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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ می ١۴

  
 !ترين کشور برای زنان؟  ايران امن

   
گرفتن زنی يا زنانی  ارشدن يا مورد تجاوز قر  مربوط به ربودهئیھا، خبرھا الی صفحه حوادث روزنامهه ھميشه در الب

ای خلوت که  ای در دل شب و کوچه ھای عمومی گرفته تا دنبال شدن توسط غريبه پرانی در محل از متلک. خواينم را می

آزارھای خيابانی ھم ھميشه شنيده . بر حسب شانس و اتفاق طرف جان سالم به دربرده، يا شايد ھم اسير حادثه شده است

  .شود می

خالف خشونت در حوزه . افتد ان در ايران، به طور کلی در دو حوزه عمومی و خصوصی اتفاق میخشونت و آزار زن

ھای  افتد، خشونت در حوزه عمومی عرصه خصوصی که تنھا در محيط خانه و از طرف خويشاوندان زن اتفاق می

ھا، تلويزيون و ديگر  يابانچون خيابان، محل کار، محل زندگی، مراکز آموزشی، خ گيرد؛ ھم تری را در بر می گسترده

مران امر به معروف و آھا،  هللا، بسيج، سپاه، اطالعات، لباس شخصی ھای جمعی توسط مقامات و انصار حزب رسانه

، به طور روزمره و ...ھا و نھی از منکر، خواھران زينب، نيروی انتظامی، باالی منبرھا، محافل مذھبی، امام جمعه

ھای رسمی و دولتی، مورد بحث قرار  چه در گزارش و اخبار رسانه اما آن. شود ج مینھان و آشکار تبليغ و تروي

ھا را به  شود و امنيت روحی و جسمی آن  است که تنھا در خانواده و يا خيابان بر زنان اعمال میئیگيرد، آزارھا می

  .ھای سيتماتيک دولتی و نقد آپارتايد حنسی اندازد نه سرکوب مخاطره می

زيکی را ھم اشکال حادتر، خشونت جسمی و ف در ًشوند و بعضا  شامل آزارھای جنسی و روانی میًا معموالاين آزارھ

اين آزارھا از . شوند در حالت کلی آزارھای خيابانی به دو شکل آزارھای گفتاری و رفتاری اعمال می. گيرد در بر می

در واقع کليه . ابدئي آن که تجاوز است، ادامه مشود و تا نھايت  چون نگاه سنگين شروع میئیرفتارھا و گفتارھا

چه شخص مايل نيست   چون متلک پراندن، لمس کردن، بوق زدن، دنبال کردن، اصرار بر شنيدن يا ديدن آنئیرفتارھا

  .شوند  ھستند که شامل آزارھای خيابانی میئیو در نھايت تجاوز، ھمگی رفتارھا

شود که عوامل حکومتی مانند نيروی انتظامی، بسيج و غيره نيز  تر می وحشيانهتر و   تلخئیآزار زنان در خيابان، در جا

ھا را بازداشت و زندانی و شکنجه و مورد تجازو قرار  دھند و حتا در مواردی آن زنان را مورد آزار و اذيت قرار می

فشار و حتا .  ھيچ امنيتی ندارندگيرند و به عبارت ديگر زنان و دختران ايران، از ھر سو مورد اھانت قرار می. دھند می

خاطره اين آزارھا، نه تنھا موجب تحقير و تخريب انسانيت، خرمت و شخصيت، عزت نفس و اعتماد به نفس زنان 

ھای  کند؛ ترسی که عمدتا ناشی از سياست ھا را با ترس و دلھره دائمی ھمراه می شود، بلکه ذھنيت و وجود آن می

 تشديد ئیجا گونه آزارھا در ارتباط با زنان، آن  منفی اينتأثيربنابراين، !  اسالمی استستيز حکومت ستيز و آزادی زن
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برای مثال، اگر زنی مورد تجاوز قرار . ھا، از عدم حمايت نھادھای امنيتی و دولتی برخوردار نيستند شود که آن می

  .شود رم شناخته میگيرد و شکايت کند اما اگر نتواند آن را اثبات کند و شاھد بياورد خود مج

ترين کشور برای  کنند که ايران امن اما با اين وجود سران و مقامات ريز و درشت حکومت اسالمی، ھمواره اعالم می

کنند معترضين از سوی مقامات دولتی،  شود و مردم اعتراض می و ھنگامی که زنی در جامعه قربانی می! زنان است؟

دھند و خواھان سرکوب شديدا  مورد حمله قرار می... و» عامل بيگانه«و »  اوباشاراذل و«چون  ھای شنيعی ھم با واژه

  .شوند معترضين می

. کارشناسان حکومت اسالمی، طراح انواع و اقسام سناريوھای سياه برای تبرئه حکومت و عوامل جانی خود ھستند

ھای جسمی و روحی   فشار و شکنجهنويسند و در زير گران از قبل می  که حتا زندانبانان و شکنجهئیسناريوھا

تجاوز به زندانيان . گذارند تا به کاری که ھرگز نکرده و از آن خبر ندارد اقرار کند فرسا در مقابل زندانی قرار می طاقت

ھا برای شکستتن مقاومت  کشان حکومت اسالمی در زندان گران و آدم ھای وحشيانه شکنجه نيز يکی ديگر از روش

  !ھای نمايندگان خداست بانان در زندان لت متجاوزی زندانزندانی، و يا خص

و » طلب فرصت«ای  را عده» فريناز خسروانی«، امام جمعه مھاباد، معترضان به مرگ »قادر سھرابی«برای مثال 

قدر مھم  آن« با خبرگزاری مھر مدعی شد که ماجرای مرگ فريناز خسروانی ئیوگو سھرابی، در گفت. خواند» اوباش«

  .شود»  امنيتی مسأله«نبوده تا بدل به » چيدهو پي

ھای معاند و  طلب به پيروی از رسانه برخی افراد سودجو و منفعت«ھا در شھر مھاباد را کار  او دليل باال گرفتن تنش

 .خواند» بيگانه

 از ئیھا  به ناآرامیشنبه ھفته گذشته مھاباد حضور داشتند و دست افرادی که در تجمع روز پنج«: امام جمعه مھاباد افزود

ن نظام، نه مردم و شھروندان عادی مسؤوالجمله به آتش کشيدن ھتل چھارستاره اين شھر زدند، نه بازاری، نه 

طلبی دست به اقداماتی   و فرصتئی نفر اوباش بودند که با ھدف سودجو١٠٠تر از  مھابادی، بلکه عده محدودی کم

 ».ناشايست زدند

سرندادند، اما » ھيچ شعاری عليه نظام«نبودند و » اھداف سياسی«رضان در آغاز در پی  کرد که معتتأئيدسھرابی 

 .ج مردم شدندييسبب تھ» ھای معاند رسانه«

 نفر و امری عادی خواند و دليل ١٠٠او تجمع ھزاران نفر در مقابل ھتل تارا، محل کار فريناز خسروانی را کم تر از 

» گر اغتشاشات نظاره«کنندگان تنھا  به گفته سھرابی، اغلب تجمع. ردد شھر دانست ترمينال پرت٣آن را نزديکی ھتل با 

 .بودند

، در جمع خبرنگاران ١٣٩۴ ]ثور[ ارديبھشت٢٠شنبه  ه نيز در روز يکئيای، سخنگوی قوه قضا غالمحسين محسنی اژه

قضيه فردی به جھاتی اين اتفاق در اين «: ھا در بازتاب مرگ فريناز خسروانی در مھاباد گفت ضمن انتقاد از رسانه

بعد يک فرد نااھل ديگر آمده کاری کرده و االن ھم در حال . برايش افتاده يا خودش برای خودش پيش آورده است

  ».اصال جا نداشت که اين قضيه را به اين شکل طرح کنند و به آن بپردازند. بررسی است

 در رابطه با مرگ مھماندار جوان افرادی را احضار و تعدادی ئیای، نيروی انتظامی و دستگاه قضا به گفته محسنی اژه

 .اند را نيز بازداشت کرده

دارد، ولی مراجع » تقصير« کرد که شخص دستگير شده تأئيده در رابطه با اعتراف فرد متھم ئيگوی قوه قضا سخن

 .ات آن را روشن کنندئيقانونی بايد موضوع را رسيدگی و جز

 ارديبھشت، درباره اين که متھم ١٨ استان آذربايجان غربی نيز در نشست خبری روز جمعه معاون سياسی و امنيتی

ھای بيگانه و ضدانقالب، شروع به فضاسازی کرده، مبنی  برخی سايت«: احتماال مامور دولتی يا امنيتی بوده است گفت
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صحت ندارد و اين فرد ھيچ ارتباطی بر اين که يک نفر از نيروھای امنيتی باعث سقوط اين خانم شده که اين موضوع 

 ».با نھادھای دولتی و امنيتی ندارد و به عنوان مشاور از سوی بخش خصوصی در ھتل مستقر بوده است

اصال کارمند دولت نيست و به ھيچ نھاد «است و » ه. م. س«جعفر کتانی، فرماندار مھاباد نيز اعالم کرد که متھم اصلی 

 ».ته نيستامنيتی و انتظامی کشور وابس

او ضمن . گيری کرد عليرضا رادفر، معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار آذربايجان غربی نيز در اين باره موضع

گرفته نيز از  که ھيچ خسارتی به اموال مردمی و دولتی به جز ھتل وارد نشده، گفته است که دو خودروی آتش بيان اين 

  .اند اموال ھتل تارا بوده

مردم را به تشويش واداشته و قصد » ھای معاند، ضدانقالب، کومله و دموکرات رسانه«عی شده است که رادفر مد

 .اند برداری از اين ماجرا را داشته بھره

 مه دختری، به نام فريناز خسروانی از طبقه چھارم ٣ - ارديبھشت١٣شنبه  که روز يک  اينتأئيدمعاون استاندار ضمن 

ھای  ھا به دستاويز رسانه ئینما ھا و سياه اين امر با فضاسازی«کرده و جان باخته، گفته است که ھتل تارای مھاباد سقوط 

 ».ھا اين امر خنثی شود با ھوشياری خانواده«او ابراز اميدواری کرده که . شد» معاند تبديل

ه فرار کرده و از پنجره خود تر گفته شده بود که اين دختر از دست يک نيروی امنيتی که قصد تجاوز به او را داشت پيش

 .را به بيرون پرتاب کرده است

بر اساس گزارش اشپيگل آنالين، صاحب ھتل نيز با فرد متجاوز ھمکاری کرده، زيرا فرد متھم به ھتلدار وعده داده 

 .بوده که ھتل چھار ستاره را به پنچ ستاره ارتقا دھد

 نفر زخمی ٢۵کم  شنبه گذشته دست يورش بردند و در روز پنجدر جريان اعتراض مردم نيروھای انتظامی و  به مردم 

  .و شماری از جوانان معترض را نيز دستگير کردند

امنيتی و  -  ھای انتظامی ھای وحشيانه نيروی گسترش اعتراضات به ديگر شھرھای کردنشين ايران در ارتباط با سياست

  .مشابه است حکومت اسالمی در برخورد با مسائل اجتماعی ئیدستگاه قضا

، جنايت و تجاوز در کھريزک، »ای ھای زنجيره قتل«ه حمله به کوی دانشگاه، ترورھای موسوم به  بايگانی شدن پروند

ھا پرونده ديگر از جمله در رابطه با فساد مالی، اکثريت  صد اسيدپاشی در اصفھان، چاقو زدن به زنان در جھرم، و

به . نشينی کنند توانند حکومت را وادار به عقب  که تنھا با تداوم اعتراض خود، میاند شھروندان ايران به اين نتيجه رسيده

تواند دچار سرنوشت  دانند که رسيدگی به مرگ فريناز خسروانی نيز می عالوه اکثريت مردم ايران، به خوبی می

 .ھای باال گردد پرونده

 که ئیھا ی ايران، به ويژه عليه زنان، با وجود وعدهدر ادامه اين مطلب به چند نمونه از جنايات عوامل حکومت اسالم

اند اما ھرگز نتايج اين تخقيقات خود را به اطالع افکار عمومی  ھا داده سران و مقامات حکومت برای تخقيق درباره آن

ھا به  اقعيتاند افکار عمومی را از و شان، تالش کرده ھای سياه ھا و سناريوسازی و با انواع و اقسام طرح. اند نرسانده

  .جای ديگری منحرف سازند

 آگاھی به خبرگزاری مھر گفته است که پوليس ئی معاون مبارزه با جرايم جنائیسرھنگ کارآگاه ھادی مصطفا

  ».کند ھای سريالی در شھرستان مريوان را رد می ھای اوليه وقوع قتل بررسی«

از . اند  مرگ مشکوک در مريوان گزارش شده۵کم  ، خبر دادند که دست١٣٩٣ھای ايران در نيمه ارديبھشت  رسانه

 .ھا افتاده است ھای سريالی بر سر زبان ھا و بروز احتمالی قتل  درباره داليل آنئیھا رو، حدس و گمان اين
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بر «:  آگاھی استان کردستان در ھمين رابطه، به خبرگزاری مھر گفته استپوليسس ئيسرھنگ علی احمدی تبار، ر

دو نفر . ھای متفاوت در مريوان خود را حلق آويز کردند  مرد با انگيزه۴ت گرفته در فررودين ماه اساس تحقيقات صور

 ».از اين افراد در خانه اقدام به خودکشی کرده و حتی از خود وصيت نامه به جای گذاشتند

بسته چھارمين مرد  در ارديبھشت ماه نيز به گفته مقام يادشده دختر جوانی در مريوان خودکشی کرده که ظاھرا دل

اين دختر به . زند اش دست به خودکشی می اين دختر پس از اطالع از مرگ مرد مورد عالقه. خودکشی کرده بوده است

 .اش بوده است اش خواھان دفن جسدش در کنار قبر پسر مورد عالقه نامه تبار در وصيت گفته سرھنگ علی احمدی

 و پزشکی ئیبا تحقيقات قضا« انتظامی شھرستان مريوان نيز گفته بود که هللا پرويزی فرمانده به عالوه سرھنگ حجت

اگرچه برخی از «او افزوده بود که . »مشخص شده که ھيچ وجه اشتراکی با ھم ندارند و صرفا خودکشی بوده است

ھا مسايل  کشی درصد داريم که دليل خود١٠٠توان باز کرد اما اطمينان  ھا را به دليل خاصی نمی زوايای اين پرونده

  ».خانواگی و شخصی بوده است

ھای اخير در مريوان در حالی عنوان است که  مرگ»  درصدی١٠٠«بودن  ھای انتظامی بر خودکشی ات مقامتأکيد

ھا را  توان اين پرونده  اين است که چرا نمیسؤال.  مورد عنوان کرده است١٠ھا را  نماينده مريوان در مجلس تعداد قتل

  !باز کرد؟

 تن از ١٠ روز اخير حدود ۴٠در «:  گزارش ايرنا، اميد کريميان، نماينده مريوان، ھفته گذشته تصريح کردبه

 باعث مسألهشود و اين  اند که در برخی از محافل از آن به عنوان قتل نام برده می شھروندان مريوانی خودکشی کرده

ھای اخير  ای برای بررسی خودکشی ستار تشکيل کميتهکريميان در ھمين رابطه خوا» .نگرانی و تشويش مردم شده است

  .اين شھرستان شد

ھای  ھا در سال رقم خودکشی. ھای اخير مريوان خودکشی ھم بوده باشند، احتماال امری عادی تلقی نخواھند شد اگر مرگ

افزايش ھای مختلف اجتماعی  اخير از جمله به داليل اقتصادی، افزايش خشونت در سطح جامعه و بروز آسيب

 ٣١٢۵، ١٣٩٢ ماھه سال ٩شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور در  بر اساس آمار اعالم. گيری يافته است چشم

 ٩١بر ھمين اساس در مدت مشابه سال . اند  تن مرد بوده٢١۴٣ تن زن و ٩٨٢از ميان اين افراد، . اند نفر خودکشی کرده

به . اند  را خودکشی تشخيص داده بود، جان خود را از دست داده تن به علت آنچه که پزشکی قانونی آن٢٧۴٠نيز 

.  درصد افزايش يافته است١۴ھا نسبت به مدت مشابه سال قبل   شمار خودکشی١٣٩٢ ماه اول سال ٩عبارت ديگر، در 

 .گيرتر از ساير نقاط است ھا در مناطق مرزی ايران چشم شمار خودکشی

تجاوز . اند ر وقوع برخی جرايم در کشور از جمله تجاوز به عنف را اعالم کردهھای گذشته، آما  در سالپوليسمقامات 

 قانون مجازات اسالمی مجازات آن را ٨٢ است و ماده ئیھای جنا به عنف در قانون حکومت اسالمی در رديف مجازات

  . کرده استتعيينبه صراحت اعدام 

البته اين . ھمراه با عدم رضايت و خواست قربانی باشدبراساس تعاريف حقوقی تجاوز به عنف نوعی از زنا است که 

 .شود نوع تجاوز دايره وسيعی دارد و اغفال کودکان را ھم شامل می

اما در اين ميان نکته مھم اثبات اين موضوع است که آيا زنا بدون رضايت و با قھر و غلبه صورت گرفته يا خير که 

. شود  اگر اين عمل در حالت غير متنازع اتفاق بيفتد تجاوز محسوب نمیاثبات اين موضوع بر عھده قربانی است چرا که

 تا حدی پيچيده و سخت مسألهشود زيرا اثبات اين  اين موضوع در بسياری مواقع موجب اخالل در روند رسيدگی می

 .است

 مورد آن منتشر ھای باالی اجتماعی چندان آمار رسمی در تجاوز به عنف از جمله جرايمی است که به دليل حساسيت

شود ضمن اين که قطعا نمی توان تمام جرايم رخ داده در حوزه تجاوز به عنف را محدود به آمار ارائه شده از سوی  نمی
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ای مورد آزار قرار گرفته باشند اما به دليل شرايط اجتماعی و خانوادگی مايل به   دانست زيرا ممکن است عدهپوليس

 .اشند نبئیشکايت و تشکيل پرونده قضا

 از .اند ھای گذشته آمار وقوع برخی جرايم در کشور از جمله تجاوز به عنف را اعالم کرده  در سالپوليسالبته مقامات 

 . گزارش شده است٩٠ پرونده تجاوز در سال ٩٠٠مقدم فرمانده ناجا،  جمله براساس اعالم سردار احمدی

 ٢/١من جمله پرونده ھای تعرض جنسی و تجاوز . ی دھد نيز پرونده ھای تجاوز به عنف افزايش نشان م٩١در سال 

 و رسيدگی پوليس علت اين افزايش باز کردن دايره اين جرم توسط پوليسدرصد افزايش داشته که البته به گفته مقامات 

 .به آن است

ست که  درصد مربوط به لواط ا ۶٠ درصد آمار تجاوز مربوط به زنان و  ۴٠ حدود پوليسبراساس اعالم مقامات 

 .گيرد  سال و با اغفال صورت می١۵معموال عليه افراد زير 

شک ارقام واقعى  ھا و نيروھاى انتظامى است و بی البته آمارھاى ارائه شده تنھا شامل موارد گزارش شده به دادگاه

 به دليل حفظ آبرو ھاى ارائه شده است چرا که به عنوان مثال تعداد زيادی از قربانيان تجاوز به عنف متفاوت از گزارش

کنند در مراحل   اعالم میپوليسکنند و بسياری از کسانی که شکايت خود را به  شکايت خود را در اين زمينه ثبت نمی

 .شوند دادگاه از پيگيری شکايت خود منصرف می

 برای نابودی ترين و شديدترين نوع خشونت عليه زنان که نه صرفا به قصد قتل، بلکه توان ھولناک اسيد پاشی را می

ناپذيری مانند از بين رفتن  ايجاد جراحات جبران. شود، بايد به شمار آورد زندگی اجتماعی و آينده قربانی انجام می

تر از ھمه تبديل چھره فرد به تصوير وحشتناک و ايجاد ترسی  ھای فوقانی بدن و مھم ھای صورت و اندام ، بافتئیبينا

اش اسيد پاشيده شده، ھرگز به روال عادی زندگی باز  زنی که به چھره. محکوم استکه تا پايان زندگی به داشتن آن 

  . اش تا آخر با درد و رنج و تباھی خواھد گذشت نخواھد گشت و زندگی

: اند عبارتند از تر مورد استفاده قرار گرفته  که تاکنون بيشئیدر ايران اکثريت قربانيان اسيدپاشی، زنان ھستند و اسيدھا

ھای  العمل اين فجايع عالوه بر رفتارھا و عکس. سولفوريک، اسيد کلريدريک، اسيد نيتريک و ھيدروکسيد سديماسيد 

يعنی عوامل حکومتی با تحريک . شود  عشقی و عاطفی، عمدتا اسيد اسالمی است که بر روی زنان پاشيده میئیجو انتقام

اھا، فرماندھان و غيره خود، خصلت درندگی شان به اوج ھا، رسان ھھا حکومتی، فتو مستقيم و غيرمستقيم امام جمعه

شان  گردد و ھم خدا و پيامبر و دين و حکومت شان ارضا می رسد و با اسيدپاشيدن به صورت زنان ھم جنون روحی می

  .ماند شود و در پرده ابھام باقی می به ھمين داليل بسياری از موارد اسيدپاشی مشخص نمی! شوند خشنود می

ھای سريالی در اصفھان، تھران و مشھد با تالش برای ايجاد رعب و وحشت در ميان زنان  ماه گذشته اسيدپاشیدر مھر 

. و دختران جوان و بر ھم زدن نظم و امنيت اجتماعی يا جا اندازی نوعی نظم مبتنی بر ترس ناشی از خشونت انجام شد

اند اما منابع حکومتی تنھا چھار مورد،   نفر اعالم کرده١۵ھا شمار قربانيان اسيدپاشی در اصفھان را تا  برخی گزارش

ھای  بسياری از مردم ايران، به درستی اين حوادث را به گروه.  کردندتأئيدھا منجر به فوت قربانی شد را  که يکی از آن

ی حکومت هللا برای مقابله با زنان بدحجاب و به طور کلی به قوانين و عملکردھا اللھی و گروه انصار حزب حزب

بسياری از منابع خبری از اين اسيدپاشی به عنوان بخشی از طرح صيانت از حجاب . دھند اسالمی عليه زنان نسبت می

ھا و نمايندگان  ھا و ھشدارھای مداوم امام جمعه زمان بودن اسيدپاشی ھم. اند و عفاف در حکومت اسالمی ايران نام برده

ی انتظامی و غيره در زمينه برخورد با بدحجابان به طور معنی داری انگشت مجلس و فرماندھان بسيج و سپاه و نيرو

 . ھای آن نشانه گرفته است اتھام را به سوی حکومت اسالمی و ارگان

ھای نماز جمعه اعالم نموده   در خطبه-امام جمعه اصفھان-نژاد ئیچندی پيش از وقوع اين حوادث، سيد يوسف طباطبا

ز حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی، بايد چوب تر را باال برد و از نيروی  حجاب ديگر امسأله«: بود
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ھای پيش از حادثه، حجم نامتعارفی از  ھا و ھفته هللا در ماه ائمه جمعه و گروه انصار حزب» .قھريه استفاده کرد

اب به عنوان منحرفان اخالقی و عوامل  از زنان انجام دادند و با معرفی زنان کم حجئیھا پراکنی را عليه گروه نفرت

  .اصلی مشکالت اجتماعی، زمينه را برای چنين اتفاقاتی مساعد نمودند

ھای حکومت اسالمی در ارتباط با اسيدپاشی، در ابتدا تکذيب ارتباط  اقدامات انجام شده از سوی مقامات و دستگاه

ای از معترضان به اسيدپاشی در   و دستگيری عدهماجرای اسيدپاشی با امر به معروف و نھی از منکروضرب و شتم

ای از خبرنگاران و عکاسان از جمله آريا جعفری، عکاس خبرگزاری ايسنا  چنين دستگيری عده اصفھان و تھران، ھم

ھای او از تجمع اعتراضی بخشی از پوشش خبری ايسنا در اين زمينه بود و کنشگران مدنی از  در اصفھان که عکس

مانده از طرح حمايت از آمران به  ديه گلرو از اعضای کانون شھروندی زنان و نھايتا تصويب مفاد باقیقبيل خانم مھ

ل و انگليس و دستگيری بھروز ئيمعروف و ناھيان از منکر توسط نمايندگان مجلس شورای اسالمی و متھم کردن اسرا

 مديره انجمن استاندارد ايران، به ھيأت باف، مستندساز به عنوان مظنون و انتشار عکس علی جاللی، عضو ملبوس

ھای غيرقابل قبول و از جمله تئوری توطئه، نشانگر اين است که  العمل عنوان متھم اسيدپاشی بود که تمامی اين عکس

حکومت اسالمی به دليل اگاھی از ميزان بسيار باالی نارضايتی در جامعه و ترس وافر از نيروی بالقوه زنان در 

ھدف حکومت از اين . ات جدی سعی در ايجاد فضای رعب و وحشت و اختناق بر جامعه ايران داردغييرتعرصه ايجاد 

شان را از حاکمان بر  ھای اسيد پاشانی که قدرت رفتار، ارعاب عمومی است تا ديگرھيچ زنی جسارت نکند با خواسته

دھد که با  گيرد، بلکه به مردان نيز ھشدار می اين ارعاب فقط زنان را در بر نمی. گيرند، مخالفت کند جامعه ايران می

  . مطالبات زنان ھمراھی نکنند

ھا را   بازدارندگی زنان از پيگيری حقوق خود و ھمراھی مردان با آن  جنبهئیجو بدين ترتيب اسيد پاشی غير از انتقام

قوانين اسالمی و در . شود ايران کشوری است که تحت ايدئولوژی و قوانين ارتجاعی اسالمی اداره می. نيز داراست

  .ستيز است و نگاھی تحقيرآميز به زن دارند راس ھمه قرآن، پر از قوانين زن

داشت ھفته پژوھش و تجليل از   آذر ماه اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی در حاشيه بزرگ٢۶روز 

در حوزه کشفيات پرونده اسيدپاشی :  گفتھای حوزه پژوھش دانشگاه علوم انتظامی امين در جمع خبرنگاران برترين

ھا با تاخير توانستيم افرادی که اسيدپاشی کردند را  ايم که در برخی پرونده  افراد اسيدپاش را داشتهئی درصد شناسا٩۵

  . و دستگير کنيمئیشناسا

دارد و اين نوع مبھم اين سخنان و ادعاھا، آيا ربطی به دستگيری متھمان اسيدپاشی اصفھان داشته، يا نه؟ کسی خبر ن

 .ھای حاکميت است ھا را به ارگان دھنده وابستگی آمران و عامالن اين خشونت ھا، بيش از ھمه نشان ئیگو

متھم جھرمی که . منتشر شد ھای اصفھان خبری مبنی بر چاقو زدن به باسن زنان جھرمی، دو ماه بعد از اسيدپاشیحدود 

 ٧٢زه مطرح کرده است، حدود يعنوان انگ ھا را به ز چاقو زدن به خانمدر اعترافات خود به دست آوردن آرامش ا

ختگان، پنج زن در اين ماجرا قربانی يفرھ به گزارش روزنامه . ر شديساعت پس از آخرين حمله به زنان جھرمی دستگ

اده يا يصورت پ زنان که به شود اين  گفته می. اند ه باسن و پھلو مورد اصابت چاقو قرار گرفتهيھا از ناح اند و ھمه آن شده

کلت نشسته ياند از طرف فردی که در خودرو يا روی موتورس ھای جھرم بوده ن خودرو در حال تردد در خيابانيسرنش

  .اند بوده، مورد حمله قرار گرفته

دوشنبه در حال برگشتن من ساعت ھشت شب روز «: ب را ديده است، گفتيترين آس شيان اين حادثه که بييکی از قربان

يک موتورسوار به خودروی من نزديک شد . چم داخل کوچه اين اتفاق افتاديخواستم بپ ای که می قا لحظهيدق. به خانه بودم

کرده او  او با اشاره به اين که فکر می. »که چشمانم سوخت و به سرفه افتادم طوری د، بهيو به داخل خودرو اسپری پاش

چ را از خودرو برداشتم و يھوش نشوم نفسم را حبس کردم، سوئ از ترس اين که بی«: دارد، گفتقصد سرقت خودرو را 
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زده و  او با اشاره به اين که با صدای بلند فرياد می. »اده شد و به سمت من آمديز از موتور پياده شدم و او نياز آن پ

زنم و من وقتی ديدم در دستش   نکنی چاقو میکرد اگر صدايت را قطع مدام تکرار می«: خواسته، ادامه داد کمک می

ز به يای ن خواستم برود با چاقو ضربه  حال ضربه محکمی به پھلويم وارد کرد و وقتی می با اين. چاقو دارد ساکت شدم

 ».دست راستم زد

تان جھرم  مورد حمله به زنان و دختران شھرس١١نويسد که طی ھفته گذشته  سايت سحام نيوز، با انتشار گزارشی می

اين سايت جزئياتی از اعترافات يک فرد . صورت گرفت که باعث ترس و وحشت عمومی در اين شھر شده است

  .بسيجی دستگيرشده منتشر کرده است

.  بودند  کردهتأئيدھای محلی و امام جمعه جھرم نيز حمله با چاقو به دختران جوان در اين شھر را  پيش از آن مقام

 نوامبر ٢٩ -٩٣ آذر ٨ اين شھرستان روز شنبه تأمينس شورای ئيرست فرمانداری جھرم و ر سرپئیهللا رضا حجت

، بسيج و نيروھای مردمی ئیبا تالش نيروھای امنيتی، انتظامی، قضا«: گفت) ايرنا(، به خبرگزاری دولتی ايران ٢٠١۴

 ». ساعت عامل ناامنی و ايجاد مزاحمت، دستگير شد٧٢تر از  در مدت کم

» فر محمد بھشتی« ساله به نام ٢٢ دستگير شده، جوانی است ٩٣ آذر ۶شنبه   سحام نيوز، فرد ضارب که پنجبه گزارش

  .آباد از توابع جھرم است که عضو بسيج قطب

است که در حال ) جليل اسفريزی( فر شود پدر ضارب، سرھنگ پاسدار جليل بھشتی به گزارش ھمين منبع، گفته می

 . کيلومتری جھرم است١٠ در فاصله ئیباد، روستاآ حاضر فرمانده بسيج قطب

اند وابستگی ضارب به بسيج را انکار کنند،  افزايد که طی دو روز گذشته برخی افراد و محافل تالش کرده سحام نيوز می

 .آباد جای ترديد نيست ھای اين فرد در بسيج قطب اما در سوابق و فعاليت

ضارب به عمل «:  اين شھرستان پس از اعترافات ضارب گفته استمينتأس شورای ئيسرپرست فرمانداری جھرم و ر

» . استئیقبيح خود مبنی بر حمله با چاقو به چند زن اقرار کرده و در حال حاضر تحت نظارت دستگاه انتظامی و قضا

د به شدت  کرد که با ھر گونه ناامنی و کسانی که قصد اخالل در نظم عمومی را داشته باشنتأکيد ئیهللا رضا حجت

 .برخورد خواھد شد

فر، در اعترافات خود گفته است، حمله با چاقو به زنان و دختران جھرم را پس از شنيدن  ضارب محمد بھشتی

اقدام عملی «انجام داده و ھدف وی » ريختن خون بدحجاب را مباح شمرده است«ھای يکی از روحانيون که  صحبت

 .بوده است» برای نھی از منکر

ھای اوليه، ھدف خود از اين اقدامات را مبارزه با بدحجابی ذکر کرده و گفته است اھداف وی  ئیدر بازجوفرد ضارب 

 .اند اند که حجاب کامل با چادر نداشته و پوشش مانتو داشته زنان و دخترانی بوده

عدم سالمت  « فرد ضارب و اعترافات او، بالفاصله گزارشی مبنی برئیشود مقامات محلی پس از شناسا گفته می

 فرد ضارب ئیاند تا از ھرگونه مجازات شديد قضا  به پزشکی قانونی ارسال کردهتأئيدوی تھيه کرده و برای » روانی

 .جلوگيری به عمل آيد

شود  گفته می. اند کرده در تمامی موارد، ضارب با چاقو به باسن دانشجويان دختری زده بود که با مانتو تردد می

  .ھا را تعطيل کنند ر شھرستان جھرم باعث شد که درنھايت دانشجويان از روز چھارشنبه کالسھای جاری د ناامنی

آموز  اين دانش. آباد منتشر شد ی نازی آموزی در منطقه  آذرماه سال گذشته، خبر چاقو خوردن دختر دانش٢۴چنين  ھم

  .مارستان منتقل شددبيرستانی که در راه بازگشت به خانه بود بعد از اصابت ضربات چاقو به بي

 زن در مشھد به قتل رسيدند، چند ماه پس از ١٣، که در آن ١٣٨٠ماجرای قتل ھای زنجيره ای زنان مشھدی در سال 

 زير فشار مطبوعات و پرسش عمومی مردم نھايتا به دستگيری سعيد ئی و مراجع قضاپوليسعلنی شدن، سرانجام 
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بودند و قاتل که ابتدا » زنان خيابانی«ی زنان مشھدی اعالم کردند مقتوالن ھای سريال در قتل.  منتھی و مختومه شدئیحنا

ھای مقدس  خود را بسيجی و سپس کارت بسيجی خود را جعلی اعالم نمود در صحن علنی دادگاه اعالم کرد که با انگيزه

  . سازی جامعه از فساد اقدام به قتل آنان نموده است و دينی و برای پاک

چنينی خبری  البته بسياری از حوادث اين.  تجاوز به زنان بود٩٣گرفته عليه زنان در سال  ای شکلھ از ديگر خشونت

 شکايت کنند و نيروی انتظامی نيز خبر کمی در اين پوليسکنند به  تر جرات می رو که زنان کم شود، شايد ازاين نمی

شنويم اما آمارھای رسمی در مورد آن  ه زنان میوگرنه از گوشه و کنار اخباری در مورد تجاوز ب. کند مورد اعالم می

  .شود اعالم نمی

شود اما  ، زن جوانی به ھمراه شوھرش برای بازديد و خريد يک دستگاه آپارتمان وارد ساختمانی می٩٣اوايل سال 

رد آزار و کنند، اين زن جوان را مو  زور در اتاقی زندانی می از اين که شوھر وی را به چھار نگھبان ساختمان، پس 

 را از واقعه مطلع کردند و درنھايت ھر چھار پوليسرغم تھديدھای متجاوزان،  اين زن و شوھر به. دھند اذيت قرار می

  .متھم دستگير شدند

 زن در ۴٠، خبری منتشر شد مبنی بر دستگيری مردی که با عنوان پستچی قالبی به ١٣٩٣ ]ميزان[ مھر ماه١٢

ھای اخير با جعل عناوين مأمور پست و برق به درب منازل مراجعه  اين مرد در سال. ھای اخير تجاوز کرده بود سال

  .داد بری، زنان را مورد آزار و اذيت قرار می کرد و پس از ورود به منازل ضمن تھديد با چاقو و تيغ موکت می

پس ازمفقود شدن دختر جوانی . ، توسط نيروھای بسيج پس از تجاوز به قتل رسيد»الناز بابازاده«يک دختر جوان به نام 

 ساله، خانواده او مراتب مفقود شدن وی را به تمامی نھادھای مربوطه اطالع ٢۶در شھر تبريز با نام الناز بابازاده، 

دادند و پس از يک ھفته تجسس جسد وی در پزشکی قانونی در حالی که پزشکی قانونی پس از آزمايشات از تعرض، 

نيروھای انتظامی .  می کرد به خانواده تحويل داده شدتأئيد به وسيله شليک سالح گرم را ضرب و شتم، تجاوز و قتل

  .محل کشف جسد را اطراف گورستان اماميه تبريز اعالم نمودند

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، يکی از نيروھای بسيج به بھانه بدحجابی، با سد کردن راه خودرو الناز بابازاده در 

دھد که با مقاوت اين دختر جوان مواجه  وی را می» اصالح حجاب«ر تبريز دستور توقف و به اصطالح منطقه وليعص

  .شود می

شود و بالفاصله پس  فرد مذکور پس از مشاھده چنين وضعی، با کشيدن سالح و تھديد وارد خودروی خانم بابازاده می

  .وندش از آن دوتن ديگر از نيروھای لباس شخصی نيز وارد خودرو می

 ساله وی را با شليک گلوله به ٢۶اين سه تن پس از ضرب و شتم وحشيانه و تعرض و تجاوز جنسی به اين دختر جوان 

 .کنند رسانند و جسد را در اطراف گورستان اماميه تبريز رھا می قتل می

شود که فرزند  خص میپس از تحقيقات محلی گزارشگر خبرگزاری حقوق بشر ايران، نھايتا در ختم الناز بابازاده مش

يکی از سرداران پاسدار ايشان را به قتل رسانده و انگيزه خود از قتل و تجاوز را مبارزه با بد حجابی و انجام فرمان 

 !خدا اعالم کرده است

يار جنايت را در اخت شد که سپاه تبريز در تالش است تا پرونده اين خانواده بابازاده از اين فرد شکايت کردند اما گفته 

 .خود گرفته تا شخصا رسيدگی کند

التحصيل دانشگاه در رشته روابط عمومی بود که توسط قاتالن بسيجی مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل  الناز فارغ

 . نفر شرکت داشتند٣٠٠٠در تشيع جنازه الناز بيش از . رسيد

الملل در گزارش خود در  سازمان عفو بين. گردد حکومت اسالمی بر می ھای سابقه تجاوز به زندانيان، به ھمه دوران

صراحتا انواع مختلف تجاوزھای جنسی، از جمله تجاوز به عنف به مردان و زنان زندانی را از  ،١٣۶۴ ارديبھشت
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ای که بيش از سه  حربه. ھای حکومت اسالمی است ترين حربه تجاوز يکی از مھم .ھای زندانيان اعالم کرده جمله شکنجه

 قبل از مرگ تجاوز  به دختران باکره، در حکومت اسالمی، بايد. لف به کار برده و ھنوز ھم ادامه دارددھه عليه مخا

ماموران  .که تجاوز به اين دختران ثواب است اند در آموزش به متجاوزان آموزش ديده کرد که به بھشت نروند و

به نتيجه تقلب انتخابات دھم رياست  سردختر و پ ای از معترضان  طور سيستماتيک به دسته حکومت اسالمی، به

جمھوری دھم در نامه خود در  مھدی کروبی يکی از نامزدھای رياست . در بازداشت تجاوز جنسی کردند جمھوری، 

: س مجمع تشخيص مصلحت نظام جمھوری اسالمی نوشتئي به ھاشمی رفسنجانی، ر١٣٨٨ ]اسد[ مرداد١٨تاريخ 

آنان  اند که منجر به ايجاد جراحات و پارگی در سيستم تناسلی با شدتی تجاوز نموده برخی افراد به دختران بازداشتی«

که برخی  اند، به طوری از سوی ديگر افرادی به پسرھای جوان زندانی با حالتی وحشيانه تجاوز کرده. گرديده است

  ...و سپس ».اند دچار افسردگی و مشکالت جدی روحی و جسمی گرديده

 منتشر شد که نشان ئیھا ، گزارشئیاالمينی، فرزند يکی از مشاوران نزديک محسن رضا حپس از مرگ محسن رو

ای، رھبر مذھبی ايران  در پی آن، علی خامنه. داد وی در بازداشتگاه به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است می

  .دستور داد که بازداشتگاه کھريزک بسته شود

 خود خواستار آن شد که موضوع شکنجه و تجاوز جنسی ٢٠٠٩ اوت ١۵طبوعاتی ی م الملل در بيانيه سازمان عفو بين

  .ھای ايران، مورد بررسی ھر چه زودتر کارشناسان قرار گيرد در زندان

ای رھبر مذھبی ايران خواسته   اوت گفت که از علی خامنه١۵الملل روز  خانم ايرنه خان، دبير کل سازمان عفو بين

ھای  المللی دعوت کند تا به موضوع شکنجه در زندان  کارشناسی مستقل بينھيأتک تر از ي است، ھر چه سريع

 .جمھوری اسالمی رسيدگی کند

ھای ايران مورد  ھای واصله از ايران حاکی از آن است که ھم مردان و ھم زنان در زندان ايرنه خان، افزود که گزاش

ھا به مرگ زندانيان  ی وی، در مواردی اين شکنجه به گفته. اند  ھای ديگر شکنجه شده تجاوز جنسی قرار گرفته و به شيوه

 .منجر گرديده است

ھا  ترين شيوه  ھای توصيف شده حاکی از آن است که قربانيان به افراطی اشکال بدرفتاری«: الملل گفت دبير کل عفو بين

 ».گو باشند درنگ پاسخ ن بايد بیمسؤوالاند و چنانچه اين اتھامات درست باشند،  تحقير شده

ای   مرداد، گفت که در تحقيقات مجلس، نشانه٢١ - اوت ١٢س مجلس شورای اسالمی، در تاريخ ئيعلی الريجانی، ر

ای  اين در حالی بود که چند روز پيش از آن، علی خامنه.  زندانيان و تجاوز جنسی به آنان ديده نشده است دال بر شکنجه

س اين ئيگويد، ر فرمانده نيروی انتظامی می. اشتگاه کھريزک تعطيل شودرھبر مذھبی ايران دستور داده بود بازد

 .اند بازداشتگاه و چند تن از نگھبانان آن به دليل بدرفتاری با زندانيان اخراج شده

ات ئيايرنه خان، خاطر نشان ساخت که اظھارات الريجانی در تکذيب اين موضوع زمانی معتبر است که جز

ات اين ئيخان از الريجانی خواست جز. ھا اعالم شود ھا استناد کرده و نيز استقالل اين بررسی ن که وی به آئیھا بررسی

رويداد را آشکار کند تا جھان بتواند داوری کند که آيا اين ادعاھا معتبر است، يا فقط تالشی برای رد انتقادھا و الپوشانی 

 .حقيقت

ھا  به اقدام بزند، آن ھم اقدام فوری، تا به اين دور خشونت و بدرفتاری ايرنه خان، رھبر مذھبی ايران بايد دست  به گفته

تکذيب رسمی کافی نيست و آنچه مورد نياز است، تحقيقاتی اساسی برای رسيدگی به اتھاماتی نظير . پايان داده شود

 .ھای جمھوری اسالمی است ھا در زندان شکنجه، تجاوز جنسی و ديگر بدرفتاری

الملل يادآور شده است که اگر ھدف جلب اعتماد داخلی و خارجی باشد، رھبر مذھبی ايران بايد  و بيندبير کل سازمان عف

 .المللی را به ايران دعوت کند تا به اين اتھامات رسيدگی کنند ی از کارشناسان مستقل بينھيأت
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 دقيقه صبح، ٣٠:٧ساعت «: نوشت  سايت سحام نيوز.خواھند دخترم را بکشند پسرم را کشتند، حاال می: گوھرعشقی

سوى درب   کرد چه کسى آنسؤالزنند وقتى نرگس از پشت در  درب خانه را زدند، من به نرگس گفتم نرگس جان در می

خواھند مرا  ھا می اين: نرگس رو به من کرد و گفت. است؟ صدايى آمد که از اطالعات ھستيم و حکم جلب شما را داريم

  ».ببرند و بکشند

 گوھر عشقى .ى زنى است که لحظه حمله مامورين امنيتى براى دستگيرى خانم نرگس محمدى کنار وى بودھا اين گفته

 .مادر ستار بھشتى، ميھمان نرگس محمدى بود

 صبح ٣٠:٧ھا را به مدرسه فرستاد و برگشت تا کمى استراحت کند، حدود ساعت  صبح نرگس بچه«: گوھر خانم گفت

زنند وقتى نرگس رفت تا ھويت کوبنده در را جويا شود متوجه شد که از   در میبود صداى در آمد به نرگس گفتم

 ».اند اطالعات و با حکم جلب آمده

کنم، اما تالش نرگس  نرگس با قاطعيت گفت تا با وکيلم تماس نگيرم در را باز نمی«: گويد می» سحام«گوھرعشقى به 

 ھر حال نرگس به مامورين گفت من بايد با وکيلم تماس بگيرم،   بهگوى تلفنش نبود، فايده بود وکيل در آن موقع جواب بى

زدند يکى از مامورين به  تر در تالش براى شکستن در بودند و مدام زنگ خانه را می مامورين با خشونت ھرچه تمام

ور جلب کننده از زير نھايتا مام. کنيم ايم اگر در را باز نکنيد ما اقدام می گويد ما کليد ساز ھم آورده نرگس محمدى می

  ».کند تا بيايند داخل فرستد و نرگس پس از رويت حکم درب را باز می درب حکم جلب را براى نرگس محمدى می

دو روز بود حال غريبى داشتم دقيقا دو روز قبل از دستگيرى ستار ھمين حال را داشتم پس از «: گوھرعشقى گفت

گويد من را ھم ببريد بدون من اجازه  تار بھشتى به مامورين میورود مامورين براى جلب نرگس محمدى، مادر س

ستار بھشتی » !دھند که وى را تا زندان اوين ببرند اما داخل زندان نه دھم نرگس را ببريد، مامورين به او قول می نمی

  .  فتا و زير شکنجه بازجويان جان باخته استپوليسگاه  نويس، در بازداشت کارگر وبالگ

قيقاتی که توسط يک مرکز تحقيقاتی خصوصی صورت گرفته، ھر زن يا دختری در جوامع شھری در ايران براساس تح

ھای   بار به لحاظ مزاحمت٢٠ھا بين يک تا  کند يا مدت زمان حضورش در سطح خيابان به ميزان مسافتی که طی می

  .گيرند کالمی و فيزيکی از سوی برخی مردان مورد آزار و اذيت قرار می

ھا از نظر   ساله تھرانی که انجام گرفته است، بيشترين مزاحمت۵٠ تا ١٨چنين بر اساس يک نظرسنجی از زنان  ھم

 درصد، انتشار ٨٣زدن عمدی به زنان،   درصد، تنه٨۵ھا و اصرار به سوارشدن،  زدن اتومبيل بوق: زنان عبارتند از

 درصد، ويراژ دادن و حرکات ٧۵ الفاظ رکيک،  درصد، پراندن٧۶ درصد، متلک گفتن، ٨٠تصاوير خصوصی افراد، 

 . درصد٧٢ درصد، تعقيب زنان توسط مردان در اماکن خلوت، ٧٢نمايشی موتورسواران، 

آيد، چون در  ھای خيابانی نوعی پرخاشگری نيز به شمار می مزاحمت«  :شود در تعريف مزاحمت خيابانی گفته می

آزار و اذيت ديگران است و پرخاشگر با قصد و نيت اين کار را م، ھدف از پرخاشگری ئيگو تعريف پرخاشگری می

 ».کند می

 آمار دقيقی از وقوع تجاوز در ايران به دست نيامده اما نيروی انتظامی در ٨۶ن ناجا تا پيش از سال مسؤوالبه گفته 

 ٩٠٠اعالم فرمانده ناجا، در ھمين حال براساس . ھای اخير نسبت به اعالم آمار ثبت شده تجاوزھا اقدام کرده است سال

مقدم  اما سردار احمدی.  گزارش شده و پديده تجاوز ديگر تھديدی مختص زنان ايرانی نيست٩٠پرونده تجاوز در سال 

 داشت که ھدف اصلی متجاوزان به عنف، بانوان و دختران جوان ھستند و حاال در تأکيد خرداد سه سال پيش ٢٧در 

 .ھا ھم از تھديدی به نام تجاوز در امان نيستند ديگر مرد٩١دھه اول خرداد سال 

مقدم از اين تعداد در سال گذشته  دھد و به گفته احمدی ھزار جرم در کشور رخ می ساالنه به طور ميانگين حدود شش

شود، ھمگان تصور   پرونده تجاوز به عنف در کشور ايجاد شده و ھنگامی که بحث تجاوز به عنف مطرح می٩٠٠
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مقدم که چندی پيش اعالم کرده بود آمار تجاوز به عنف در  احمدی. شود ين عمل تنھا به زنان محدود میکنند که ا می

براساس آمار ارايه شده از . دھد  خبر می٩٠ پرونده تجاوز در سال ٩٠٠ايران رو به افزايش گذاشته، امروز از ثبت 

 فقره ثبت شده که البته تعدادی نيز به دليل ٩٠٠ا  ت٨٠٠ تاکنون آمار تجاوز ٨۶سوی نيروی انتظامی، ھمچنين از سال 

 .کنند حفظ آبرو ثبت نمی

اش مجبور به  گردد که در آن قربانی بر خالف ميل و اراده بـه جـرمـی اطالق می :شود در تعريف تجاوز گفته می

 .گردد متجاوز می برقراری رابطه جنسی تحميلی با فرد

 مردساالر ارتجاعی و مذھبی حکومت اسالمی، سبب شده است که برخی سرکوب سيستماتيک زنان و قوانين ضدزن و

ای از  مردان و ماموران دولتی، به مثابه حقی برای خود، زنان را مورد اذيت و آزار قرار دھند بدون اين که واھمه

زنان، دخالتی در ، در اغلب موارد حتا مردان يا زنان حاضر در صحنه با ديدن مزاحمت به ئیاز سو. قانون داشته باشند

گونه آزارھا را کاھش داد و محيطی  توان اين اما اين که چگونه می. کنند اين خصوص نکرده و حمايتی از قربانی نمی

اما در نخستين قدم بايد قوانين . تر برای زنان در جامعه ايجاد کرد، بحث ديگری است که راھکارھای متفاوتی دارد امن

ھای  سپس از مدرسه و دانشگاه و محل کار گرفته تا رسانه.  پيدا کندتغييرالمی ستيز و مردساالر حکومت اس زن

ھا ديده نشود،  سازی کرد که نه تنھا ھيچ نوع فرودستی در آن عمومی، طوری بايد در رابطه با دختران و زنان فرھنگ

به عبارت .  گرددتأکيدتی ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و جنسي بلکه ھمواره بر برابری زن و مرد در تمام عرصه

ای ھستند تا  ستيز و مذھبی، آن اقدامات ضروری و اوليه  قوانين زنتغييرديگر، آگاھی فرھنگی، سياسی و اجتماعی و 

چسبی برای ھمه شھروندان   دھد و فضای آرام و امن و دلتغييرنگاه نيمی از جامعه به نيمی ديگر را به طور بنيادی 

  .ھا به وجود آيد بدون توجه به جنسيت آن

ست که در پايتخت نمايندگان خدا و در کنار برج ھای سر به فلک کشيده و  نمونه ديگر سرنوشت دردناک زنانی

، در حاشيه 1393 بھمن 3ھا، جمعه  به گزارش خبرگزاری. خوابند ھا می چنانی در خيابان ھا و ويالھای آن آپارتمان

 ۵٠٠در تھران : خانواده از سرای مھربانو ويژه زنان آسيب ديده اعالم شدس جمھور در امور زنان و ئيبازديد معاون ر

 نفر ٢٠٠چھار سال قبل تعداد زنان کارتن خواب . ھا رسيدگی کنيم زن کارتن خواب وجود دارد و الزم است به امور آن

  .بود اما به صورت تصاعدی اين آمار در حال افزايش است

در پی علنی شدن تجاوز پنجاه .  بازداشت گرديدپوليسنی قرار گرفته بود توسط  جا۵٠مثال آخر، زنی که مورد تجاوز 

ه حکومت اسالمی اعالم کرد که در حال رسيدگی به ئينفر به يک زن در گندم زاری در اطراف شھر کاشمر، قوه قضا

  .اين پرونده است و زن قربانی را نيز بازداشت کرده است

 نفر به يک زن ۵٠ران، جام جم، به نقل از خبرگزاری مھر نوشت که اخيرا سايت صدا و سيمای جمھوری اسالمی اي

 در ابتدا به دليل نبود شاکی خصوصی پوليسگفتنی است که .  به نام قوژد در اطراف کاشمر تجاوز کرده اندئیدر روستا

سوی قربانی ناگزير کاران خودداری کرده بود و سپس به دليل تسليم شکايت از  از پيگيری موضوع و دستگيری جنايت

زن قربانی در شکايت خود گفته است که در دوم ارديبھشت ماه گذشته، چند موتور سوار به خودروی . از اقدام شده است

وی حمله کردند و پس از مضروب کردن يکی از سرنشينان خودرو کليد آن را نيز ربوده و با تھديد چاقو زن را به زور 

زن قربانی در شکايت خود افزوده است که سپس اين افراد . کنند برده و به او تجاوز میبه گندم زاری در اطراف کاشمر 

ھا به محل  ھا نيز سوار بر موتور سيکلت شان را نيز از موضوع مطلع ساختند که آن به وسيله تلفن پنجاه نفر از دوستان

ای از اوباش به باغی در خمينی شھر در  دهدر روزھای گذشته حمله ع. حادثه آمده و به قربانی اين جنايت تجاوز کردند

استان اصفھان و تجاوز به شش زن در مقابل شوھران و برادران مضروب شدۀ شان واکنش عمومی را در ايران و 

س ئيمتعلق به احمد توکلی نماينده و ر» الف«ه جمھوری اسالمی ايران و سايت ئيقوۀ قضا. خارج از ايران برانگيخت
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جمعی در خمينی شھر را مقصر اصلی جنايت معرفی  س، طی اظھاراتی قربانيان تجاوز دستهھای مجل مرکز پژوھش

انگيزی از داخل  به گفته اينان زنان قربانی با گوش دادن به موسيقی در حريمی خصوصی اصوات شھوت. کرده بودند

  ...باغ منتشر ساختند

اند و زن قربانی اين تجاوز جمعی نيز ھم  ه دستگير شدهزمان امام جمعه کاشمر، فاش کرد که کليه متھمان اين پروند ھم

. اطالعی کرده است امام جمعه کاشمر از داليل بازداشت قربانی ابراز بی. برد ه به سر میئياکنون در بازداشت قوه قضا

ی شدن خبر ا ه تنھا پس از رسانهئي که چرا قوه قضاسؤاله ايران در پاسخ به اين ئيسی معاون اول قوه قضائيابراھيم ر

شما يک سری به دادگاه کيفری کاشمر «: کننده گفته است سؤالاين فاجعه از خود واکنش نشان داده خطاب به خبرنگار 

اند در ھمان شھر در  ای نشده ھا که رسانه ھا مورد از اين پرونده ای شده بزنيد تا ببينيد که ده که پرونده تجاوزش رسانه

ھای جناياتی از اين دست در  ه اعتراف کرده است که پروندهئيعاون اول قوه قضابا اين سخن م» .دست رسيدگی است

با اين حال معاون . شوند ای نمی ھای علنی يا به اصطالح رسانه حکومت اسالمی ايران پرشمارند، ھر چند اين پرونده

می در پرتو انوار نورانی زنان و دختران ايران در حکومت اسال«ه ايران در ادامه مدعی شده است که ئياول قوه قضا

  !؟».ترين وضعيت در جھان و به ويژه نسبت به جوامع غربی را دارند اسالم امن

  ٢٠١۵ یسيزدھم م  - ١٣٩۴ ]ثور[چھارشنبه بيست و سوم ارديبھشت

  

 

 


