندن  تری در اختيار داشته باشند، توان آن ھای اجتماعی بيش اجتماعی اقتصادی و حمايت

تر  ھا بيش آن. دھد گيری درون خانواده رخ می اين افزايش توان به خوبی در فرآيند تصميم. ابدئيھايشان افزايش م خواسته

تری خواھند  شان گرايش منفی يرش اعمال خشونت از سوی ھمسرانکنند، نسبت به پذھا شرکت می گيری در تصميم

  . داشت

ھای اجتماعی در زنان مورد خشونت قرار گرفته باعث حفظ و ارتقاء سالمت روان  ھا و حمايت دسترسی به سرمايه

و پيامدھای ھا و مشکالت  ھای اجتماعی زنان را در برابر استرس ھا و حمايت شود، زيرا دسترسی به سرمايه ھا می آن

ھای خود،  کند و از طريق افزايش احساس خود ارزشمندی، شناخت توانمندی شان محافظت می خشونت ھمسران سوء

يابی به سطح باالی آگاھی جنسيتی، حقوقی و خانوادگی، پيشرفت و تکامل فردی، بھبود کيفيت زندگی فردی،  دست

ھا از سوی ھمسران خود   محدود کردن اعمال انواع خشونت بر امور باعث کاھش وکترولاجتماعی و خانوادگی خود و 

مجموعه اين . شان است ھای ھمسرانشان در برابر اعمال خشونت چنين باعث حفظ و ارتقاء سالمت روان ھم. شوند می

ھای جنسيتی است نه تنھا باعث اعمال  سازی نقش پذيری و شرطی ھا بين دو جنس که در نتيجه نحوه جامعه تفاوت

  .شود شود و باعث کاھش و آسيب رساندن به سالمت روان زنان می ت مردان عليه ھمسرانشان میخشون
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پذيری  شان و پذيرفتن آن توسط زنان ناشی از الگوھای جامعه بايد خاطرنشان کرد که خشونت مردان عليه ھمسران

مه خشونت مردان عليه گيری و ادا کند و به شکل تر می جنسيتی است که تبعيض جنسيتی را در جوامع عميق

ھای  ھا و حمايت در واقع ھر چه ميزان دسترسی زنان مورد خشونت قرار گرفته به سرمايه. شود شان منتھی می ھمسران

شان قرار  ھا از سوی ھمسران تر در معرض اعمال انواع خشونت تر باشد، کم اجتماعی خانوادگی ادراک شده بيش

  .گيرند می

گذار است و اثرات  تأثيرھای مردان عليه زنان است، به قدری باال و  ه اعمال انواع خشونتميزان افسردگی که در نتيج

   ديده ھای اجتماعی زنان خشونت ھا و سرمايه مخرب روانی، اجتماعی و جسمانی و خانوادگی در پی دارد که حمايت

ترين عامل افسردگی زنان  که مھمدھنده اين موضوع است  تواند سطح آن را کاھش دھد و اين به خودی خود نشان می

  . شان است ديده، از سوی ھمسران ارمنی خشونت

ھا و ساير مراکز  شان که به دادگاه از سوی ھمسران  ديده  طور کلی نتايج برخی تحقيقات در ميان زنان ايرانی خشونت به

، مورد تحقير قرار  ھا ن زنان در دادگاهبه عالوه بسياری از اي. اند ای نگرفته دھد که نتيجه اند، نشان می مراجعه کرده

چرا که ھم قضات و ھم قوانين حکومت اسالمی گرايش قوی مردساالری دارند و ھمواره حق را به مرد . اند گرفته

شان، نوعی خشونت جدی عليه زن و  ای را از سوی ھمسران ھا ھر نوع رفتار آزاردھنده بدين شکل که آن. دھند می

  . اند ند و نسبت به آن واکنش الزم را نشان ندادها حقوق شرعی ندانسته

شود و به خصوص  چنان تکرار می ھای دولتی و قانون از زنان ھم خشونت عليه زنان در ايران، بدون حمايت دستگاه

ساختاری است، چون عموما به دليل عدم  خشونت در ايران،. خشونت خانگی سومين آسيب اجتماعی در ايران است

تحقيقات متعددی  . شود  دولتی، خشونت عليه زنان به صورتی نھادينه شده از نسلی به نسل ديگر منتقل میتوجه نھادھای

توان به علل فردی شامل   در ميان اين عوامل می. اند  علل و عوامل مختلفی را برای خشونت عليه زنان ذکر کرده

ی، تزلزل اخالقی، بيماری، اعتياد و مانند آن، علل شناختی، اختالالت روانی و شخصيت ھای زيستی، عوامل روان  زمينه

 اقتصادی شامل نوع شغل و فعاليت اقتصادی، بيکاری، وضعيت اقتصادی خانواده شغل زن و مانند آن، -اجتماعی 

ن بودن سطح تحصيالت و ئيھای مردساالرانه، پا  عوامل فرھنگی شامل سرمايه اجتماعی و فرھنگی، حاکميت ارزش

ھای جنسيتی و مانند آن، عوامل سياسی شامل ساختار قدرت خانواده، حاکميت   ای فرھنگی طرفدار تفاوتآگاھی، باورھ

مردانه در اغلب نھادھای اجتماعی، نابرابری قدرت ميان زنان و مردان و مانند آن و عوامل حقوقی و قانونی شامل 

ھای   طرفی سازمان  توجھی و بی  به حقوق زنان، بیتوجھی قوانين   آميز عليه زنان در جامعه، بی  وجود قوانين تبعيض

  .، دادگستری و مانند آن به مسايل، دادخواھی، حقوق و مسايل زنان اشاره کردپوليسمجری قانون نظير 

اگر ھمه اين عوامل در بررسی خشونت عليه زنان در ايران و يا نقاط ديگر جھان، مدنظر قرار نگيرند، يک بررسی 

 . دھد  و توصيف واقعی خشونت عليه زنان را به دست نمیناقص است و توضيح

آمارھا . معکوسی ميان برابری جنسيتی و خشونت عليه زنان وجود دارد  رابطه ،هشد هارائ یمطابق آمارھا

تری به اعمال خشونت عليه زنان  تری ميان زن و مرد وجود دارد تمايل کم  که برابری بيشئیکه کشورھا دده می ننشا

  .تسياسی باال در سطح اجتماع اس تموقيع ز يکی از اين عوامل برخورداری ادارد که

ميان وضعيت زنان در   رابطه ،ھا و تحقيقات مختلفی که در کشورھای آسيای جنوب شرقی صورت گرفته در بررسی

ی گسترش در سياست زمان صخصو به نعليه زنا اه خشونت نای. دده می نھا را نشا سياست و اعمال خشونت عليه آن

ھمين امر در اين . که به دليل باورھای جنسيتی، مردان قادرند تا ھر نوع خشونتی را عليه زنان اعمال کنند دابئيم

زنان اگر با تالش و  اعموم ومردانه تلقی شود  اکامل  زمينه کی نعنوا هب تسياس  مسأله هکشورھا موجب شده است ک
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قدر مشارکت سياسی و  ھر چه درس می رنظ  بنابراين، به.دشون می فن حذفعاليت خود وارد قلمرو مردان نشوند، از آ

 . دابئيم شعليه خشونت نيز افزای  مبارزه ستر شود، شان اجتماعی زنان بيش

 ھای ديدگاه باورھا و ه کاچر  شودئیھا دگرگونیات و تغييرمنجر به  دتوان می تسياس  صحنه رد نترديد حضور زنا بی

که  دده می لو از سوی ديگر، باور سياسی را شک دکن می تسياس هصحن د مسائل را وارمختلف زنان نسبت به

، حساسيت یگذار نقانو رزنان د یھا ديدگاه رکه با حضو دشو می بھمين امر موج. معطوف به وضعيت زنان است

ی زنان بتوانند قوانينی با چنين مشارکت تنھای رد و سياسی افزايش يابد یھا گيری تصميم نسبت به مسائل زنان در امر

   . موجب زدودن خشونت عليه زنان شودتدريج را وضع کنند که به

ھای اجتماعی و فرھنگی، با قوانين ارتجاعی و ضدانسانی مبتنی  داری اسالمی ايران، افزون بر تبعيض حکومت سرمايه

نان بنا بر شريعت اسالم و به استناد ز. ھای عليه زنان سازمان داده است بر شريعت اسالمی ابزاری برای توجيه خشونت

بر اساس قوانين ارتجاعی اسالم، . قوانين جزائی، از بدو تولد بايد در زير سلطه مردساالری بزرگ و تربيت شوند

گونه حقوقی در برگزيدن آزاد فرد  ھای تحميلی شده و دارای ھيچ دختران در سنين کودکی و نوجوانی مجبور به ازدواج

عدم رعايت قوانين نوشته و نانوشته حکومت اسالمی ايران درباره . رای تشکيل زندگی مشترک نيستندشان، ب خواه دل

حق انتخاب مسکن، شغل، پوشش، . شود رو می ھای وحشيانه شالق، سنگسار، زندان و اعدام روبه زنان، با مجازات

س خانواده است و از زنان سلب شده يئعنوان ر طالق، سرپرستی فرزندان، مسافرت و غيره، ھمگی متعلق به مرد، به

  .است

 و استقرار حکومت اسالمی، جنبش زنان ايران و فعاالن اين جنبش ١٣۵٧ از اولين روزھای سرکوب خونين انقالب

تنھا در دھه خونين شصت بيش از دوھزار زن مبارز اعدام و ھزاران . زير شديدترين پيگردھا و سرکوب قرر گرفتند

اما اين جنبش با وجود ھمه فراز و فرودھا ھرگز . ه به زندان و شکنجه و شالق محکوم شدندھزار زن مبارز و آگا

ھا و امکانات موجود در  طلب زن با استفاده از موقعيت فعاالن برابری. مرعوب اين حکومت و خاموش نشده است

جود تشديد روزمره ابعاد ستم و با و. دھند چنان ادامه می جامعه، به مبارزات پيگير خود برای کسب حقوق برابر، ھم

پرداختن . رسد  زنان در سراسر ايران به گوش میئیجو طلبی و عدالت خواھی و برابری سرکوب، ھنوز صدای آزادی

تحصيالت عالی، اشتغال به کار در خارج خانه و مبارزات رو در رو با سياست و اعمال  گسترده زنان و دختران به

 حکومت اسالمی بر سرنوشت زنان سست کترولتجاعی مردساالری باعث شده تا ستيزانه حکومت و فرھنگ ار زن

ھای ناکامی حکومت اسالمی حاکم در ايران در  موقعيت کنونی زنان در خانواده و در جامعه يکی از نشانه. شود

  .سرکوب و به اسارت کشاندن زنان است

 ٣٠٠که براساس آمار پزشکی قانونی دو ھزار و  بيان اينه حکومت اساليم ايران، با ئينماينده معاونت راھبردی قوه قضا

براساس آمار ناجا :  در کشور اتفاق افتاده است، در خصوص مزاحمت زنان و دختران گفت٩٣مورد قتل عمد در سال 

  .م درصدی مزاحمت زنان و دختران در سال گذشته را شاھد بودی٩٨افزايش 

ه و با ئي خشونت که در معاونت اجتماعی و پيشگيری از قوه جرم قوه قضاقنبرنژاد در نخستين جلسه کميته پيشگيری از

 در ھمان سال برگزار شد، ئین قضامسؤوالحضور محمدباقر الفت معاون پيشگيری از قوه جرم قوه قضاسيه و ديگر 

 .داين مطلب را اعالم کر

:  سال اخير است، گفت٥شور در  اتھام نخست ک١٠که ضرب و جرح، توھين، تھديد و تخريب جزو  او با بيان اين

ھای چھارمحال بختياری، اردبيل و کھکيلويه و بويراحمد به لحاظ جمعيتی در  براساس معاينات پزشکی قانونی استان
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ترين نزاع را در کشور را  ترين آمار و استان ھای سيستان و بلوچستان، ھرمزگان و خراسان جنوبی کم حوزه نزاع بيش

 .دان  داشته٩٣در سال 

ترين ميزان خودکشی را در سال  که ايالم، کرمانشاه و کردستان بيش ه، با بيان اينئينماينده معاونت راھبردی قوه قضا

آويز انجام  ھا با شيوه مرسوم حلق  درصد خودکشی٥٠براساس آمارھای موجود : اند، گفت خود اختصاص داده گذشته به

ھای بعدی شيوه خودکشی قرار  تگی و استفاده از سالح گرم در ردهشود و مسموميت با سم، مسموميت با دارو، سوخ می

 .ددار

 ٩٧١ ھزار و ١١٦:  خبر داد و گفت٩٣ تا ٨٩ھای تخريب از سال   درصدی پرونده٦٢ از افزايش ئی قضامسؤولاين 

 .ت مورد افزايش يافته اس٩٢ ھزار و ١٨٩ به ٩٣ وجود داشت که در سال ٨٩مورد پرونده تخريب در سال 

 خبر داد و ٨٩ موردی تجاوز به عنف از سال ٣٠٠ تا ٢٠٠ه، از افزايش ناگھانی ئياينده معاونت راھبردی قوه قضانم

 مورد تجاوز به عنف گزارش شده است که اين آمار اگرچه در مقايسه با سال ٣١٣ حدود يک ھزار و ٩٣در سال : گفت

 ٣٠٠ تا ٢٠٠ تجاوز به عنف يک افزايش ناگھانی ٨٩دھد اما در مجموع از سال  ای را نشان می  فقره٣٠ کاھش ٩٢

  .تموردی داشته و ھمان رقم تقريبا ثابت اس

براساس :  ھزار مورد بوده است، گفت٧٢، حدود ٨٩که ميزان مزاحمت زنان و دختران در سال  قنبرنژاد، با بيان اين

 درصدی ٩٨مورد رسيد که افزايش  ٩٣٣ ھزار و ١٤٢ به ٩٣آمار نيروی انتظامی مزاحمت زنان و دختران در سال 

 .تداشته اس

 آگاھی ناجا، در نشست خبری که در چھارمين روز از پوليس ئی معاون مبارزه با جرايم جنائیسرھنگ ھادی مصطفا 

در : ترين شيوه در حوزه جرايم جنسی دانست و افزود که اغفال و فريب قربانی را شايع ھفته ناجا برگزار شد، با بيان اين

استفاده از آن قربانی را  برداری رخ داده که مجرم بنا داشته با سوء د اين موارد نيز عمل مجرمانه ھمراه با فيلم درص٨

  .دگير مورد تھديد قرار دھد که البته اين موضوع نيز سوای جرم جنسی مورد بررسی قرار می

چنينی  ھای سريالی نيز بايد بگويم که در مجموع در سال جاری دو پرونده اين در حوزه قتل: ، تصريح کردئیمصطفا

داشتيم که يکی در استان کردستان با سه فقره قتل بود و ديگری نيز در استان بوشھر با مورد ارتکاب قتل گزارش شده 

  .تاس

داد و آنان را به قتل  و بچه، به ديگران وعده ازدواج میرغم داشتن زن  در پرونده کردستان فردی علی: او افزود

  .دچنان از چرخه رسيدگی خارج نشده و تيمی در حال بررسی آن ھستن رساند که البته اين پرونده ھم می

 بوده که ئیھا ترين نسبت ميان قتل ھای فاميلی نيز بيش  کشور، در بين قتلپوليس ئیگفته معاون مبارزه با جرايم جنا به

  )١٣٩٣ مھر ٦١،ايسنا( .دان ن و شوھر يا در آن دخيل بوده يا مستقيما اقدام به قتل کردهز

 حکومتی جام جم آالين به نقل از خبرگزاری حکومتی  گزارش خبرگزاری ؛ به» دختر و زن شوھردار٤٠تجاوز به «

دل خانواده و ھمشھريانش، بلکه دل تمام دھنده بود که نه تنھا  آبادی به قدری تکان  ساله پارس٧تسنيم، تجاوز و قتل دختر 

ھای رسمی، موجی از  شدن خبر آن در فضای مجازی و رسانه خراش که پيچيده مردم ايران را به درد آورد؛ جنايتی دل

 که با روشن شدن ابعاد مختلف اين جنايت ھولناک و مشخص شدن ھويت ئیاحساسات مردمی را به دنبال داشت تا جا

  .دآباد در مقابل منزل قاتل تجمع کردن ا اصالنی، اھالی پارسمتجاوز و قاتل آتن

ای سياسی و اجتماعی و قانونی اين نوع جنايت  وجه به داليل اصلی و ريشه ھای حکومتی که به ھيچ اين رسانه

ند دھد، ھست  چند سال اخير نشان میئیھای جنا اند؛ اما نگاھی به پرونده پردازند در ادامه گزارش خود نوشته نمی

ھا، بعد از چند سال ھنوز  تر بودن ابعاد آن خراش بودن و بزرگ  ساله که حتی با وجود دل٧ھای مشابه پرونده آتنا  پرونده
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ھا به درازا کشيده و يا   آگاھی، يا صدور احکام آنپوليسھا از سوی  به نتيجه نرسيده و با وجود دستگيری متھمين آن

ھا آن است که قاتلين و متجاوزين زنان و دختران، طعم مجازات  ين پروندهشان؛ ولی فصل مشترک ھمه ا اجرای حکم

 .دان اند را نچشيده جناياتی که مرتکب شده

 خانم جوانی با مراجعه به ٩١اول تيرماه سال  .پستچی پوشش در شوھردار زن و دختر ٤٠ به تجاوز :اول پرونده

 مرا مورد تھديد به آزار قرار داده بود، با تھديد چاقو اقدام به  شھدا اعالم کرد که مرد جوانی در حالی که١١٠کالنتری 

 .دسرقت گردنبندم در داخل آسانسور مجتمع مسکونی محل سکونتم واقع در ميدان شھيد محالتی کر

 تھران، پرونده جھت ٢١با تشکيل پرونده مقدماتی و به دستور قاضی مالتبار، بازپرس شعبه ھشتم دادسرای ناحيه 

 .ت آگاھی تھران بزرگ قرار گرفپوليسر اختيار اداره شانزدھم رسيدگی د

در جريان انجام تحقيقات بدوی، مشخص شد موارد مشابه ديگری سرقت و اذيت و آزار زنان به ھمين شيوه و شگرد و 

داد  تعئیھای مشابه موفق به شناسا  پست رخ داده که کارآگاھان اداره شانزدھم با بررسی شکايتمأمورتحت عنوان 

ھای مسکونی دارای آسانسور،  بھانه تحويل دادن بسته پستی و با مراجعه به مجتمع ديگری از شکات شدند که متھم به

حتی يکی از زنانی که به . ھا کرده بود شيوه مشابه اقدام به سرقت طال و جواھرات و تالش برای آزار و اذيت آن به

که وی قربانی اين جوان شيطانی  کند که پيش از اين ده بود عنوان میصفت ش ھمين شيوه و شگرد قربانی اين فرد شيطان

 ». ميليون تومانی آزاد شده بود١٠گويا يک بار در شھر ری دستگير شده اما با وثيقه «شود 

ھای  ، چشم و ابرو مشکی و با لباس) سانتی متر١٨٠حدودا (  ساله، قد بلند٢٥گويند او حدودا  می... قربانيان اين مرد

ھا را مورد سرقت  رفته و آن  مشکی سراغ قربانيانش می١٢٥پرت بوده که با يک دستگاه موتورسيکلت طرح ھوندا اس

 .تداده اس و اذيت و آزار قرار می

در يکی از روستاھای شھرستان صومعه » ايمان«نام  ی مخفيگاه متھم پرونده بهپوليسسرانجام با انجام اقدامات گسترده 

 وی را طی يک ٩٢ماه سال   روز نھم دی٢٢رار گرفت و کاراگاھان اداره شانزدھم در ساعت  قئیسرا مورد شناسا

  .د آگاھی تھران بزرگ منتقل کردنپوليسدرگيری دستگير و به اداره شانزدھم 

 مورد بررسی قرار گرفت و وی با کيفرخواست ئیپس از دستگيری اين فرد در مخفيگاھش، پرونده در دستگاه قضا

 دختر و زن شوھردار، در دادگاه حاضر شد و ٤٠ليل ارتکاب اعمال منافی عفت، تعرض و تجاوز به صادره به د

برده را مفسد  ، نام١٣٩٢ قانون مجازات اسالمی مصوب ٢٨٦دادگاه طی ماده : سرانجام دادستان تھران اعالم کرد

 .داالرض تشخيص داد و به اعدام در مالءعام محکوم کر فی

 زن و دختر را قربانی ٤٠دره و اعالم آن از سوی دادستان تھران، ھنوز حکم اين متجاوز که رغم حکم صا اما علی

 .تمطامع شيطانی خود کرده بود، اجرا نشده اس

 ٩٢ز ئيپا کرد؛ تجاوز ساله ١٣ تا ٧ بچه دختر ٨ به که مردی ای؛ نقره پژو با صفت شيطان شکارچی :دوم پرونده

آباد تھران، منتشر شد؛ خبری که در آن  ای در منطقه يوسف  چند دختربچه مدرسهاخباری مبنی بر ربودن و تجاوز به

ای رنگ، با جا زدن خود به عنوان جايگزين راننده سرويس مدرسه، قربانيانش را  عنوان شده بود يک راننده پژو نقره

ھا را قربانی نيات   آنھا، سوار بر خودرو کرده و در حوالی شھرک والفجر، پس از سرقت طال و جواھرات دختربچه

 .دکر شوم خود می

 آگاھی تھران موضوع را تحت پيگيری قرار داد و سرانجام پس از بازداشت چند مظنون، پوليسدنبال اين جنايت،  به

ھای دولتی در شمال خيابان اميرآباد و در  ای را دستگير کند که محل کارش در يکی از ارگان  ساله٢٥موفق شد مرد 

 .دين جنايات بونزديکی محل ا
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ای شد و  گذشت، رسيدگی به پرونده اين جنايت وارد فاز تازه  سال از ازدواجش می٦ ساله که ٢٥با دستگيری اين مرد 

 ساله ١٣ تا ٧ی، به تجاوز و اذيت و آزار تعدادی دختربچه پوليسھای  ئیسرانجام اين مرد شيطان صفت در بازجو

 .داعتراف کر

ريزی قبلی و در حالی که از کنار يک  ه بود که نخستين جنايت خود را بدون ھيچ برنامهاو در اظھاراتش عنوان کرد

کرده انجام داده و دختربچه مظلوم را با ھمين شيوه و شگرد قربانی خواست شيطانی خود کرده بود  دختر بچه عبور می

 .تو بعد از آن به کرات، اين عمل شيطانی را تکرار کرده اس

 آگاھی تھران بزرگ با انتشار تصوير وی از مردم خواست تا در صورت پوليسو اعترافاتش، پس از دستگيری وی 

 .د آگاھی مراجعه کننپوليسھرگونه شکايت، به 

 تکميل شد و پرونده اين جنايت ھولناک در اختيار قاضی شعبه ئیسرانجام با مراجعه چند شاکی ديگر، تحقيقات ابتدا

 و تجاوز به عنف از جمله ئیربا رار گرفت؛ در کيفر خواست صادره سرقت، آدم دادگاه کيفری استان تھران ق١١٣

ای عنوان شده بود و گرچه اين جنايتکار در جلسه رسيدگی به  اتھامات مطرح شده برای راننده شيطانی پژو نقره

 دادگاه با توجه به ادله ًگناه است ولی نھايتا اش را قبول ندارد و بی اتھاماتش در دادگاه عنوان کرد که عترافات قبلی

را » ابوالفضل«ھای قربانی شده در اين جنايت،   وی توسط دختربچهئیموجود در پرونده، اظھارات شاکيان و شناسا

 .دمجرم تشخيص داد و وی به اتھام تجاوز به عنف به چھار مرتبه اعدام محکوم ش

 که ئیھا ھايش ناکام مانده بود ولی يکی از دختربچه مهصفت، چند بار وی در شکار طع البته بنا به گفته اين جانی شيطان

ساعت ھفت صبح روز حادثه از خانه بيرون آمدم و منتظر سرويس «: قربانی او شده بود در تشريح ماوقع گفته بود

من نيز به . اش گفت سرويس مدرسه است رنگی به من نزديک شد و راننده ای  نقره٤٠٥مدرسه بودم که خودرو پژو 

جای حرکت به سمت مدرسه، به  ينکه سرويس مدرسه عوض شده، در صندلی عقب ماشين نشستم اما راننده بهتصور ا

طرف خيابان مرزداران حرکت کرد و در خيابانی خلوت مرا مورد آزار و اذيت قرار داد و پس از آن، با سيلی محکمی 

 «.د صورتم زد مرا در خيابان پياده کرد و از محل دور ش که به

 سال از دستگيری وی، ٤رغم صدور حکم و گذشت نزديک به  ای نيز علی ھای مدرسه ات اين شکارچی دختربچهمجاز

 .ت نشده اسئیھنوز اجرا

سال گذشته بود که  کرد؛ می ُمثله را قربانيانش تجاوز، از پس که قاتلی رشتی؛ زنان فجيع و سريالی قتل :سوم پرونده

 پوليس خاص در رشت، باعث شد تا کارآگاھان ئی در يک محدوده جغرافيا زن در فاصله زمانی کم و٤مفقود شدن 

ای که در آن  ھای قبل تر ھم برسد؛ پرونده اش به سال شد دامنه ای مواجه شوند که در ابتدا تصور نمی آگاھی با پرونده

 .دتعدادی زن مفقود شده و ھمگی طال و جواھرات قابل توجھی ھمراه خود داشتن

ھای موجود مشخص شد که مفقود شدن اين   سرنخ آگاھی و کارآگاھان به ماجرای اين پرونده و پيگيری پوليسبا ورود 

شود؛ مردی با يک خودروی پرايد سفيد که   زن به يک نفر ختم می٤زنان در ارتباط با يکديگر بوده و مفقود شدن اين 

 .دری خبری از ھيچ کدام نبوھمه اين زنان آخرين بار سوار خودروی وی شده بودند و پس از آن ديگ

اند ولی نتوانستند نشانی از محل   زن به قتل رسيده٤ی، کارآگاھان اطمينان يافتند که اين پوليسپس از شروع تحقيقات 

چنين با توجه به محل خاصی که اين زنان از آنجا ربوده شده بودند، پيگيری سرنخ از ماجرا و  اجسادشان بيابند؛ ھم

 پوليسان مأمورين مرد، کار را با مشکالتی مواجه کرده بود اما با به دست آمدن شواھد و قرائنی، برای ھا با ا ارتباط آن

 زن در پرونده گم شدن چند زن ديگر در ٤ زن طرف نيستند بلکه ردپای قاتل اين ٤ھا تنھا با قاتل  مسجل شد که آن

 .دخور ھای قبل نيز به چشم می سال
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ھای مداربسته و رديابی مخابراتی، ليستی از مظنونان را به  گيری از تصاوير دوربين ره توانست با بھپوليسسرانجام 

عنوان آشپز در بندرعباس و پس از آن تحت  دست آورد که پس از بررسی افراد اين ليست، فردی که پيش از اين به

  .د و دستگير شئیعنوان مسافرکش در رشت مشغول به کار بود به عنوان مظنون اصلی شناسا

ای خود، اقدام به سوار کردن زنان  بعد از دستگيری، وی اعتراف کرد که در برخی از موارد با ھمکاری ھمسر صيغه

 .تھا را با انگيزه مالی انجام داده اس کرده بود و اين جنايت

ه اين دليل بود که که اجساد زنان پيدا نشده ب علت اين: او درباره چگونگی مخفی کردن اجساد قربانيان خود نيز گفته بود

ام دفن کردم بقيه را به جنگل برده و پس از قتل و سرقت طال، پول و دارو  جز اجساد دو زن که در انباری خانه پدری

کردم بدون وحشت و واھمه اجساد  که مدت زيادی آشپز بودم و به راحتی گوشت را تکه تکه می ندارشان با توجه به اين

انداختم تا خوراک حيوانات شوند و خيالم راحت بود ھيچ وقت   را در جاھای پرت جنگل میزنان را تکه تکه کرده و آنھا

 .مشو گرفتار نمی

 يک زن را ٨٧من در سال : اش نيز عنوان کرده بود ھای سريالی ھا و جنايت  ساله در قتل٨ وقفه ئیاو در خصوص چرا

 ٩٥ شوم تا سال ئیدادم شناسا که احتمال می ه دليل اين زن ديگر را به قتل رساندم، ب٢به قتل رساندم و سال بعد نيز 

 ساله را در ٦٠ تا ٥٧ای خود را از سرگرفتم و چھار زن   دوباره قتل ھای زنجيره٩٥مرتکب قتلی نشدم اما در سال 

 .م به قتل رساند٩٥سال 

تل دختربچه شش ساله شايد بتوان ق شد؛ پسرھمسايه ھوسرانی طعمه که افغانستانی دختری ستايش؛ :چھارم پرونده

ای که اواخر فروردين ماه  ھای اخير در کشور دانست؛ دختربچه ترين قتل سال افغانستانی در خيرآباد ورامين را پرحاشيه

 ساله ١٧ ساله توسط پسر ٦ به موضوع فقدان وی، مشخص شد که اين دختربچه پوليس مفقود شد و پس از ورود ٩٥

 .تبه وی، او را به قتل رسانده و جسدش را با اسيد سوزانده اسھمسايه ربوده شده و پس از تجاوز 

 ساله و از سوی ديگر تابعيت افغانستانی وی باعث شد تا قتل اين دختربچه معصوم، ٦سو قتل فجيع اين دختربچه  از يک

ی دار کرد ول ھای اجتماعی داشت و احساسات و عواطف عمومی را به شدت جريحه ای در شبکه بازتاب گسترده

ای شدن اين پرونده و مطالبه عمومی مبنی بر سرعت بخشيدن به اجرای حکم قاتل ستايش، ھنوز اين  رغم رسانه علی

 )١٣٩٦ تير ٢٥شنبه  جام جم؛ يک: منبع( ...تپرونده به مرحله اجرای حکم نرسيده اس

تواند شامل  شود، می يه میمحتوای آموزشی که با ھدف توانمندسازی زنان و مردان در مواجھه با مشکالت زندگی تھ

گيری در  ات سبک زندگی از سنتی به مدرن و مشارکت زنان در فرايند تصميمتغييرآموزش نحوه سازگاری افراد با 

شناختی   با خصوصيات روانئیھای حقوقی، بھداشتی و روانی، آشنا ھای قبل و بعد از ازدواج در زمينه خانواده، آموزش

ھای ارتباطی و سازگاری برای مواجھه با  ا، نحوه حسن معاشرت با يکديگر، مھارتھ ھای آن زن و مرد و تفاوت

 خشم، رفتار و روابط صحيح کترول، مديريت استرس و مسألهمشکالت و انتخاب درست رفتارھای جايگزين در حل 

  . و جنسی باشدئیدر ارتباطات زناشو

آزار و . گذارد ات خيلی بد و منفی میتأثيرزنان و دختران اش که باشد، بر روح و روان  آزار و اذيت جنسی، از ھر نوع

. گردد که يک جامعه در تاريکی و وحشت بماند گيرد و باعث می اذيت جنسی جلو پيشرفت زنان و دختران را می

مردان و زنان بايد در مورد اين مشکل حرف بزنند، . بنابراين، سکوت در مقابل آزار و اذيت جنسی يعنی تداوم آن

  .دھی کنند يسند و آگاھیبنو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۶

  

اين تحقيق  .اند کرده تجربه را جسمی و غيرکالمی جنسی آزار دھنده، پاسخ زنان تمام تقريبا تازه، تحقيق يک نتايج بنابر 

اجتماعی » فصلنامه رفاه« تا پنجاه ساله در ساری، مرکز استان مازندران انجام شده و نتايج آن در ٢۵  زن٣۵٠ روی

 .منتشر شده است

فيزيکی، بصری، کالمی و «اند که با رفتارھای  تعريف کرده» توجه جنسی ناخواسته«محققان مزاحمت جنسی را 

  . زنان شود»تحقير و ناراحتی«يا » تھديد و ارعاب«، باعث »جنسی

  .ھا آزارھای جنسی در قبال زنان را به سه دسته کالمی، غيرکالمی و جسمی تقسيم کردند آن

 ٩۵  درصد آنان آزار کالمی و تقريبا٩٠ تمام زنانی که در اين تحقيق شرکت داشتند، مزاحمت جنسی غير کالمی، تقريبا

  .اند درصد نيز اشکالی از مزاحمت جسمی را تجربه کرده

  ».ھاست تجربه مزاحمت کالمی در زنان مجرد و مطلقه بيش از ديگر گروه«ه، اين تحقيق نشان داده که عالو به

 ٢/۶١( ، متاھل) درصد۶/۶٣( ، مطلقه) درصد٩/٨٢( ھم زنان مجرد» در سطح باال«در مورد مزاحمت غيرکالمی 

  .بوده است)  درصد۴٠( و زنانی که ھمسرشان فوت شده) درصد

که چرا مزاحمت کالمی و غيرکالمی برای زنان مجرد، مطلقه و متاھل بيش از زنانی که ھمسرشان  محققان درباره اين

  ».مزاحمت کالمی و غيرکالمی در زنان جوان شيوع بيشتری دارد«اند و معتقدند  فوت شده، به عامل سن اشاره کرده

 درصد زنان ٩/٨١ ان متاھل، درصد زن٩/٩۴  درصد زنان مجرد،۶/٩٨ اما تمام زنانی که ھمسرشان فوت شده،

  .اند تجربه کرده» کم يا زياد«مطلقه، مزاحمت جنسی جسمی را 

ھای جنسی کالمی است، ھر چه  اند ارتباط تحصيالت زنان با مزاحمت نکته ديگری که محققان به آن اشاره کرده

ليسانس يا   مدرک تحصيلی فوقتمامی زنان دارای«تر شده و   ھم برايشان بيش تر شده اين مزاحمت تحصيالت زنان بيش

  ».اند باالتر آن را تجربه کرده

  .اند ھای اجتماعی دليل اين تفاوت عنوان کرده کرده را در عرصه تر زنان تحصيل محققان حضور بيش

ھای  کرده، در مزاحمت در ميزان مزاحمت جنسی کالمی و غيرکالمی برای زنان تحصيل» معنادار«اما اين تفاوت 

  .ی در مواجھه با اين مزاحمت نداردتأثيرشود و ميزان تحصيالت  یجسمی ديده نم

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٧

تر است اما مزاحم   دارد، مزاحمت کالمی برای زنان شاغل بيشتأثيراشتغال زنان ھم تا حدی بر تجربه مزاحمت جنسی 

  .غيرکالمی و جنسی برای زنان شاغل و غير شاغل تقريبا مشابه بوده است

تر در عرصه  و حضور بيش) عامل سن و تعداد فرزندان(  نتيجه رسيده که جوانیاين پژوھش در نھايت به اين

 .دھد ھای جنسی قرار می تر در معرض مزاحمت زنان را بيش) تحصيالت، اشتغال( اجتماعی

اند  دانسته» اجتماعی-ساختارھای فرھنگی«و » ھای اجتماعی نابرابری«را ناشی از » ناھنجاری اجتماعی«محققان اين 

  .است» ئیگرا نابرابری جنسيتی و جنس«ود معلول که خ

ھای محدود صورت  تحقيقات در زمينه آزار و مزاحمت جنسی زنان در ايران به علت موانع موجود روی جمعيت

  .خوانی دارند ھا تا حدی ھم گيرد با اين حال نتايج آن می

 درصد زنان در محيط کار، ۴٠ انجام شد، درباره آزار جنسی زنان در محيط کار ١٣٨٩ در تحقيق ديگری که در سال

باالتر از زنان » لحاظ منزلتی و اجتماعی«تر از طرف مردانی بود که به  آزارھای جنسی کالمی ديده بودند که بيش

  .قربانی داشتند

  .ارتباط داشت) دولتی، نيمه دولتی و خصوصی( ميزان و شدت اين آزارھا به نوع شغل، ميزان درآمد، تاھل، محيط کار

منطقه «ساکن تھران انجام شد، نشان داد » احساس امنيت جنسی زنان« در مورد ١٣٨٩ ديگری که در سال تحقيق

کنند، تاھل، شغل، نوع منزل مسکونی، منطقه مسکونی،  مسکونی، مدت زمانی که بانوان بيرون از منزل سپری می

در احساس امنيت جنسی زنان نقش » اند ن خود گرفتهاحساس وظيفه و ميزان آگاھی کـه افـراد در دوران کودکی از والدي

  .داشتند

را احساس » متوسطی«چنين به اين نتيجه رسيده که تقريبا نيمی از زنان در معابر و اماکن عمومی امنيت  اين تحقيق، ھم

 .دکردند فقط پنج درصد بودن را تجربه می» خيلی زيادی«کنند که کسانی که در معابر عمومی امنيت جنسی  می

ھای جنسی ھم بر حسب شدت مزاحمت متفاوت است اما در  بر اساس اين تحقيق، واکنش زنان تھرانی به مزاحمت

  :دھند ھا در قبال اين رفتارھا واکنشی نشان نمی بسياری موارد آن

لمس  درصد در مقابل ۵/١٢ ھای زننده و  درصد در قبال متلک۵/۶٢ دار، ھای معنی  درصد زنان در قبال نگاه٥/٧٢«

  ».کنند اعضای بدن سکوت می

ترين و قدرتمندترين ابزار آموزشی در مدارس نشان  عنوان رايج ھای درسی ايران به نگاھی دقيق به محتوای کتاب

 مجسم کنند که ئیھا تر در نقش  گرايش دارند زنان و مردان را بيشئیويژه در مقطع ابتدا ھا به دھد که اين کتاب می

 .هھای جنسيتی مربوط به زمان حال يا آيند نتی و مردساالری مربوط به گذشته است تا نقشھای س منطبق بر کليشه

داری و استثمار ريشه دارند  آميز و نابرابر سرمايه جدا از ھمه مسايلی که ناشی از جامعه طبقاتی و عمکرد تبعيض

ا جھت نشان دادن عمق فاجعه و صرف  .دھنده ھستند مسايل مربوط به سيستم خشونت مذھبی، واقعا ھولناک و تکان

  .خشونت مذھبی عليه زنان، تنھا به چند نمونه که اخيرا نسبت به زنان صورت گرفته اشاره می کنم

 در چنين ھم و فرامرزی ھای جنگ در ھا، آن عليه بر خشونت و زنان سرکوب عرصه در مسأله يک امروز، جھان در

 تھاجم از ھمگان شايد .است شده برجسته پيش از بيش مذھبی، و تیميليتاريس مذھبی، و ملی ای فرقه داخلی خشونت

 طوالنی ھای دھه که بگيريم نظر در را ترکيه چون ھم ئیکشورھا در اگر اما باشند مطلع ايرذی زنان به داعش وحشيانه

 رجب رھبری به »توسعه و عدالت« اسالمی حزب ساله ١٤ حدود حاکميت دوران در اما اند کرده تجربه را نسبی آزادی

 تن مطلق طور به مردساالری ھای سياست و اھداف به زمان تا است گرفته صورت ئیھا تالش ھمواره اردوغان، طيب

 مردان و زنان اعتراض با ھمواره و نداشته پيشرفتی چندان راه اين در اردوغان حاکم حزب ھای تالش ھرچند .بدھند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٨

 دوره در ترکيه، زنان وضعيت که دھند می نشان ھا بررسی و رھاآما عمده بخش اما .است بوده مواجه طلب برابری

  .است شده تر وخيم آن، از پيش ھای دوره به نسبت توسعه و عدالت حزب حاکميت

، آپارتمان خود در شھر ساحلی ازمير را ترک کرد و برای »ادا اکوتچن«، ٢٠١٤ نومبربرای مثال، عصری آرام در 

، پيش از آن چاقوی آشپزخانه را »اوگور بويناک«شوھر سابق او، . نست دور شودچندان نتوا. حفظ جان خود گريخت

 ساله و تاجری ٣٨کرد، اين زن، مادری  ھا تعقيب می چنان که مرد رد خون او را در پله ھم. در پای او فرو کرده بود

آور به زن  ای مرگ  چاقو ضربهھای او بيھوده بود، زمانی که بويناک با جيغ. کرد کشيد و طلب کمک می موفق، فرياد می

خون وی در راه پله جاری شد، قتل وی توسط دوربين . ھايشان را قفل کردند ھا در خانه کرد ھمسايه سابق خود وارد می

  .مداربسته ضبط شد و بارھا و بارھا از تلويزيون ترکيه پخش شد

  ».او برای اين دنيا زيادی خوب بود «:گويد کند و می ھايش را پاک می تر وی اشک نازلی اکوتچن، خواھر بزرگ

 ھولناک از خشونت ئیھا در ترکيه، تيتر اصلی اخبار اغلب داستان. کننده بود، اما اصال نادر نبود قتل ادا، گرچه شوکه

 ساله که توسط يک راننده اتوبوس مورد ٢٠ ئیدانشجو. گويند عليه زنان در خيابان، حمل و نقل عمومی و خانه می

يک زن ديگر اندک زمانی پس از زايمان . گرفته بود با چماق کشته، سوزانده و به رودخانه انداخته شدتجاوز قرار 

زنی توسط شوھرش که تحت ضوابطی از . چنان توسط شوھرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت که اينک فلج شده است

و بعد ھم که ادا، زنی که توسط .  شد آزاد شده بود در سالن آرايش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشتهپوليسسوی 

  .شوھر سابقش چاقو خورد و در راه پله جان داد، درست زمانی که پسر کوچکش چند طبقه باالتر پنھان شده بود

  

که بويناک اکنون به خاطر قتل ادا در زندان است، اما  با اين. خواھر ادا دو سال است که با اين سيستم در حال نبرد است

او ادعای جنون کرده است، با اين ادله که ظاھرا ھمسر سابقش . لی درجه يک کرده تا حکم وی را بشکنددرخواست وکي

متحدان ادا اين دست ادعا را . با داشتن معشوقه و خودداری از برقراری رابطه جنسی، وی را تحريک کرده است

ھای پزشکی  اگر پس از بررسی. شود یخوانند اما ھمين ادعاھا اقدامی راھبردی برای بويناک محسوب م مسخره می

تواند از زندان آزاد شود و پس از دوران  دادگاه بگويد که بويناک در زمان ارتکاب جنايت دچار جنون شده وی می

  .ھا راه برود تواند آزادانه در خيابان کوتاھی روان درمانی می

بر اساس . اند اند و يا مورد حمله قرار گرفته سيدهقتل ر ھای اخير به ای است که در سال ادا، يکی از ھزاران زن ترکيه

 تن در ٢٩٤، بيش از ٢٠١٦ تا ٢٠١٥ زن در طی سال ٤١٤کم  دست» کشتن زنان را متوقف می کنيم«مدارک سازمان 

اين . اند  در ترکيه، اغلب توسط آشنايان و اعضای فاميل خود به قتل رسيده٢٠١٣ نفر در سال ٢٣٧ و ٢٠١٤سال 

 ھای کند و به قربانيان خشونت و خانواده آوری می ام کشور حاضر است و اسناد مرتبط با قتل زنان را جمعسازمان در تم
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ھای  شود؛ سازمان روز بدتر می به گويند اوضاع روز يافتگان از خشونت می ھا و نجات فعالين، حقوقدان. کند آنان کمک می

  . حمايت از زنان به اين وضعيت ھشدار رسيده است

.  پرونده ضرب و شتم، تجاوز و قتل زنان داشته است٤٠کم   سال اخير دست٢٢يل آلنون، وکيل پرونده ادا طی اسماع

در حقيقت بنا » .کنم آمار قتل ھا کاھش پيدا کند فکر نمی«: گويد دھد و می وی سرش را تکان می. ھمه چيز را ديده است

ھرچند شمار زنانی که مورد . آمار در حال افزايش استاين » کنيم کشتن زنان را متوقف می«بر آمارھای سازمان 

آيند چرا که از شرايط اقتصادی الزم  ھا دنبال کمک نمی خيلی از قربانی. گيرند مشخص نيست ضرب و شتم قرار می

  . بروند و شکايت تنظيم کنندپوليسترسند نزد  که می که روی پای خودشان بايستند برخوردار نيستند يا اين برای آن

  ».ھا مسائل خانوادگی است گويد اين  میپوليس ھم بروند، پوليسحتی اگر نزد «: گويد لتون با افسوس میآ

 و نئوعثمانيسم و ھيتلرسيم دارد ئیس جمھور رجب طيب اردوغان که افکار ماليخوليائيحکومت، تحت استبداد فزاينده ر

ضرر زنان  خصوص به کند که به  اعمال میئیھا ياستکند و س و منتقدين و مخالفين خود را با تمام قدرت، سرکوب می

اين ھمان کشوری است که حدود يک قرن پيش رضاشاه تالش کرد الگوی آزادی زنان آن کشور را الگوی خود . است

 چادر از سر زنان گرفت که روزگاری اين سياست وارونه شد و اين بار خمينی پوليسدر ايران قرار دھد و به زور 

  . چادر بر سر زنان ايران گذاشتپوليسزور  به

، به يک مرکز ٢٠١٤ آوريل سال ١٤گروه تروريستی اسالمی در کشور نيجريه است که در تاريخ : بوکو حرام

روزی در شھر چيبوک در شمال اين کشور  آموز را از يک مدرسه شبانه  دختر دانش٢١٩روزی ھجوم برد و  شبانه

آموزان دختر دزديده شده  و در مورد دانش» نان به سبک غربی حرام استآموزش ز«اين گروه معتقد است که . ربود

رھبر » ابوبکر شيکاو» «.اين دانش آموزان نبايد به مدرسه می رفتند و در عوض بايد ازدواج می کردند«: گويند نيز می

بين افراد خود تقسيم آموز دختر ربوده شده را برای ازدواج   دانش٢١٩«:  اعالم کردنومبرگروه بوکو حرام روز دوم 

  ».کرده است

در . ھای اسالمی طالبان است که چند سال قدرت را در افغانستان در دست داشت يکی ديگر از گروه :طالبان افغانستان

اين گروه با اين که اکنون . ھا بر زنان افغانستان اعمال شد ھا و تحقيرھا و ستم ترين خشونت زمان حاکميت طالبان بيش

اند از جمله به  چنان با دامن زدن به جو رعب و وحشت، فضای ناامنی را برای زنان ايجاد کرده تند اما ھمدر قدرت نيس

آموز به مکاتب و  توان اشاره کرد که مانع از رفتن حدود بيست ھزار دانش حمالت اين گروه به مراکز آموزشی می

حمله به مدارس . شوند ھا متوسل می ترين شيوه يعافراطيون برای جلوگيری از آموزش دختران به فج. اند مدارس شده

از جمله اعمالی است که به قصد ... ھا و آموزان دختر و ترور آن آموزان دختر، دزيدن دانش دخترانه، مسموم کردن دانش

 .دگير نشين کردن زنان و دختران صورت می خانه

اين گروه نيز در مسير اعمال تبعيض و تحقير . ستھای متعصب اسالمی در منطقه ا يکی ديگر از گروه :طالبان پاکستان

دختری است که در پانزده سالگی به دليل دفاع از » مالله«برای نمونه . و سرکوب زنان از ھيچ خشونتی، اباء ندارد

ترور مالله نه تنھا واکنش .  در راه مدرسه توسط طالبان پاکستان ھدف گلوله قرار گرفت٢٠١٢حق آموزش اکتبر 

 .دھا شديد مردم جھان نيز مواجه ش دنبال داشت، بلکه با واکنش قوق زن را بهفعاالن ح

اين گروه نيز که عمدتا در . اين گروه اسالمی، در خاورميانه بسيار فعال است و آوازه جھانی ھم پيدا کرده است :داعش

رزمين، زنان عراقی از  از اين سئیھا عراق و سوريه فعاليت تروريستی دارد پس از حمله به عراق و تصرف بخش

ھا را به عنوان کنيز در بازارھای خود به  برد و آن عنوان غنايم جنگی به اسارت می جمله زنان ايزدی و مسيحی را به

  .رساند فروش می
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گردند و ھيچ   چون عربستان سعودی و ايران نيز زنان ھمواره سرکوب میئیدر حاکميت دلو اسالمی در کشورھا

تدوين لوايح و . ھا وجود خارجی ندارند حقوق برابر زنان و عليه مردساالری باشد در اين حاکميتقانونی که مدافع 

 . ، بسترساز خشونت عليه زنان ھستند»امر به معروف و نھی از منکر«قوانينی چون 

 در  ھای جنسيتی که ھای مبتنی بر مردمحوری؛ حذف کليشه ھای درسی مانند کليشه  از کتاب ھای جنسيتی کليشه

 را در ذھن کودکان و نوجوانان حک ئیھای مردساالری و تبعيض و اقتدارگرا ھای آموزشی و تربيتی، ارزش محيط

  .دکنن می

 درباره ،١٣٩۴ ه تربيتی و مشورتی رشد با ھمکاری دفتر زنان سازمان ملل متحد در سالمؤسسدر افغانستان، پژوھش 

 درصد از کارمندان و کارکنان زن در محيط کار از آزار و اذيت ۶۵ زآزار و اذيت جنسی به اين نتيحه رسيد که بيش ا

  .دده آمارھا ھر چه که باشند، فقط نوک کوه يخ را نشان می. جنسی شکايت دارند

با . اکثر قريب به اتفاق قربانيان آزار جنسی در محل کار زنان ھستند و اکثر قريب به اتفاق آزاردھندگان جنسی مردان

و ممکن است آزاردھنده و ) ھم از طرف زنان ھم مردان( ست که مردان ھم قربانی آزار جنسی شونداين حال ممکن ا

 .دده یجنس باشند، ھر چند که اين موارد درصد کمی از موارد آزار جنسی را تشکيل م قربانی ھم

گو  اد مدعی را دروغ جنسی زنان از سوی ترامپ، افر گوی کاخ سفيد با رد اتھامات وارده درباره آزار و اذيت سخن

س جمھوری ئي زنی که دونالد ترامپ، ر١٦ کاخ سفيد در واکنش به اظھارات  ، به گزارش اينديپندنت.دتوصيف کر

  .د را به آزار و اذيت جنسی متھم کرده بودند، تمامی اين زنان را دروغگو خوانامريکاکنونی 

س جمھوری را در اين ئي زنی که ر١٦اس درباره  بی سارا ھوکابی، سخنگوی کاخ سفيد در پاسخ به خبرنگار سی

بله، ما : گو بودنشان است گفت ھا بر دروغ که آيا موضع رسمی کاخ سفيد در خصوص آن اند و اين خصوص متھم کرده

 .تس جمھوری درباره آن صحبت کرده اسئي مشخص کرده بوديم و ر )موضع خود را( از ابتدا

نادرست ... تماما اخباری نادرست ھستند، «که اين سخنان  سخن گفته و با بيان اينترامپ ھفته پيش درباره اين اتھامات 

 .دآن را رد کرده بو» ھستند، اين يک ماجرای ساختگی است

ماجرای اين اتھامات از انتشار يک نوار صوتی از مکالمه ترامپ با بيلی بوش، مجری يک برنامه تلويزيونی به نام 

ھای رياست جمھوری سال گذشته اين کشور آغاز شد که در آن ترامپ درباره  بتدر دوران رقا» سرگرمی امشب«

ھا به  وقتی که شما يک فرد مشھور ھستيد، آن« کرده بود که تأکيدزنان سخنان خارج از نزاکتی را بر زبان آورده بود و 

 ».دھند ھرکاری انجام دھيد شما اجازه می

ھا را لمس کرده است  شان، بدن آن اعالم کردند که ترامپ بدون رضايت زن ١١کم  پس از انتشار آن فايل صوتی، دست

 .تھا را بوسيده اس يا آن

ترين کارزارھای  بزرگ«ھستند و خودش قربانی يکی از » تماما ساختگی«ترامپ در آن زمان گفت که اين اتھامات 

ھا در اين ماجرا دخالت  وکراتطور ضمنی عنوان کرد که دم و به»  سياسی در تاريخ کشور شده استئیزدا حيثيت

 .دان داشته

گر سياسی  کننده مشھور ھاليوودی و مارک ھالپرين، تحليل  جنسی ھاروی واينستاين، تھيهئیاما پس از ماجرای رسوا

 .دھای جنسی ترامپ بار ديگر مطرح ش سی ماجرای اتھامات آزار و اذيت بی ان اس ارشد شبکه ام

نيوز نيز اخيرا در معرض چنين  يونی مورد عالقه دونالد ترامپ، يعنی شبکه فاکساين در حالی است که شبکه تلويز

 .دان  که تعدادی از زنان، مجريان اين شبکه را به آزار و اذيت جنسی متھم کردهئیاتھاماتی قرار گرفته است، جا
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. نسی قرار داده است، يک نفر حداقل يک بار کسی را مورد آزار جالمانبراساس يک نظرسنجی، از ھر شش مرد در 

  .تشمار زنانی که می گويند مورد آزار جنسی قرار گرفته اند، آشکارا باال اس

شان را از  تر زنان در جھان، تجارب کننده سينمای ھاليوود، ھمواره شمار بيش بعد از قضيه ھاروی واين اشتاين، تھيه

 درصد ۴٣ چه يک نظرسنجی نشان می دھد که چنان.  نيز اين مشکل شايع بوده استالماندر . کنند  نشر می آزار جنسی

  .د شده، گفته اند که حداقل يک بار مورد اذيت و آزار جنسی قرار گرفته ان ھا سوال از زنانی که در اين مورد از آن

 (YouGov)»يو گاو«انستيتوت . اند که يک بار با آزار جنسی مواجه شده اند بر عکس، فقط شش درصد از مردان گفته

 نفر در آن سھم ٢٠۵۶  در پايان ماه اکتبر انجام داده است و جمعاالمانن نظرسنجی را براساس سفارش خبرگزاری  اي

 .دگرفتن

 در صد ١٨ .، يک نفر يک بار کسی را مورد آزار جنسی قرار داده اندالمانبراساس اين نظرسنجی از ھر شش نفر در 

عنوان برخورد غير مناسب يا آزار  به«اند که جوانب مقابل آن را  هاز مردان اعتراف کرده اند که چنان برخوردی داشت

 ».اند جنسی تلقی کرده

در نيمه ماه جاری نيز يک ھمه پرسی انستيتوت . ن بوده استئيدر اين نظرسنجی بخش زنان با شش در صد آشکارا پا

ترين نوع اين آزار،   سنجی، بيشبراساس اين نظر.  شرکت کننده، ھمين رقم مشابه را اعالم کرد٢٣٨٨ با» يو گاو«

 .ت درصد بوده اس٢۴  درصد و بعد از آن آزار زبانی با٢٨ لمس کردن با حدود

 آزار جنسی، در پارلمان اتحاديه اروپا نيز مطرح شده است که اعالم کرده است اتھامات در موارد آزار جنسی را مسأله

مثال . اند يتانيا و سويدن مساله آزارھای جنسی را مطرح کردهبه ھمين ترتيب کارمندان پارلمان در بر. کند بررسی می

.  در پارلمان در لندن گزارش بدھند ترزا می نخست وزير بريتانيا، اخيرا از زنان خواست تا از موارد آزارھای جنسی

  ».شوند  جدی گرفته می ھمه اتھامات«:  کردتأکيدگوی حکومت او  يک سخن

شماری زيادی از . وذ ھاليوود بايد بيش از سه دھه، زنان را مورد آزار جنسی قرار داده باشدکننده پرنف واين اشتاين، تھيه

ھا ھنرپيشه ھای برجسته مانند گوئينت پالترو و آنجلينا  زنان موارد آزارھای جنسی او را گزارش دادند که در ميان آن

 .دان جولی بوده

در نيويورک و بريتانيا . اند ط او مورد تجاوز جنسی قرار گرفتهاند که توس کم شش زن واين اشتاين را متھم کرده دست

 .دھای ديگری نيز ارايه شون رود که شکايت انتظار می. پيگردھا به دليل اتھامات در اين ارتباط آغاز شده است

و اذيت  ھا دارای سطوح متفاوت تحمل ھستند و کشورھای مختلف اروپا با آزار ئیدھد که اروپا يک نظرسنجی نشان می

  .دجنسی برخورد متفاوت دارن

لمس  س فرد،ئيماساژ گردن ناخوشايند و ناخواسته توسط ر: ھای بسياری داشته باشد تواند چھره آزار و اذيت جنسی می

ھای سکسی  کردن بدن زن، دست گذاشتن در اطراف کمر زن و يا ھم اگر يک مرد از ھمکار زن اش بخواھد با او فيلم

جاست که تعريف   اينسؤالاما . بندی شوند عنوان آزار و اذيت جنسی طبقه ھا به مکن است بسياری از آنيا پورنو ببيند، م

  ؟شود بندی می ظاھری در مورد لباس و يا اندام، چه طبقه

عنوان چاپلوس درک  چه را يکی به  صورت گرفته است، آنئیبر اساس يک نظرسنجی ای که در ھفت کشور اروپا

، بريتانيا، فرانسه، المانبا زنان و مردان در » يوگوف«ه نظرسنجی مؤسس.  از سرحد گذشتن استکند، برای ديگر می

دھنده در مورد ارزيابی شرايط مختلف پرسيده   پاسخ٨۵٠٠ از. دنمارک، سويدن، فنالند و ناروی مصاحبه کرده است

کند و يا  ک مھمانی بدن زن را لمس میزند و يا در ي شده است، به گونه مثال اگر يک مرد از پشت يک زن اشپالق می

 .دکن اش اشاره می به آلت تناسلی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢٢

کند که يک زن را از زير دامن عکاسی کند يا از او خواستار سکس  که يک مرد سعی می تقريبا ھمه معتقدند زمانی

 اروپای  لمس کردن بدن زن در جاھای خاص چون سينه در ھمه کشورھای چنين ھم. باشد، آزار و اذيت جنسی است

  .تغربی غيرقابل تحمل اس

 ٢٠١۴ از سال (FRA) ی، اداره اتحاديه اروپا برای حقوق اساسئیس مطالعات بزرگ پان اروپائييوھانا گودی، ر

گويد که از ھر دو زن يکی آن در اروپا،  او در ادامه می» .آزار جنسی يک مشکل گسترده در اروپا است«گويد که  می

 از ھر پنج زن يکی آن گفته است که در جريان«: افزايد گودی می. انی آزار جنسی شده استاش تا کنون قرب در زندگی

 ». ماه قبل از نظر جنسی مورد آزار و اذيت جنسی قرار گرفته است١٢

شان در   کشور عضو اتحاديه اروپا با جزئيات در مورد تجربيات٢٨  ھزار زن در۴٢ برای اين نظرسنجی، در مجموع

توان از لمس کردن ناخواسته، به آغوش  ذيت جنسی توسط مردان مصاحبه صورت گرفته است که میقبال آزار و ا

  .دھای جنسی واضح و روشن، يادآوری کر ھا و مسج گرفتن، بوسيدن تا به ايميل

شوند، در بخش آزار   که در بخش برابری حقوق نمونه عنوان میئیطور خاص در کشورھای اسکانديناوی، کشورھا به

 سالگی به يک نوع مورد ١۵ اند که از سن ھا گفته  درصد از سوئدی٨١ :يت جنسی تجارب منفی زيادی وجود داردو اذ

از چھار زن، سه زن . در کشورھای دنمارک، ھالند و فنلند آمار مشابه موجود است. اند آزار و اذيت جنسی قرار گرفته

کنند که مورد آزار و   درصد از زنان ادعا می٢۴  فقط ن،بر عکس در بلغارستا. اند فرانسوی نيز تجربه مشابه کرده

  .تدر کشورھای لھستان و رومانی نيز سطح آمار به ھمين شکل پائين اس. اند اذيت جنسی قرار گرفته

تر در جنوب و شرق  کند که چرا آزار و اذيت جنسی مشکل کوچک زده می در نگاه اول، اين تفاوت بزرگ ما را شگفت

  کشورھای اسکانديناوی است؟اروپا نسبت به 

 

 تظاھرات بر عليه آزار و اذيت جنسی در فرانسه

طور آشکارا درباره  شود تا به در بعضی از کشورھای عضو اتحاديه اروپا ھنوز ھم برای زنان خيلی مشکل تمام می

آزار و اذيت جنسی « برای حقوق اساسی به اين باور است که ئیه اروپاخانم گودی از ادار. خشونت جنسی صحبت کنند

عنوان مثال، واقعيت اين امر که امروزه در سوئد  به» .رود شمار می عنوان يک موضوع خصوصی در اين کشورھا به به

رخالف ب. توان قانونی برخورد کرد، امری است مربوط به تاريخ اين کشور عليه اعمال آزار و اذيت جنسی می

ھای متمادی به اين طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفته  کشورھای اروپای شرقی، برابری جنسيتی در سوئد از سال

وقايع اخير .  کندتغيير با اين حال، گودی اميدوار است که فرھنگ مقابله با آزار و اذيت جنسی در سراسر اروپا .تاس

 .دخن گفتن در مورد اعمال آزار و اذيت جنسی بدهتری را جرات س تواند مردم بيش ھا می در رسانه
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نامه شورای اروپا عليه خشونت عليه زنان، به صراحت با آزار و اذيت جنسی  ، توافق٢٠١١ کنوانسيون استانبول

ھر نوع رفتار جنسی ناخواسته مستقيم، کالمی يا فيزيکی که به منظور « اين کنوانسيون، ۴٠ طبق ماده. مخالف است

ای  نظر بسياری از کارشناسان، اين مجموعه به» .ک فرد باشد، پيگرد قانونی و مجازات را به دنبال داردنقض حرمت ي

 .تاز پيشگامان قوانين است که اما به ھيچ وجه در ھمه کشورھا اجرای نشده اس

اھميت  قدان، بی، با وجود اتھام بسياری از منت»چنگ زدن«، با آزار و اذيت جنسی از دير زمانی به عنوان الماندر 

، بحث و المان در شب سال نو ژانويه در شھر کلن ،٢٠١۵ احتماال حمالت جنسی باالی زنان در سال. گردد برخورد می

چه را فعاالن زن و حقوق بشر از دير زمانی  از آن زمان به بعد، آن. گفتگوھای جديدی را در اين کشور به راه انداخت

 جنسی، آزار و اذيت جنسی به عنوان ئیبعد از اصالح قانون جنا. ول گرديده استمعم» نه يعنی نه«خواستار بودند، 

کند و آزار و اذيت  ھر فردی که از لحاظ جنسيتی، بدن شخصی ديگر را لمس می. بندی شده است  طبقهئیيک جرم جنا

 .دکن کند، وی را حبس تا دو سال و يا جريمه نقدی تھديد می می

س فردی است ئياگر مجرم ر. شود  ھزار يورو مجازات می٣٠ ی با دو سال حبس و جريمهدر فرانسه آزار و اذيت جنس

استفاده کرده و حتی فرد  اش سوء که مورد آزار و اذيت جنسی قرار گرفته است، بنابر اين مرتکب اين عمل از قدرت

يک «ای برآورده شدن در ميان چيزھای ديگر، کسی که يک شخص ديگر را بر. کند مجرم را سه سال حبس تھديد می

ای را  مسألهخواھد  در آينده، فرانسه می. گيرد دھد، تحت پيگرد قانونی قرار می تحت فشار قرار می» نوع رفتار جنسی

بندی  تواند طبقه بازی است و چه چيز در جمع آزار و اذيت جنسی می مطرح کند که چه چيزی يک حرکت سبک و عشق

مارلين شياپا، وزير امور برابری فرانسه، قصد . گيرتر نمايد مت قوانين اش را سختخواھد در اين قس فرانسه می. گردد

دھد تا در آينده فردی که زنی را در روی جاده مورد   امکان میپوليس کند که بر اساس آن برای ئیدارد قانونی را اجرا

اليا و صربستان، کنوانسيون استانبول را  فرانسه، مانند دانمارک، ايت.ددھد، جريمه نقدی کن آزار و اذيت جنسی قرار می

  .د اين کنوانسيون به تصويب رسی٢٠١٧  در تابستان سالالماندر .  تصويب کرد٢٠١١ در سال

 درصد از نوجوانان مھاجر که در ٧۵  بيش از سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال گذشته، گزارش داد که چنين ھم

  .دان استفاده جنسی، ازدواج زير سن و ديگر اشکال استثمار مواجه شده ، سوءاند، با کار اجباری مسير اروپا بوده

پارک . اند اند که مجبور به تن فروشی شده  گزارش دادهالمانھای امدادی، از افزايش آشکار پناھجويانی در  سازمان

 جنسی با نوجوانان پول خواھند برای عمل برلين، به نقطه تجمع مردان کھن سالی تبديل شده است که می» تيرگارتن«

 .دبپردازن

 مورد آزار امريکا در ھر دو دقيقه يک زن در ،٢٠١۶ در سال» قربانيان خشونت جنسی«سايت  بر اساس آمار وب

در ھمين رابطه از ھر شش زن يک نفر نوعی از آزار جنسی را در زندگی خود تجربه کرده . گيرد جنسی قرار می

بر اساس آمار گزارش زنان سازمان ملل متحد .  دقيقه يک نفر است٣٠  تا٢٠ ين ھردر اروپای غربی اين آمار ب. است

  .تبار قربانی نوعی از آزار جنسی بوده اس اش حداقل يک ھا در طول زندگی در بين ھر سه زن در جھان يکی از آن

وجه قابل پرده   ھيچاما سرکوب سيستمايتک زنان در ايران، به. در ايران، آماری رسمی در اين خصوص وجود ندارد

ھا خواند و يا   از آن را در صفحه حوادث روزنامهئیھا توان گوشه پوشی نيست و به حدی عريان است که ھر روز می

مدت و دراز مدت ھر جرم و يا خشونتی تا حدود زيادی بستگی به  اثرات مخرب کوتاه. محل زيست و زندگی و کار ديد

دارد، اما بعضی اثرات ھمانند شوک، عدم اطمينان و ترس از جامعه، شخصيت و موقعيت اجتماعی ھر قربانی 

. شود افسردگی و مشکالت روانی و نيز جراحات و صدمات بدنی در غريب به اکثريت جرايم جنسی بر عليه زنان می

 ميان اثرات در اين .د قرار دهتأثيرچنين ممکن است اطرافيان، خانواده و دوستان قربانی را نيز تحت  اين مشکالت، ھم
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. احساسی کوتاه مدت مانند خشم، شوک، تشويش و اضطراب در زنان قربانی جرايم جنسی به شدت معمول است

اين اثرات . شود شدت ديده می چنين افسردگی شديد نيز در يکی دو روز اول به خودسرکوبی و خودسرزنشی و ھم

ماد به نفس و نيز کمبود اعتماد به نفس در رابطه جنسی عزت نفس و اعت تواند به کاھش مدت می مدت، در طوالنی کوتاه

ھای تجاوز و آزار جنسی تنھا به صدمات روانی و  آسيب.  شعاع قرار دھد منجر شده و زندگی جنسی قربانی را تحت

  .دده  قرار میتأثيرجسمی محدود نشده و دايره روابط فرد قربانی با خانواده، دوستان و جامعه را نيز تحت 

 

خشونت، قانون نابرابر .  بايد کرد که خشونت، تحقير، ھر نوع آزار و يا گاھی حتی يک نگاه نيز ھستتأکيدپايان در 

رسميت   بهئیکه حضور مادر در جا آن شود بی حق قيمومت پدر و پدربزرگی است که صاحب بالمنازع کودک می

  .شمرده شده باشد

گيرد؛ و تازه منت ھم  شود؛ نيم آن چيزی که برادرش می داده میخشونت، حق ارثی است که پس از مرگ پدر به دختر 

  .، مرد است»آور خانه نان«گذارند که  بر سرش می

مان به  ھيچ اعتراضی و آن کسی را ھم که در ميان پذيرند؛ بی ھا را می انه گاه خود زنانی ھستند که تمامی اينتأسفم

  .گيرند سخره می هشود، با القاب زن فالن و بھمان ب اعتراض بلند می

مھم نيست . ترين نوع خشونت وقتی است که حرمت و استقالل انسانی فرد زير پا گذاشته شود و مانع آزادی فرد شود مھم

ايم مھم آن است که ما آگانه و داوطلبانه و با احساس   اجتماعی و چه مکانی به دنيا آمده ، چه طبقه در چه خانواده

نھا بايد با ھرگونه تبعيض و نابرابری و خشونت بر زنان مخالفت کنيم، بلکه به مبارزه يت انسانی موظفيم نه تمسؤول

  !ھا برخيزيم جانبه عليه ستم و تبعيض و نابرابری در جھت برابری واقعی زن و مرد و ھمه انسان ھمه

  ٢٠١٧ بيست و چھارم نومبر -  ١٣٩۶ ]قوس[جمعه پنجم آذر

  

  

 


