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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ نومبر ٢۴
  

   رانومبر ٢۵

 ! به روز اعتراض عمومی عليه کليت حکومت اسالمی ايران تبديل کنيم

» داعش«يا ھمان » خالفت اسالمی«ی اخير خشونت بر زنان، توسط گروه ھا ترين و آشکارترين نمونه ترديد وحشيانه بی

به . صورت گرفته است...  کشور عربی، حکومت اسالمی ايران و٢٢در عراق و سوريه، بوکو حرام در نيجريه، 

عدام ھا در بازار و اسيدپاشی بر صورت زنان در ايران و ا بردگی بردن زنان در نيجريه، عراق، سوريه و فروختن آن

ھای خشونت بر زنان  آورترين نمونه ترين و شرم ريحانه و صدھا جنايت و سرکوب سيتماتيک زنان در ايران، وحشيانه

 .است

 زنان، به نوعی با ھمديگر مسابقه  ترھای مرتجع اسالمی در سرکوب ھر چه شديد ھا و گروه ھاست که انگار حکومت ده

را به روز اعتراض عمومی عليه کليت حکومت اسالمی ) آذر- قوس۴( مبرنو ٢۵بنابراين، جا دارد که روز . دھند می

  !ايران تبديل کنيم

ھای گسترده شده است، سلسله  ای که امروز عليه زنان ايران در ميان جامعه باعث نگرانی ھای وحشيانه يکی از خشونت

 ٩ در اصفھان رخ داد، روز جمعه ھای سريالی که پس از اسيدپاشی. ھای اخير است که در اصفھان رخ داد اسيدپاشی

آمران به معروف و «ھا را توطئه دشمن برای تخريب طرح حمايت از  ، برخی از ائمه جمعه، اسيدپاشیآبان-عقرب

ھا را به  ھائی شدند که اسيدپاشی چنين رسانه ھا و ھم خواندند و خواستار مجازات عامالن اسيدپاشی» ناھيان از منکر

  .اند ی از منکر نسبت دادهطرح امر به معروف و نھ

کشان و اسيدپاشان در جلسه علنی  در چنين فضای رعب و وحشت، نمايندگان مجلس شورای اسالمی اين حاميان آدم

 خود، در جريان رسيدگی به طرح حمايت از آمران به ٢٠١۴ نومبر ١٠ برابر با ١٣٩٣ عقرب ١٨شنبه  صبح روز يک

  .را موظف به اجرای امر به معروف و نھی از منکر کردندمعروف و ناھيان از منکر سازمان بسيج 

ھای اجرائی، مؤسسات،   اين طرح، تمامی دستگاه٢٠چنين با تصويب ماده  نمايندگان مجلس شورای اسالمی، ھم

  .ھای خصوصی، مراکز خدمات عمومی، اماکن عمومی و واحدھای صنفی را موظف به رعايت اين قانون کردند شرکت

 به اين کم در شھرھای اصفھان و خراسان و تھران ساکت ننشستند و سريعاً  طلب دست ه و حقاما مردم آزاد

ی واکنش نشان دادند و با برگزاری تجمعات اعتراضی، تالش کردند جلو اين اقدامات وحشيانه ئ ھای زنجيره اسيدپاشی

پيمائی و  چون راه شکال مختلفی ھمھا و اعتراضات وسيعی به ا گریءدر خارج کشور نيز افشا. عليه زنان را بگيرند

اما حکومت . تجمع، سخنرانی و ميزگردھای راديو و تلويزيونی عليه حکومت اسالمی سازماندھی و برگزار شدند

تفاوتند، بلکه با تصويب  ھای آن، بار ديگر نشان دادند که نه تنھا نسبت به اين اعمال غيرانسانی بی اسالمی و کليه ارگان
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ی ئ ھا و قاتالن زنجيره امی اشيدپاشچنان ح ، نشان دادند که ھم»آمران به معروف و ناھيان از منکر«نی قوانين غيرانسا

  .زنان ھستند

، به ويژه زنان کانتون )روژاوا(ھای زنان کردستان سوريه در چنين شرايطی، الگو و تجربه کنونی اھداف و سياست

ھا در مقابل حمالت  دھی و مقاومت مسلحانه آن  و نحوه سازمانھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی، کوبانی در ھمه زمينه

  .شده از جمله برای جنبش زنان جامعه ما باشد تواند الگوی مبارزاتی مناسب و عملی و تجربه وحشيانه داعش، می

***  

ری دومينيکن از فعاالن سياسی اھل جمھو ميرابل، آنتونيا و مينروا پاتريا، ھای نام به خواھر سه ١٩۶٠نومبر  ٢۵ در

   .رسيدند قتل به فجيعی طرز به کردند می مبارزه ترخيلو ئونيداس رافائل وقت ديکتاتور عليه که بودند

 ،١٩٨١ سال در ويژه به کلمبيا، و کارائيب منطقه و التين آمريکای زنان فعالين و ھا جنبش جنايت، اين به اعتراض در

 خواھران قتل سالگرد مناسبت به ،١٩٩٩ سال در ملل سازمان سرانجام .کردند آغاز را ای جانبه ھمه و پيگير مبارزه

   .کرد اعالم زنان خشونت عليه مبارزه جھانی روز را نومبر  ميرابل

ھای اقتصادی، سياسی  ابعاد و گستردگی خشونت عليه زنان در جوامع مختلف، لزوم مبارزه با آن در تمام حوزه

  .المللی، منجر گرديد  يک بيانيه حقوقی بيناجتماعی و فرھنگی، به تدوين و انتشار

 برگرفته از اجالس ١٩٩٣بر اين اساس، اعالميه حذف خشونت عليه زنان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 

 . ماده تصويب شد۶عمومی سازمان ملل در 

يجاد تعھد توسط تمامی جامعه ھا نسبت به مسؤوليت در برابر مردم، و ا اين اعالميه با ھدف اصلی متعھد نمودن دولت

 .الملل به حذف خشونت عليه زنان، به وجود آمده است بين

 : اين اعالميه آمده است١در ماده 

که به آسيب رساندن يا رنجاندن جسمی، جنسی، . آميز بر اساس جنسيت زن است خشونت عليه زنان ھر عمل خشونت«

 .شود  آن نيز، خشونت عليه زنان محسوب میتھديد يا اعمال مشابه. شود يا روانی زنان منجر می

اجبار يا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم يا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود نيز 

 .باشد خشونت عليه زنان می

 ».ھا بر زنان اعمال گردد ھا و يا حکومت تواند از جانب افراد، گروه خشونت عليه زنان، می

 : اين اعالميه آمده است٤ل در ماده به ھمين دلي

تواند مانعی در راه  ھيچ رسم، سنت يا مالحظات مذھبی نمی. ھا موظفند، خشونت عليه زنان را محکوم نمايند دولت«

ھای مناسب، سياست حذف خشونت عليه زنان  ھا موظفند، با استفاده از تمام شيوه دولت. حذف خشونت عليه زنان گردد

تواند، توجيھی برای اعمال  ھيچ دليل و عاملی نمی. و به اجرا درآورده و تا امحا کامل آن پيگيری نمايندريزی  را، برنامه

 .ھا باشد خشونت عليه زنان از سوی دولت

 را به تصويب رساند ١٣٢۵   قطعنامه٢٠٠٠در راستای ھمين تصميم، يک سال بعد، شورای امنيت سازمان ملل سال  

ھا در درون   اصلی اين قطعنامه به پيشگيری مناقشات و خصومت  محورھای». صلح و امنيتزنان،«: که عنوان آن بود

ھا   زنان در حيات سياسی و اجتماعی و نيز ممانعت از اعمال خشونت عليه آن و در ميان کشورھا، تأمين مشارکت

بدون مجازات نمانند و عامالن ھای گوناگون عليه زنان  اين قطعنامه مبنائی است برای آن که خشونت. شوند مربوط می

  .آن ھا به پای ميز محاکمه کشيده شوند

.  مربوط است١٩۶٢و ھمکارانش در سال » ھنری کمپ«ھای  ھای علمی مربوط به خشونت، به فعاليت اولين بررسی

، به توصيف و تشريح جراحات و صدمات »عالئم مشخصه کودک کتک خورده«آنان با انتشار مقاله ای تحت عنوان 
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نتايج به دست آمده از تحقيقات . شان اعمال شده بود پرداختند وارده به کودکان بستری در بيمارستان، که از جانب والدين

کند، بلکه در  از جمله اين که مشخص شد خشونت تنھا در شرايط بحرانی بروز نمی. دھنده بود آور و تکان بسيار شوک

  .دھد ارند نيز روی میھائی که ظاھرا وضعيت مطلوبی د ميان خانواده

 .تری پيرامون خشونت در حوزه خصوصی و عمومی بر زنان و کودکان گرديد ساز تحقيقات بيش اين تحقيق زمينه

اين مبارزه آنان، تمرکز بر مطالعات زنان . ای را آغاز کردند  ميالدی، مبارزه ھمه جانبه۶٠فعالين جنبش زنان در دھه 

 .گذاری شد مطالعات زنان پايهرا افزايش داد به طوری که رشته 

مبارزه با خشونت خانوادگی به . مطالعات در حوزه زنان، به افزايش سريع آگاھی ھمگان از پديده خشونت منجر شد

 .ای در جوامع باز کرد آزاری و ھمسر آزاری، جايگاه ويژه شکل کودک

 اقليت، زنان تھيدست، زنان زندانی، ھای زنان مناطق جنگی، زنان پناھنده، زنان مھاجر، زنان متعلق به گروه

 .پذيرتر جوامع در مقابل خشونت شناخته شدند ھا، زنان معلول و زنان کھنسال به عنوان اقشار آسيب دختربچه

ھا و تحقيقات، پديده خشونت عليه زنان که پيش از آن فقط از جنبه  در واقع به کوشش جنبش زنان و گسترش بررسی

ھای سياسی، روانی، جنسی، مالی و فرھنگی نيز مورد بحث و   قرار گرفته بود از جنبهفيزيکی مورد بحث و تحقيق

ھا سريعا نشان داد که خشونت، حتی به مرزھای فرھنگی، طبقاتی و درآمد نيز محدود  اين بررسی. بررسی قرار گرفت

يز، از خشونت خانگی و اجتماعی پذير، زنان متعلق به ساير اقشار جامعه ن براين اساس عالوه بر زنان آسيب. شود نمی

 .مانند مصون نمی

فروشی اجباری،  خشونت جنسی، خشونت جنسی غير تماسی، خشونت کالمی، تجاوز، خشونت در مورد جھيزيه، تن

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

شونت در زندان، تجاوزھای سيستماتيک، خشونت نگاھی و رفتاری، خشونت سياسی ھای ناشی از جنگ، خ خشونت

  .شود از انواع خشونتی ست که بر زنان اعمال می... و

  .چنان در جوامع مختلف به ويژه در جامعه ما به شدت ادامه دارد اما متاسفانه خشونت عليه زنان ھم

ت عليه زنان و وضعيت نابسامان آنان در کشورھای مختلف در مورد خشون المللی ھای نھادھای بينآخرين گزارش

  :جھان، حاکی از اين است که

 .شوند ساله وارد بازار تجارت سکس جھانی می١۶ تا ۵ھر سال حدود دو ميليون دختر  -

   دالر به کاری معمولی تبديل شده است١٠٠فروش کودکان و دختران در افغانستان به قيمت حداکثر   -

شان در رنج بوده و حداقل يک توسط ھمسران ھای جسمی  درصد زنان از خشونت٢۵ تا ١۶لف دنيا بين در نقاط مخت

  .  زن در زندگی خود مورد تجاور يا در معرض آن قرار گرفته است۵زن از ھر 

 به گزارش خبرگزاری ميزان، . ميليون ايرانی در اقتصاد نقشی ندارند۵۴اکنون  طبق آمارھای رسمی دولتی، ھم

جديدترين گزارش نماگرھای فصل بھار بر روی خروجی سايت بانک مرکزی قرار گرفت، در اين گزارش آمده است 

 ميليون ايرانی ۵۴ ايرانی تنھا يک نفر شاغل است و ٣ ميليون نفر، يعنی از ھر ٢٣ميليون نفر تنھا   ٨/٧٧از جمعيت 

  .دھند ميليونی را نتشکيل می ۵۴زنان اکثريت اين رقم . ھيچ نقشی در اقتصاد کشور ندارند

 فرمانده نيروی انتظامی جمھوری ،مقدم ، اسماعيل احمدی١٣٩٣ عقرب ٢٨ چھارشنبه ،به گزارش خبرگزاری فارس

اسالمی در جمع خبرنگاران در اصفھان ضمن اشاره به پرونده اسيدپاشی در اين شھر گفت که ھنوز شخص خاصی در 

. شود  پرونده اسيدپاشی در ايران گزارش می٧٠٠ تا ۶٠٠بر داد که ساليانه حدود چنين خ او ھم. اين زمينه دستگير نشده

 » .بايد در کشور برای اين جرم مجازات شديدی منظور شود«ھای خود تأکيد کرد که  فرمانده ناجا در صحبت
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ھای اصفھان نيست  شیعامل اسيدپا» يک جريان باندی« برای نيروی انتظامی مسلم شده است که ،مقدم  احمدی بنا به گفته

 . است» يک اقدام فردی«بلکه اين مسأله 

توانند از کارشان استعفا  ھای خود نمی شوند کار کنند، مردانی که به دليل بدھی در سطح جھانی، کودکانی که مجبور می

ھا نفر در   يليونھنوز ھم م. شوند فروشی می بينند و يا وادار به تن دھند و زنانی که به عنوان کارگر خانه خشونت می

  .برند سراسر جھان در شرايط بردگی به سر می

داری و تجارت انسان در سراسر جھان  بشری در استرالياست که درباره برده سازمانی حقوق » Walk Free«بنياد 

، گزارش ساالنه خود را با نتايجی ١٣٩٣ عقرب ٢۶ - ٢٠١۴ نومبر ١٧اين سازمان روز دوشنبه . کند تحقيق می

 .اند  کشور انجام داده١۶٧نويسندگان اين گزارش تحقيقات خود را در . تناک منتشر کرده استوحش

. برند  ميليون زن، مرد و کودک در سراسر جھان در بردگی به سر می٣۶به گزارش اين سازمان حقوق بشری، حدود 

 ١۶٧ در ھمه - واج اجباری غارت جنسی، کار اجباری يا ازد-داری مدرن  طبق آخرين گزارش اين سازمان، برده

داری مدرن اما تنھا در پنج کشور ھند،  بيش از نيمی از موارد برده. کشوری که تحقيقات در آن انجام گرفته، وجود دارد

 .چين، پاکستان، ازبکستان و روسيه مشاھده شده است

 از رقم ارائه شده در تر  درصد بيش٢٠ اين سازمان عرضه شده حدود ٢٠١۴رقم بردگان مدرن که در گزارش سال 

 ٢٠١۴داری مدرن در سال  به گفته نويسندگان اين گزارش، افزايش رقم مربوط به برده.  آن است٢٠١٣گزارش سال 

 .ھای جديد و بھتری است که در گزارش جديد برای تحقيق و آمارگيری به کار برده شده است تر ناشی از روش بيش

 Walk Free رو، در گزارش از اين. عيت کل کشور در موريتانی وجود داردباالترين شمار بردگان مدرن به نسبت جم

چھار درصد جمعيت موريتانی را بردگان مدرن » .داری در جامعه موريتانی عميق است ريشه برده«آمده است که 

 .دھند تشکيل می

ھا مرد، زن و کودک را  نشود که دولت آن ھر سال در فصل پائيز ميليو تقريبا ھمين نسبت در ازبکستان مشاھده می

 .کند مجبور به شرکت در برداشت محصول پنبه می

  ھای جھانی فوتبال خواھد بود و به دليل آن  ميزبان بازی٢٠٢٢ سوم ھائيتی قرار دارد و سپس قطر است که سال  در رده

 .گرفته استکشی آشکار از کارگران خارجی مقابله کند، مورد انتقاد جھاين قرار  که نتوانسته با بھره

اند  کودکانی ھستند که محروم از حق تحصيل: ھای گوناگون دارد داری مدرن چھره ، بردهWalk Freeبه گفته بنياد 

ھای سنگين به کارفرمای خود  شوند؛ مردانی ھستند که به خاطر بدھی  چون مجبور به کار کردن يا ازدواج زودھنگام می

اند و با  چنين زنان و دخترانی ھستند که بدون حق و حقوق به کار خانگی مشغول توانند از کارشان استعفا دھند؛ ھم نمی

 .شود آنان به خشونت رفتار می

 ميليون ٢۵ ميليون و سيصد ھزار نفر از مجموع يک ميليارد و ١۴. ھند باالترين شمار بردگان مدرن را در جھان دارد

داری مدرن  اين شبه قاره در جدولی که برده. شوند د وادار می خو گری يا به کاری برخالف ميل جمعيت ھند يا به روسپی

 .سنجد در مقام پنجم قرار گرفته است را به نسبت جمعيت می

 ميليون و دويست ١( ، ازبکستان) ميليون و يکصد ھزار نفر٢(  ميليون و دويست ھزار نفر، پاکستان٣پس از آن چين با 

 .باالترين تعداد بردگان مدرن را دارا ھستند)  نفر ميليون و يکصد ھزار١( و روسيه) ھزار نفر

 .اند ھای پس از آن قرار گرفته کشورھای نيجريه، جمھوری دمکراتيک کنگو، اندونزی، بنگالدش و تايلند در رده

صد  در آخر ليستی که اين سازمان حقوق بشری منتشر کرده است، کشورھای ايسلند و لوگزامبورگ ھر کدام با يک

 .ھای خوبی قرار دارند ايرلند و فرانسه ھم به نسبت در رده. اند ر گرفتهقربانی قرا
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 ۵۶۶که کشورھای اروپائی در مجموع در مقايسه با کشورھای ديگر جھان وضعيت بھتری دارند، با اين حال  با اين 

 .اند داری مدرن در اين کشورھا شمرده شده ھزار و دويست قربانی برده

ترين موارد اما در ترکيه با  بيش. رستان، جمھور چک و مجارستان بدترين وضعيت را دارنددر ميان اين کشورھا بلغا

 .اند اکثريت بردگان مدرن در ترکيه کسانی ھستند که تن به ازدواج اجباری داده.  ھزار قربانی ثبت شده است١٨۵

در گزارش اين .  دالر سوددھی دارد ميليارد١۵٠زند، کار اجباری در سراسر جھان ساالنه  سازمان ملل متحد تخمين می

شان مجبور به انجام کارھای مختلف از جمله روسپيگری   ميليون انسان ھم اکنون بر خالف ميل٢١سازمان آمده، 

  .ھستند

داری مدرن ساالنه  وابسته به سازمان ملل متحد در گزارشی اعالم کرده است که برده ) ILO(المللی کار سازمان بين

به نوشته نويسندگان )  ميليارد دالر٩٩مبلغ ( نزديک به دو سوم اين درآمد غيرقانونی. ر سوددھی دارد ميليارد دال١۵٠

  .آيد و قربانيان آن نيز بيش از ھمه زنان ھستند گری اجباری، به دست می اين گزارش، از راه روسپی

داری مدرن  ما را از کار اجباری و بردهدرک «المللی کار، اظھار داشته که اين گزارش  گای رايدر، دبيرکل سازمان بين

تا چه اندازه » اين عمل اساسا پليد اما پرسود«دھد که حذف فوری  به گفته وی اين تحقيق نشان می» .کند عوض می

 .ضروری است

، ) ميليون نفر١٢حدود ( ترين ميزان کار اجباری در قاره آسيا طبق اطالعات ذکر شده در اين گزارش، بيش

، جنوب شرق اروپا و کشورھای پيشين اتحاد ) ميليون نفر٢نزديک به ( ، آمريکای التين) ميليون نفر۴يک به نزد( آفريقا

يک و نيم ( و آمريکا، اتحاديه اروپا و ديگر کشورھای توسعه يافته) بيش از يک و نيم ميليون نفر( جماھير شوروی

 .وجود دارد) ميليون نفر

المللی  دبيرکل سازمان بين. اند فروشی شده مرد، زن و کودک مجبور به کار يا تن ميليون ٢١ھم اکنون در سراسر جھان 

 کار اجباری بيش از .داری مدرن نياز به انجام اقدامات مشخص است کار تأکيد کرده که برای کمک به قربانيان برده

به . يارد دالر سودآوری دارد ميل٣۴خورد و ساالنه  ھا و معادن به چشم می ھای ساخت و ساز، کارخانه ھمه در پروژه

ھای مرفه نيز رواج  کار در خانواده ، به کار کشيدن اجباری از مردان، زنان و کودکان به عنوان خدمت استناد اين تحقيق

 سود حاصل از اين نوع کار اجباری به .مزد يا با دستمزد بسيار پائين ھستند ھا اغلب مجبور به کار بدون دست دارد و آن

 . ميليارد دالر است٨المللی کار ساالنه  مان بينگزارش ساز

 ميليون دختر نوجوان که ١۴٢، بيش از ٢٠٢٠، تا سال »صندوق جمعيت سازمان ملل متحد«بنا بر ارزيابی رسمی 

 .آيند سال در می ھای خود به عقد و ازدواج مردان ميان اند، به اجبار از سوی خانواده ھنوزبه سن قانونی نرسيده

 افزايش  ، روز جھانی زن، در زمينه٢٠١۴ مارس ٨، در گزارش خود به مناسبت »عيت سازمان ملل متحدصندوق جم«

بينی   اين گزارش، پيش بر پايه. مند منتشر کرد  سال، برای ازدواج با مردان سال١٨فشار بر دختران نوجوان زير 

به نظر . شوند سال می دواج با مردان ميان ميليون دختر نوجوان ناگزير به از١۴، ھر سال ٢٠٢٠شود که تا سال  می

  .ھاست کارشناسان امور خانواده، فقر و ناآگاھی از عوامل اصلی گسترش اين ازدواج

طبق اين پژوھش، بر شمار قربانيان . نتيجه نخستين پژوھش درباره تجارت انسان در اتحاديه اروپا ھشداردھنده است

  .در آلمان اختالف نظر در دولت مانع تشديد قوانين در اين زمينه شده است. افزوده و از تعداد محکومان کاسته شده است

، کارگر اجباری يا گدای خردسال مورد »روسپی«در کشورھای عضو اتحاديه اروپا مدام بر شمار کسانی که به عنوان 

ا درباره تجارت انسان در اين نتيجه نخستين پژوھش گسترده اتحاديه اروپ. شود گيرند، افزوده می استفاده قرار می سوء

 ٢٠١۴ آوريل  ١۴در روز يک شنبه » اختصاصی«در گزارشی " دی ولت"اين قاره است که وبسايت روزنامه آلمانی 

  .، به آن پرداخته است١٣٩٣ فروردين ٢۵ -
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پا را طی  آوريل، نتايج پژوھش اتحاديه ارو١۵اشتروم، روز دوشنبه  کميسر سياست داخلی اتحاديه اروپا، سسيليا مالم

 حدود ٢٠١٠ تا ٢٠٠٨ھای  طبق اين پژوھش، رقم رسمی قربانيان تجارت انسان در فاصله سال. گزارشی عرضه کرد

 . نفر در سال رسيده است٩۵٢٨ نفر به ۶٣٠٩ درصد افزايش يافته و از ١٨

يافته فائق  يم سازماناند بر مشکل جرا پژوھش اتحاديه اروپا بيانگر آن است که کشورھای عضو اين اتحاديه نتوانسته

 درصد کاھش ١٣ به ميزان ٢٠١٠ تا ٢٠٠٨ھای  اند، در فاصله سال شمار عامالن تجارت انسان که محکوم شده. آيند

 . نفر رسيده است١٣٣٩ نفر به ١۵٣۴يافته و از 

ک کند تا به  به مرحله اجرا درآمد، اين است که کم٢٠١٢ آوريل سال ۵ھدف دستورالعمل اتحاديه اروپا که در تاريخ 

کشورھای عضو اتحاديه اروپا دو سال وقت . طور موثرتری با تجارت انسان مقابله شود و حقوق قربانيان تقويت گردد

 کشور موفق به انجام اين کار ٢٧ کشور از ۵داشتند که اين خط مشی را در قوانين ملی خود بگنجانند، اما تا کنون تنھا 

 .اند شده

توان باور کرد که در کشورھای آزاد و دمکراتيک  به سختی می«: گفت» دی ولت«صاحبه با اشتروم در م سسيليا مالم

وی » .کنند ھا را مثل کاال خريد و فروش می شان سلب شده و آن کنند که آزادی ھا ھزار انسان زندگی می اتحاديه اروپا ده

چه فکرش را  تر از آن ھست و بسيار بيشاما اين واقعيتی تلخ است که تجارت انسان ھمه جا در اطراف ما «: افزود

کميسر سياست داخلی اروپا از کشورھائی که تا کنون به تعھد خود برای تشديد قوانين داخلی » .بکنيم به ما نزديک است

 .تر عمل کنند خواھد که در اين زمينه ھر چه سريع اند، می عليه تجارت انسان عمل نکرده

 قربانی تجارت انسان به ٢٣۶٢٣ در اروپا در مجموع نام ٢٠١٠ تا سال ٢٠٠٨طبق پژوھش اتحاديه اروپا، از سال 

 . درصد پسر٣ درصد مرد و ١٧ درصد دختر، ١٢اند و   درصد قربانيان زن بوده۶٨. طور رسمی ثبت شده است

بزھکاری ، گدائی و ) درصد٢۵( اند و ديگران مجبور به کار اجباری گری شده  قربانی وادار به روسپی٣دو تن از ھر 

 .اند که عضوی از بدن خود را با عمل جراحی در اختيار سوداگران انسان بگذارند اند يا وادار شده شده

پس از آن، . از کشورھای عضو اتحاديه اروپا ھستند؛ بيش از ھمه از رومانی يا بلغارستان)  درصد۶١( تر قربانيان بيش

 .آيند می)  درصد۵( و آمريکای التين) رصد د۶( ، آسيا) درصد١۴( بيشترين قربانيان از آفريقا

 .دھد را نشان می» قله کوه يخ«کند که اين آمار تنھا  کميسيون اتحاديه اروپا در پژوھش خود تأکيد می

ھا ھشدار دادند و اعالم کردند که  بار اين ازدواج چنين نسبت به پيامدھای اسف بشری جھانی، ھم ھای حقوق  سازمان

توانند بر زندگی و سرنوشت خود داشته باشند، از  تمامی اختياراتی که می« اجباری،  از ازدواجدختران نوجوان، پس 

يکی از پيامدھای منفی » .گيرند دھند و اغلب از سوی ھمسران خود مورد آزار و اذيت و بدرفتاری قرار می دست می

  . تحصيل برای دختران است ھای زودھنگام، محروميت از ادامه ازدواج

کند، از تأثيرات منفی جسمی و  ، که در سراسر جھان از جمله برای احقاق حقوق زنان مبارزه می»تر دز ام«ن سازما

باربارا کوپرز، کارشناس حقوقی . خواند می» ناپذير جبران«ھا را  دھد و آن ھای اجباری خبر می روحی ناشی از ازدواج

ھای زيادی   در دوران بارداری و ھنگام زايمان با دشواریاين دختران نوجوان«: گويد می اين سازمان در اين باره 

 يمنی که   ساله٨چندی پيش، يک دختر . توانند گاھی به مرگ کودکان بيانجامند اين مشکالت می» .شوند روبرو می

باربارا کوپرز در اين باره . مجبور به ازدواج با مردی مسن شده بود، از جراحات ناشی از آميزش جنسی درگذشت

دادن به تجاوز  خود، به مثابه تن» ھمسران قانونی«ی جنسی با  برای دختران نوجوان، برقراری رابطه«: گويد می

 ».است

ھای زودھنگام در کشورھای ھند، پاکستان، افغانستان، نپال و برخی  ، اغلب ازدواج»تر دز ام«بنا بر گزارش سازمان 

 .گيرد از کشورھای آفريقائی صورت می
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، گزارشی ١٣٩٣مھر  -ميزان ١٩ - ٢٠١۴ اکتوبر ١١ھا   برای ايران به مناسبت روز جھانی دختر بچهسازمان عدالت

 ھزار ازدواج زير ۴٠بر اساس اين گزارش در سال گذشته، نزديک به . ھا منتشر کرده است از آمار ازدواج دختربچه

 . سال در ايران ثبت شده است١٨

.  سال نيز مربوط به استان قوسبايجان غربی است١٠مار ازدواج دختران زير ترين آ ھای ايران، پائين در ميان استان

 ساله را ١٩ تا ١۵ترين تعداد ازدواج   سال و قوسبايجان شرقی کم١۴ تا ١٠ترين تعداد ازدواج بين  استان مازندران کم

 .دارد

 عمده مسائلی که اکثر کشورھای گذاری شده و يکی از ھا نام به عنوان روز جھانی دختر بچه) ميزان ١٩( اکتوبر ١١

  .ھا بود جھان بر سر آن توافق کردند، مبارزه با ازدواج زودھنگام دختربچه

اما اکثر کشورھائی که قوانين آن متاثر از قوانين اسالمی است از جمله ايران، با ممنوعيت ازدواج زودھنگام دختران به 

 ١۵ سال و برای پسران ١٣ين ايران سن ازدواج برای دختران طبق قوان. دليل مغايرت با قوانين شرعی مخالف ھستند

 . سالش را با اجازه دادگاه به عقد کسی دربياورد١٣تواند فرزند زير  سال است ولی پدر يا ولی قھری می

ديدگان اجتماعی سرای  انديشی نخبگان اجتماعی، که توسط مؤسسه خيريه حمايت از آسيب در نشست تخصصی ھم

ھای اجتماعی، مشکل   برگزار شده بود، نگاه امنيتی، قضائی، سياسی و انتظامی به آسيب١٣٩٢ ماه احسان، در تير

  .اصلی در اين زمينه دانسته شد

سازی مؤسسه خيريه، ضمن انتقاد  به گزارش خبرگزاری حکومتی مھر، در اين نشست دکتر بھنام، مدير مرکز ظرفيت

ھای اجتماعی را  دانيم کدام ارگان مسؤوليت رسيدگی به آسيب  ما نمیھدف، گفت که ھا و کارھای بی از موازی کاری

شوند اين  گيرند و مدعی می ھای غيردولتی، نيروھای دولتی جلوی کارھای اجرائی را می دارد و به محض ورود گروه

 .حوزه دولتی است

ھای اجتماعی نگاه امنيتی،  ديدگان اجتماعی نيز از جمله گفت که مشکل اصلی آسيب موسوی چلک، مدير دفتر آسيب

 .قضائی، سياسی و انتظامی به اين موضوع است

 درصد رشد ۵/٩ ازدواج ٩١-٩٠چنين در سال  ھم.  ميليون نفر درگير مسأله اعتياد در کشور ھستند۵/۵به گفته وی، 

 . درصد رشد مثبت داشته است٢/۶منفی و طالق 

ھای خانگی، سخن گفت و   ايدز از طريق روابط جنسی و خشونتچنين از افزايش انتقال شناس اجتماعی، ھم اين آسيب

ھا را داريم که   ھزار ورودی به زندان۶٠٠افزود که با وجود آن که زندان برای برخی از جرايم حذف شده، ساالنه 

 .کننده است بسيار نگران

وعات اجتماعی ھستند و  سازمان پيگير موض٢٢شناس اجتماعی، نيز از جمله اظھار داشت که  مجيد ابھری، آسيب

نتيجه بودن   سال رسيده و اين نشان از بی١٣شنويم که سن کشيدن سيگار به  ميلياردھا بودجه دارند، اما ھمين امروز می

چنان سرمان را زير برف   سال رسيده و ما ھم١٧گی به  سن بيوه: چنين گفت وی ھم. ھا در اين زمينه دارد فعاليت

 .ايم کرده

توان  نمی: ھای مھم اجتماعی، گفت شناس، ضمن نام بردن ازدواج کودکان به عنوان يکی از آسيب امعهشھال اعزازی، ج

بست رسيده  ھای به بن حلی است که خانواده طالق راه. قدر که ازدواج زودرس يک آسيب است طالق را آسيب دانست آن

 . و ماقبل آن استآل مربوط به قاجار انتظار ما از يک خانواده ايده: وی افزود. دارند

گری در شھر تھران انجام شد،   در زمينه روسپی١٣۴٧شناس، با اشاره به تحقيقی که در سال  خسرو منصوريان، جامعه

 . سالگی رسيده است١۴ سال بود، اما امروز اين سن به ٢٩ باالی ۴٧گری در سال  سن روسپی: گفت
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ازدواج موقت و تأثير آن بر تعديل روابط نامشروع «ا عنوان ھای مجلس، با ارائه آماری ب دفتر مطالعات مرکز پژوھش

  .تشکيل شود» ھای ازدواج موقت کانون«منتشر و پيشنھاد کرده » جنسی

ماھه  در يک دوره يک «: عنوان آسيب اجتماعی اشاره شده و آمده است به » بدحجابی«در بخشی از اين گزارش به 

از نظر گروه : ھا در ابعاد مختلف به اين شرح است دند که وضعيت آنتعدادی از زنان و دختران بدحجاب دستگير ش

 ٢۵ تا ٢١ درصدشان بين ٣١ سال، ٢٠ تا ١۶ھا بين   درصد آن۴۶ سال، ١۵ درصد از يادشدگان زير ٩سنی بالغ بر 

 ».اند  سال سن داشته٣٠ تا ٢۶ درصدشان ١٣سال و 

 ۶/٨۴ لحاظ وضعيت تاھل بالغ بر  به«، »حجاب دستگير شدهبد «گويد زنان و دختران  گزارش دفتر مطالعات مجلس می

 درصد اين ٩/۴۶از نظر ميزان تحصيالت بالغ بر . اند  درصدشان مطلقه بوده٣/٢ درصد متاھل و ١/١٣درصد مجرد، 

 .اند  درصدشان باالتر از ليسانس بوده ۴/٢۵ھا فوق ديپلم و  درصد آن٧/٢٧افراد دارای تحصيالت متوسطه و ديپلم، 

 درصدشان ۵/۴١ھا دانشجو،   درصد از آن٣/١٩ درصد از يادشدگان محصل، ۴/٢۵داشتن شغل بالغ بر «لحاظ  به 

 ».اند  درصد کارگر يا بيکار بوده١ ٧دار و  درصدشان خانه۵/١١ درصد کارمند بخش خصوصی،  ۵دارای شغل، 

ھا برای   درصد از آن ۵/٧اند،  تگيری نداشته درصد از زنان و دختران سابقه دس٨٧سابقه دستگيری بالغ بر «لحاظ  به 

 ».اند گوئی به اين سؤال خودداری کرده  درصدشان از پاسخ۵/۵اند و  بار دوم دستگير شده

نتايج تحقيق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تھران بين صدھا زن . موضوع ديگر اين گزارش تعرضات جنسی است

 درصد در مقابل ۵/۶٢ھای معنادار،  درصد در مقابل نگاه  ۵/٧٢دھد که  می سال در تھران نشان ٣۵ تا ١۵جوان بين 

 ۶٠اين در حالی است که بيش از . کنند درصد از زنان در مقابل لمس اعضای بدن سکوت می  ۵/١٢ھای زننده و  متلک

 .اند درصد از زنان سابقه اين نوع تعرضات جنسی را داشته

ھا و دانشگاه   از چند دانشگاه دولتی در تھران و مراکز استان١٣٨٧ در سال گزارش با اشاره به تحقيقات ديگری که

 درصد از دانشجويان ٨/٨١) دختر و پسر(  نفر١٩٨۴از يک جامعه آماری «: کند آزاد اسالمی انجام گرفته عنوان می

 ».اند وگوی دوستانه با جنس مخالف بوده موافق با گفت

طبق اظھارات «: گرفته از يک جامعه آماری  که بر اساس تحقيقات انجامچنين اعالم کرده است گزارش مجلس، ھم

 سال بود، اما اکنون ٣٠گری باالی  سن روسپی) ١٣۵٠ و ١٣۴٠( ١٩٧٠ و ١٩۶٠ در دھه ١٣٨٨کارشناسان در سال 

 ».باال رسيده است  سال به ١۵گری به  روسپی

عوامل «ه رفتارھای جنسی آزاد پرداخته و از ھا به بررسی عوامل موثر در گرايش مردم ب گزارش مرکز پژوھش

اخالقی و اعتقادی، تمايل به آزادی مطلق، دنياگرائی، ضديت با اسالم و حاکميت دينی، ضعف علم و ايمان، مسائل 

رفتارھای ( عنوان داليل گرايش به بند و باری به اقتصادی، سياسی و فرھنگی و ضعف تبليغات دينی در کنار تبليغ بی

 ».ياد کرده است) دجنسی آزا

 نفر زن بيوه و مطلقه در   ميليون۵/١بالغ بر «پردازد که بر اساس آن  بخش بعدی گزارش به آمارھای جمعيتی زنان می

نفر دختر نيز   ميليون ۵/۴از سوی ديگر حدود . شود  نفر به اين آمار اضافه می١۶٠کشور وجود دارد و روزانه نيز 

 ».اند ردهوجود دارند که ھنوز ازدواج نک

شدت باال رفته است،  فاصله بين سن بلوغ و ازدواج در کشور به «ھای مجلس،  به گزارش دفتر مطالعات مرکز پژوھش

 ». سال فاصله افتاده است١۵ و ١٨ طوری که بين سن بلوغ با ازدواج دختران و پسران به ترتيب  به

نبودن ازدواج موقت، آمار   قبول  واج دائم و قابلبودن ازد با فرض مشکل«ھای مجلس،  براساس گزارش مرکز پژوھش

 ».سال افزايش مئيابد به شان از طريق مشروع پاسخ گويند، سال زھای جنسی و عاطفی توانند به نيا افرادی که نمی
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) سال٢٩ تا ٢٠بين (  ميليون دختر آماده ازدواج ٨ميليون پسر و ٩« برابر آمارھای موجود ١٣٨٨طبق گزارش، در سال 

 ١٣ به بيش از ١٣٩٠نکرده در سال  آمار مردان ازدواج» .تر شده است ود داشته که در حال حاضر احتماال بيشوج

 . ھزار نفر رسيده است١٣٠ و  ميليون

گرفته و بيوه که ازدواج   فزونی زنان طالق با جمعيت رو به«ھای مجلس،  طبق گزارش دفتر مطالعات مرکز پژوھش

 زن  ميليون حدود شش «١٣٨٨در سال » .کننده است ھا نگران اند مواجھيم که وضعيت روانی و معيشتی آن مجدد نداشته

 ».مطلقه در کشور وجود داشته که قطعا بر تعداد آن افزوده شده است

ادارات ثبت گيری  گذاشتن اين آمار و اطالعات ضمن توصيه به آسان ھای مجلس با کنار ھم کارشناسان مرکز پژوھش

اند که بخشی به اليحه حمايت از خانواده تحت عنوان  ، تأکيد کرده»در جائی غير از شناسنامه«برای ثبت ازدواج موقت 

شناسان و روانشناسان تھيه و  نامه قانونی آن با نظر فقھا، جامعه ای جداگانه نظام اضافه شود يا در اليحه» ازدواج موقت«

  .به تصويب مجلس برسد

 ساله کل کشور با ١۵-٢٩ ھزار و صد جوان مجرد   درصد از شش٨٢«ر حالی است که طبق اين گزارش، اين د

 ».اند  درصد موافق بوده١٠اند و تنھا   حل موافقت نشان نداده عنوان يک راه ازدواج موقت به

 زن و مرد در  خود، به موضوع نابرابری سطح دستمزدھا بين١٣٩٣مجمع جھانی اقتصاد در بخشی از گزارش سال 

دھد در ھمه کشورھا زن ھا دستمزد   کشور جھان نشان می١٣١المللی در  ھای اين نھاد بين بررسی. جھان پرداخته است

 .گيرند سان می تری نسبت به مردھا برای شغلی يک کم

. گيرند مزد میتر از مردان دست  درصد کم۴١دھد زنان ايرانی به طور متوسط  برآوردھای مجمع جھانی اقتصاد نشان می

 اعالم شده ٩٨رتبه ايران در جھان نيز از اين نظر .  برآورد شده است۵٩/٠نسبت دستمزد زنان به مردان در ايران 

  .تر از ايران است مزد بيش  کشور جھان برابری بين زن و مرد از نظر دست٩٧است به اين معنا که در 

اند مربوط به کشور فنالند  ی دستمزدی زن و مرد به دست آوردهبندی برابر ای که کشورھای غربی در رده بھترين رتبه

، کانادا ١٩ايسلند : رتبه برخی کشورھای ديگر عبارت است از.  جھان قرار گرفته است١۶اين کشور در رتبه . است

 .۶۵، آمريکا ۴٨، انگليس ٢٧

 درصد يک ۴٨ن کشور يک زن تنھا در اي. گيرند بر اساس اين گزارش زنان ايتاليائی، حتی نصف مردان ھم حقوق نمی

  . قرار گرفته است١٣١ در رتبه ۴/٠آنگوال با کسب نمره . مرد حقوق مئيرد

 کشور، رتبه ١۴٢بندی جھانی، از ميان  بر اساس گزارش مجمع جھانی اقتصاد، ايران از نظر برابری جنسيتی در رده

  . را به دست آورده است١٣٧

 گزارشی تحت عنوان گزارش توسعه انسانی برای بررسی و  (UNDP)ان مللھر ساله برنامه توسعه انسانی سازم

  .دھد يافتگی کشور ھای جھان ارائه می دادن وضعيت توسعه نشان

ترقی پايدار «، منتشر شده است برنامه توسعه سازمان ملل ٢٠١۴ جوالی ٢٣المللی که  در آخرين گزارش اين نھاد بين

.  انتخاب کرده است٢٠١۴را به عنوان موضوع گزارش توسعه انسانی » ھا  جھشھا و افزايش پذيری کاھش آسيب: بشر

 اعالم شده است که نسبت به ٧۵ در ميان کشورھای جھان  (HDI)در اين گزارش رتبه ايران در شاخص توسعه انسانی

 .سال گذشته با دو پله نزول روبرو بوده است

رھای جمھوری آفريقای مرکزی، ليبی و سوريه اتفاق افتاده شديدترين کاھش در شاخص توسعه انسانی امسال در کشو

 .ھای داخلی منجر به کاھش درآمد مردم شده است در اين کشورھا، درگيری. است

 ثانيه يك زن مورد حمله يا ١٨در ھر . ای فراگير است دھند که خشونت عليه زنان فاجعه اين آمارھا و تحليل ھا نشان می

 درصد زنان ٣۵ تا ٣٠. دارد تی باردار بودن، زنان را از خشونت مردان مصون نمیح. گيرد بدرفتاری قرار می
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ھا به ھنگام بارداری نيز مورد ضرب و   درصد آن٢۵ تا ١۵گيرند و  شان قرار می آمريكائی مورد آزار جسمی شوھران

 ۶٣در شيلی، . ه شده است قربانی زن سه نفر توسط شوھر يا ساير مردان كشت١٠چنين از ھر  ھم. گيرند شتم قرار می

 درصد زنان ھند بر اثر آزار جسمی ھمسران خود دست به خودكشی ۴١. گيرند درصد زنان مورد آزار جسمی قرار می

  .ھا ناشی از خشونت مردان است  درصد قتل۵٠در بنگالدش بيش از . زنند می

در .  زنان يک امر نھادينه شده استدر افغانستان اصوال آماری از خشونت عليه زنان وجود ندارد و خشونت عليه

، زنان )مخصوصا حاشيه خليج فارس( در تمامی کشورھای عربی. تاجيکستان نيز خشونت عليه زنان امری سنتی است

کاالئی ھستند که برای رھائی خانواده از فقر خريد و   در شرق آسيا دختران. خود نيز باور دارند که حقوقی ندارند

   .شوند فروش می

ستيز و  اما ھمه قوانين حکومت اسالمی ايران، زن. شود ران، آمار دقيقی از خشونت عليه زنان منتشر نمیدر اي

ھای حکومت اسالمی ايران، آن چنان تفکرات  به عبارت ديگر، بخش اعظم قوانين و اھداف و سياست. ستيز است آزادی

 ھر سال ھزاران زن قربانی اين تفکرات ارتجاعی پدرساالری و مردساالری را در جامعه تقويت کرده است که

  .کنند   در جوامعی چون جامعه ما، زنان انواع گوناگون خشونت را در سرتاسر زندگی خود تجربه می. شوند می

ترين    خانه که اصوال بايد امن. کنند زنان ايران، متاسفانه نه در خانه و نه در جامعه، ناامنی را با تمام وجودشان لمس می

دھند که اعمال   آمار و شواھد نشان می. شود   ترين مکان ممکن برای اعمال خشونت تبديل می  اشد گاه به خطرناکمکان ب

  . شود   ھای روانی و يا فيزيکی با ھدف اعمال قدرت و کنترل انجام می   خشونت اعم از خشونت

 ماه، ھشت ھزار مورد خشونت ، طی شش١٣٨۴گزارش سازمان بھزيستی حکومت اسالمی ايران در سال  بر اساس 

رسيده   اطالع مسؤوالن    مورد خشونت به۴۴طور متوسط روزانه حدود    خانگی عليه زنان گزارش شده بود، يعنی به 

يک آمار جامعه . شود   اين درحالی است که بسياری از موارد اعمال خشونت به نھادھای رسمی گزارش نمی. است

ھا از جنسيت خود  دو سوم از زنان ايرانی دچار خشونت خانگی و يک چھارم آن«د که دھ  شناختی نيمه رسمی نشان می

 زنان، اعمال خشونت  ھای انجام شده در مورد خودسوزی زنان، عامل اصلی خودسوزی در بررسی» .ناراضی ھستند

  .بر آنان عنوان شده است

در حالی که در کشورھای .  اسالمی آن استترين معضل و مشکل زنان ايران، حکومت اسالمی ايران و قوانين اصلی

اما در ايران، خود حاکميت و . گيرند شوند تحت حمايت قانون قرار می پيشرفته، زنانی که قربانی خشونت می

  .طلب ھستند آزار و خشونت ستيز و کودک کنندگان قوانين آن و مجريانش ھمگی زن تدوين

خشونت به عنوان نمونه، رابطه جنسی .  زنان حد و مرزی ندارددر ايران تحت حاکميت جمھوری اسالمی، خشونت بر

اما در قوانين حکومت اسالمی ايران، زنان موظف به برقراری . اجباری زن با ھمسر خود در جوامع غربی جرم است

 و در حالی که در جھان پيشرفته، زنانی که بدون رضايت. رابطه جنسی با ھمسر خود در ھر شرايطی و موقعيتی ھستند

به اجبار، تن به رابطه جنسی با ھمسر خود می دھند، قربانيان اين خشونت جنسی در حيطه زندگی خصوصی خود 

  . شوند محسوب می

گرا، اشاره کرد که به دليل قوانين موجود، مجبور به سرکوب  جنس توان به موقعيت دردناک زنان ھم نمونه ديگر را می

گرائی در  جنس  حتی ھم.گيرند طه جنسی با ھمسر مورد خشونت جنسی قرار میميل جنسی خود ھستند و با برقراری راب

  .شود حکومت اسالمی ايران، جرم بزرگی محسوب می

آزار جنسی ممکن است در محيط کار، جامعه و يا در محيط خانواده از . نوع ديگری از خشونت، آزار جنسی است

گيری از اجتماع، ايجاد روحيه بد بينی و افسردگی  به نفس، گوشهبھای آن از بين رفتن اعتماد . سوی مردان اعمال شود
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ھای پسران، نوجوانان و مردان در  ھای تلفنی، متلک توان مزاحمت ھای آن را می نمونه. و اضطراب در زنان است

 .نام برد... خيعقرب و

، نيروی انتظامی، »ز منکرامربه معروف و نھی ا«، »گشت ارشاد«ھای حکومتی موسوم به  تحقير و توھين و مزاحمت

ھا که مستقيما به دليل جنسيت زنان  اين مزاحمت. نيروی بسيج و غيره نمونه ديگری از آزار جنسی زنان، در ايران است

شود، از عدم به رسميت شناختن مالکيت زنان بر بدن خود، در قوانين حکومت اسالمی ايران  به آنان تحميل می

 .گيرد می سرچشمه

آميزی است که عزت نفس، اعتماد به نفس و  شامل ھر نوع رفتار خشونت. ، گونه ديگر خشونت استخشونت روانی

توان، انتقاد، تحقير، تمسخر، توھين، فحاشی و  ھای آن را می نمونه. کند دار می امنيت روحی و تعادل روانی زن را خدشه

ترين انواع خشونت  عليه زنان است يکی از متداولخشونت روانی، که به نوعی خشونت پنھان . تھديد عليه زنان نام برد

 .در حيطه زندگی خصوصی است

خشونت مالی نوع ديگری از خشونت است که ھدف آن اعمال قدرت از طريق مسايل مالی است تا از آن طريق زن، 

 .تحت کنترل قرار گيرد

جيره و مواجب از  گر به اصطالح بیسلب اجازه کار بيرون از منزل از زنان و در اختيار گرفتن زن، به صورت کار

پذير نمودن آنان ھموارتر  استقالل مالی زنان، زمينه را برای آسيب. ھای بارز خشونت مالی عليه زنان است نمونه

  .سازد می

ستيز و  توان، تدوين قانون اساسی زن بارترين پيامدھای به قدرت رسيدن حکومت اسالمی را می يکی از فاجعه

ھمه افراد ملت از زن و مرد در «: در اصل بيستم قانون اساسی آمده است. استناد موازين اسالم استستيز، به  آزادی

سان قانون قرار دارند و از ھمه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی با رعايت موازين  حمايت يک

 ».اسالم برخوردارند

ھا و  ھا و سرکوب جاست که تمامی نابرابری می ايران، ايننکته مھم و کليدی اين اصل قانون اساسی حکومت اسال

 .تبعيضات به ويژه عليه زنان، با موازين و ايدئولوژی اسالمی وارد اين قوانين شده است

ستيز حکومت اسالمی، ھمگی به گسترش و ادامه  تبعيض حقوقی که در دين اسالم عليه زنان وجود دارد، و سياست زن

 .ه ضدانسانی و آپارتايد جنسی در ايران منجر شده استحيات خشونت، اين پديد

ھای زيادی در سطح جھانی برای زدودن خشونت از زندگی زنان، به عنوان نيمی از جامعه در  در شرايطی که تالش

 . نموده است جريان است، حکومت اسالمی ايران، به استناد قوانين اسالمی، تبعيض و خشونت عليه زنان را قانونی

 سال برای دختران، ارزش ديه، ارث و شھادت، نداشتن حق طالق و حضانت فرزند، ٩ سن مسؤوليت کيفری تعيين

 اجازه کار و تحصيل، نداشتن اجازه خروج از  نداشتن حق مالکيت زن بر بدن خود، نداشتن حق تعيين محل زندگی،

 .نسانی و وحشيانه عليه زنان استھائی از اين قوانين غيرا ھا، نمونه کشور و نداشتن حق قضاوت در دادگاه

کوشد، بلکه  ستيز دينی، نه تنھا به بازتوليد خشونت عليه زنان در جامعه می حکومت اسالمی ايران با الحاق قوانين زن

  .کند ھای مدنی برای رفع اين خشونت را نيز، شديدا سرکوب می ھرگونه مبارزه و تالش

دانند و يا به  ايران را با فرھنگ مردساالر رايج در جامعه مرتبط میگرچه اغلب کارشناسان خشونت عليه زنان در  

داليل و مالحظات سياسی و اجتماعی اظھارنظرھا و مواضع خود را به قوانين اسالمی حکومت اسالمی تعميق 

ا برای رفع ھ آميز را ھم در تشديد اين نوع خشونت و نيز ناکامی تالش ھای تبعيض گذاری اما قوانين و سياست. دھند نمی

توانند راه را برای تحوالت فرھنگی و بينشی در  به بيان ديگر، قوانين و مقررات می. دانند آن، به شدت تأثيرگذار می

 بسياری از فعاالن حقوق زنان در ايران،  به گفته. مانده شوند جامعه بگشايند يا خود سبب حفظ و تشديد مناسبات عقب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

اند و تشديد  ھای جنسيتی عليه زنان افزوده ھای اخير، عمال بر ابعاد تبعيض ان در دھهشده در اير شماری از قوانين وضع

  .اند خشونت عليه آنان را بيش از گذشته دامن زده

ھای مربوط به روابط خارج از ازدواج،  به ويژه در قوانين مجازات اسالمی مثل شالق زدن، سنگسار و دستگيری 

ھای دولتی و قضائی، با زن به عنوان موجودی فرودوست رفتار  در دستگاه. تر استآميز ی رفتار با زنان خشونت نحوه

داد اينک در شھرھای بزرگ  ھای جنوبی و غربی روی می ھای ناموسی که قبل از انقالب عموما در استان قتل. کنند می

 بر زن و کنترل برادر بر  کنترل مرد فعاالن حقوق زنان در ايران، علت اين امر را. شود و تھران نيز مشاھده می

 .دانند که قوانين و مقررات موجود آن را تقويت و نھادينه کرده است خواھر و پدر بر دختر می

آميز عليه زنان و    در حوزه عملکرد حکومت اسالمی ايران، خشونت از طريق وضع و اجرای قوانين تبعيض

ھای    ھا بر سر راه حضور و مشارکت زنان در عرصه   حدوديتھای جنسيتی، يا از طريق ايجاد موانع و م   بندی   سھميه

    ھا   ھا و زندان   چنين در بازداشتگاه ھای کالن اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی و ھم   گيری   گذاری، تصميم   قانون

رد شکنجه و سرکوب قرار چون مردان مو ھا، زنان عالوه بر آن که ھم   ھا و زندان   در بازداشتگاه. شود   اعمال می

به عالوه در مواردی، زنان و . شوند  شان نيز مورد آزارھای جنسی مضاعف واقع می   گيرند متاسفانه به دليل جنسيت  می

  .گيرند   دختران به طور مستقيم از سوی مسوالن نھادھای مجری قانون نيز مورد خشونت قرار می

ھا اين حقوق از زنان سلب شده است مستقيم و يا غيرمستقيم منشاء  ساس آنست که قوانينی که برا ذکر اين نکته ضروری

ھای خانگی   به طور مثال قانون پوشش و حجاب اجباری، در واقع خشونتی دولتی است که برخی از خشونت. دينی دارند

: قانون مجازات اسالمی ۶٣٨طبق تبصره ماده . شود ناشی از آن است   ھائی که در اجتماع به زنان وارد می    و خشونت

 ھزار تا ۵٠زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاھر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه يا از «

   ».پانصد ھزار لایر جزای نقدی محکوم خواھند شد

 و يا جريمه نقدی با اتکا به ھمين ماده قانونی حجاب، تاکنون ھزاران زن مورد خشونت قرار گرفته، دستگير، زندانی

ای زنان راه افتاده است که آخرين نمونه  ھای زنجيره يا اين که قتل. اند   اند و يا حتی مجبور به ترک کشور شده   شده

زمان با اين فاجعه انسانی، تصويب  و ھم» بدحجابی«ھولناک آن اسيد پاشيدن به صورت پانزده زن در اصفھان به بھانه 

در مجلس شوراسی اسالمی است که رسما و علنا به نيروھای بسيجی و » معروف و نھی از منکرامر به «قانونی به نام 

  .هللا و غيره اختيار تام داده است تا مزاحمت ھا و سرکوب بر زنان را تشديد کنند انتظامی و انصار حزب

ھا را توجيه و يا     و مقرراتی که اين قتل در جامعه ماست که به پشتيبانی قوانين  ويرانگر ديگری   ھم پديده ھای ناموسی   قتل

تواند در شرايطی ويژه،    بينی شده است كه شخص می   در قانون مجازات اسالمی پيش. افتد کند، اتفاق می   حتی حمايت می

ھر كس در مقام دفاع از نفس، «:  قانون مجازات اسالمی۶١طبق ماده .  كه مجازات شود   مرتكب قتل شود بدون آن

، ناموس و يا مال خود و يا ديگری و يا آزادی تن خود يا ديگری در برابر ھرگونه تجاوز فعلی و يا خطر عرض

الوقوع عملی انجام دھد كه جرم باشد، در صورتی كه دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد و عمل ارتكابی بيش از    قريب

 ممكن نباشد و يا مداخله قوای مذكور در رفع تجاوز و حد الزم نباشد و توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت در عمل

  » .خطر مؤثر واقع نشود، قابل تعقيب و مجازات نيست

ھرگاه مرد ھمسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاھده كند و علم «: گويد    قانون مجازات اسالمی نيز می۶٣٠ماده 

كه زن مكره باشد، فـقـط مـرد را    را به قتل برساند و در صورتی تواند در ھمان حال آنان  به تمكين زن داشته باشد، می

  . حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است» .تـوانـد به قتل برساند می
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شود دوگانه   ھای ناموسی ختم می    قتل   برخورد قوه قضائيه حکومت اسالمی ايران، در اغلب موارد و حوادثی که به فاجعه

و يا حتی مورد سوءظن .  نمونه مرد حق دارد تحت عنوان دفاع از ناموس زنی را که مورد تجاوز، تعرضبرای. است

  ) ۶١ و ۶٣٠ماده ( .قرار گرفته به قتل برساند

کم نيست اخبار و آمار زنانی که چون در برابر تجاوز مقاومت کرده و . گونه ديگری است در حالی که در مورد زنان به 

توان به    باز ھم برای نمونه می. ھا حکم اعدام صادر کرده است    اند اما دادگاه برای آن   ه قتل رساندهشخص متجاوز را ب

دختری که به خواسته يکی از ماموران پيشين حکومتی مبنی بر برقراری ارتباط .  ريحانه جباری اشاره کرد   محاکمه

سپس شعبه . رساند ، به قتل ١٣٨۶ در تاريخ شانزدھم تير ماه جنسی تن نداد، و در دفاع از خود با يک ضربه چاقو او را

 عقرب ٢و در نھايت صبح روز .  کيفری استان به رياست قاضی تردست حکم به قصاص ريحانه را صادر کرد٧۴

  . ، اعدام شد٢٠١۴ اکتوبر ٢۴برابر با 

 شب با سر و صدای دخترش از خواب بيدار وی در نيمه. پژوه است   ای ديگر از اين دوگانگی اعدام فاطمه حقيقت   نمونه

و با اين که . رساند   وی او را به قتل می. شود   ای خود به دخترش روبرو می   که با صحنه تجاوز ھمسر صيغه. شود   می

  . اعدام شد٨٧ قوس ۶سرانجام در . شود    اجرای حکم اعدام وی متوقف می٨۵ و ٨١ھای   دوبار در سال

پژوه در دفاع از دخترش، به قتل غيرعمد و ناخواسته     جباری در دفاع از خود و فاطمه حقيقتدر حالی که ريحانه

اما حکومت اسالمی، اين دو قربانی را اعدام کردند تا ديوارھای مذھبی و . شان اعدام نبود مرتکب شده بودند ھرگز جرم

  .مردساالری فرو نريزند

در .  قانون مجازات اسالمی در رابطه با سنگسار است١٠٢ و ٨٣ند ماده ک مواد قانونی ديگری که خشونت را ترويج می

ی مجازات می     قانون مجازات اسالمی به نحوه١٠٢و ماده .  حکم سنگسار برای زنای محصنه تعيين شده است٨٣ماده 

كنند    ر گودال دفن میمرد را ھنگام سنگسار تا نزديكی كمر و زن را تا نزديكی سينه د«: در اين ماده آمده است. پردازد

ترين نوع شکنجه و     بر اساس اين ماده قربانی را در گودالی قرارداده و مردم را در وحشيانه».نمايند   آنگاه رجم می

ھای عادی    و به اين وسيله انسان. دھند   مجازات منجر به مرگ با پرتاب سنگ به سر و صورت قربانی مشارکت می

  .جمعی شرکت کنند   ند که در قتلی دستهکن   جامعه را ترغيب می

گذار و مجری قانون، ناموس و دفاع از آن منحصر به مردان    دھد از نظر قانون   ھائی است که نشان می   موارد فوق نمونه

 کنند تا قدرت مطلق مردان در خانواده و جامعه است که با اتکا بر چنين احکام و قوانينی ضدانسانی زنان را اعدام می

  . دار نشود خدشه

ھا توسط نزديکان از جمله  گيرند که بسياری از آن   در حالی که ساالنه ھزاران زن در ايران، مورد تجاوز قرار می

گيرند که حتی به دليل ترس و حفظ ناموس ممکن است که ھرگز در طول   برادر، پدر، عمو، دائی مورد تجاوز قرار می

  .دزندگی خود با کسی در ميان نگذارن

 که    از جمله اين. العمل کرده است   ھای ناموسی به حدی است که مسؤولين را وادار به عکس   گستردگی قتل

 قضائيه، از افزايش قتل و آزارھای جسمی زنان جوان خبر داد و اعالم کرد که    ميرمحمدصادقی سخنگوی سابق قوه

اند که توسط بستگان يا دوستان مرد خود به  ونی تحويل شده سال اخير شمار زيادی اجساد دخترانی به پزشکی قان٣در «

ھای اخير در    با اتکا به چنين قوانينی است که در سال» .اند اند يا مورد آزارھای شديد جسمی قرار گرفته   قتل رسيده

قاتلين در . اند   دادهای جان خود را از دست    ھای زنجيره  ، زنان بسياری طی قتل...شھرھای مشھد، تھران، کرمان، کرج و

  .اند   کردند که مقتولين اعمال منافی عفت انجام داده و مھدورالدم بوده   دفاع از خود اعالم می
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ھای    درصد اين قتل٨٠ھای خانوادگی به فرزندکشی اختصاص دارد و     درصد قتل١۵براساس پژوھشی، حدود 

قانون مجازات اسالمی، پدر و جد پدری که فرزند خود را  ٢٢٠بر اساس ماده . خانوادگی درون خانه رخ داده است

  .شوند   بکشند، قصاص نمی

ھای اسالمی، آزادی و استقالل زن را نه  ھا و حکومت به عالوه گروه. دين، مغاير با پيشرفت و علم و دانش بشری است

 مردساالری و پدرسارالری را شناسد، بلکه به اشکال مختلف نيز گرايشات ارتجاعی سنتی مانند تنھا به رسميت نمی

انواع . گردد ھای اقتصادی، سياسی و فرھنگی می دين و مذھب، مانع مشارکت زنان در عرصه. کنند تقويت می

ھای مذھبی و سنتی و پدرساالرانه در بستر فقر، سطح پائين سواد،  ھای خانوادگی که بر مبنای ديدگاه خشونت

  . گيرد کننده از زنان و دختران قربانی می گونه نگران   رفته و بهھای مذھبی شکل گ نيافتگی و ارزش توسعه

اين . گيری خالفت اسالمی يا ھمان داعش، خشونت اسالمی عليه زنان، بيش از پيش مطرح شده است از زمان قدرت

گری از ھا، محدود نيست بلکه قدرت گرفتن داعش در منطقه انواع دي عام افراد و سر بريدن ھا تنھا به قتل خشونت

سازی اندام تناسلی  خشونت عليه زنان از جمله به بردگی گرفتن زنان، فروش آنان، تجاوز جنسی و يا حتی شايعه ناقص

  . زنان را نيز در پی داشته است

، نوع ديگری از الگوھای »جھاد نکاح«از سوی ديگر تبليغ اين گروه تروريستی اسالمی، برای جذب زنان به منظور 

بنابراين، اين زنان ھستند که مورد تجاوزھای وحشيانه، . ليه زنان را در منطقه گسترش می دھداعمال خشونت ع

گردند محدود به داعش نبوده و قبل از آن نيز حکومت  ھا می ھای اجباری و قربانی انواع ديگری از خشونت ازدواج

رو،  از اين. اند ھای ضدزن را به کار گرفته ، اين سياست...اسالمی ايران، عربستان، نيجريه، افغانستان، عراق، ليبی و

داری، به خصوص در گرايشات پوسيده  ھا در مناسبات ظالمانه سرمايه ريشه تبعيض بر زنان و سرکوب سيستماتيک آن

  .چون دين و مذھب و قوانين اسالمی دارد آن ھم

 و مالی عليه زنان در ايران، ترين عامل حيات، گسترش و بقای خشونت فيزيکی، جنسی، روانی مھم ترين و اصلی

  .خشونت سياسی يا حکومتی است

ھائی مربوط است که منجر به نابرابری در حقوق زنان شده، و اين  خشونت سياسی يا حکومتی، به قوانين و سياست

 .تبعيض حقوقی، آنان را اجبارا در جايگاه فرودستی در مقايسه با مردان قرار داده است

 ،در بسياری از کشورھای در حال توسعه. ھای رسيدن به آگاھی و رشد جامعه است از مولفهوضعيت حقوق زنان، يکی 

 و باال بردن ميزان مشارکت زنان تخصيص ،ھای شغلی برابر برای زنان ای از منابع مالی، به ايجاد فرصت بخش عمده

 .سازی، سطح عمومی فرھنگ را در جامعه باال ببرند دھند تا با فرھنگ می

نابرابری حقوقی زنان در ايران امروز قانونی . تر از سطح عمومی فرھنگ است جامعه ما، قانون، بسيار نازلاما در 

به ھمين دليل . ترين ابزار کنترل قدرت در ھر ساختار سياسی است  در چنين شرايطی، روشن است که قانون، قوی.است

 .قانون، قدرتمندترين ابزار کنترل خشونت است

- ھای مھم کنترل سياسی شده عليه زنان، يکی از مکانيزم ر حکومت اسالمی ايران، خشونت قانونیبه اين ترتيب د

به دليل موجه و . ھای فرودست در مقايسه با مردان وادار کرده است اجتماعی جامعه است که زنان را به موقعيت 

ز زنان نيز، از اين پديده ضدانسانی ھای گري مشروع بودن تسلط مردان بر زنان ھم از نظر شرعی و ھم قانونی، راه

 .بسته شده است

اما اگر بخواھيم برای سھولت شناخت از اين پديده، . ھای متعددی دارد   به اين ترتيب، خشونت عليه زنان ابعاد و عرصه

     عرصه-١: توان گفت که اين پديده به طور کلی در سه عرصه اصلی زندگی زنان، فعال است   بندی کنيم می   آن را دسته

  .ھا و نھادھای رسمی حاکميت    از سوی دولت- ٣، و )در محيط کار و اماکن عمومی(  جامعه-٢خانوادگی؛ 
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ای مستقيم بين خشونت خانگی و قوانين    توان رابطه   يکی از داليل اعمال خشونت در ھر سه مورد ياد شده را می

به طور مثال . کند   نه در خانواده و نه در اجتماع ايجاد امنيت نمیقوانين مدنی ايران برای زنان، . آميز دانست   تبعيض

به » وادار«تواند او را    طبق قانون، زن بايد از مرد تمکين کند يعنی اين که اگر زن حاضر به تمکين نباشد مرد می

  .شود   جاست که اعمال خشونت قانونی می  اين. تمکين کند

در ايران، آن است که خشونت خانوادگی و حکومتی در ايران، با ھم اجين ھای خشونت خانوادگی  يکی از ويژگی

تا زمانی که ساختار جامعه و قوانين . توان به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد ھا را نمی رو، آن از اين. اند شده

معه وجــود داشته ھای خشونت در جـا ھا و نگرش جاری در آن، بر تبعيض و نابرابری اجتماعی استوار باشد و ارزش

ای را بر عليه کليه اشکال خشونت بر زنان، به خصوص عليه کليت حکومت اسالمی  باشد؛ بايد مبارزه ھمه جانبه

  .سازمان داد

ای از راھکارھا و پيشنھادھا را  توان مجموعه در سطوح مختلف جامعه، از جمله در سطح فردی، اجتماعی و قانونی می

سياسی و در راس ھمه جنبش کارگری است که با  -  ھای اجتماعی ؤوليت اصلی برعھده جنبشھا مس ارائه داد که در آن

چون جنبش زنان و جنبش حوانان و دانشجويان و غيره، يک جنبش سراسری را در  ھای ديگر ھم متحد کردن جنبش

  .سطح کشور سازمان دھد و بديل طبقاتی خود را در مقابل جامعه قرار دھد

ھای  حل ھای مخالف حکومت اسالمی، با ھدف باال بردن سطح آگاھی مردم، يکی از راه يق رسانهسازی از طر فرھنگ

  .مھمی برای جلوگيری از خشونت بر زنان است

شود، حاال در دانشگاه تربيت مدرس  ھای درسی مطرح می ھائی در رابطه با مردانه بودن کتاب ھاست که بحث سال

  .کند  مسأله را مشخص میپژوھشی انجام شده که صحت و سقم اين

براساس پژوھش صورت گرفته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تربيت مدرس از سوی دکتر علی محمد حاضری، 

عضو ھيات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تربيت مدرس، شش کتاب درسی در مقاطع راھنمائی و دبيرستان مورد 

ھائی نظير تصاوير، اسامی، مولفان  ی در اين پژوھش در مولفهھای مورد بررس کتاب. بررسی قرار گرفته است

ھای حاضر در متون، حضور باالی مردان و اندک زنان را نشان  ھا و شخصيت ھا، نويسندگان متون درس کتاب

 ٩٣ درصد بزرگان و مشاھير معرفی شده، ٩۵ درصد اسامی، ٨۵ درصد تصاوير، ٩۵بر اساس اين پژوھش . دھند می

ھای حاضر   درصد شخصيت٨٧ريزان و   درصد مولفان و گروه برنامه٧۶دگان و شعرای متون درسی، درصد نويسن

ھا مردان را  از نظر کيفی نيز اين کتاب«چنين آمده است  در اين پژوھش ھم. دھند در متن دروس را مردان تشکيل می

لب در حال گريه و زاری و ابراز عجز و ھا اغ کنند و زن تر معرفی می تر، مديرتر و شايسته تر، داناتر، قوی عاقل

  ».ھا در سطح بسيار پائين بوده است ناتوانی بوده و کارھای محوله به آن

ھای متوسط و عالی  ترديد پيشگيری اساسی از خشونت بر زنان، بايد از کودکستان و مدارس آغاز شود و در دوره بی

ھای زنان  جنبش. کند وجود دارد که از حقوق زنان دفاع میدر بسياری از كشورھا، قوانينی . نيز تداوم داشته باشد

ھای امن وجود دارد كه زن خشونت ديده تا زمانی كه خطر تھديدش  چنين مراكزی به نام خانه ھم. ھا آزادانه دارند فعاليت

ھای  تر از ھمه، فعاليت مھم. ستيز ھستند اما در ايران، ھمگی قوانين مردساالر و زن. شوند ھا پناه داده می جا كند در آن می

ھای  چنين رسانه ھا و احزاب سياسی و ھم ھای اجتماعی و نھادھای دموکراتيک مردمی، سازمان رسمی و علنی جنبش

گيرد چه قانونی و چه اجتماعی و مردمی  بنابراين، زنی که در ايران مورد تھديد و خشونت قرار می. مستقل است

  .پناھگاھی ندارد

برای نمونه در رساله خمينی، . هللا ھا مملو از فتواھای ضدزن و ضدکودک است ھای آيت سالهبه عالوه قرآن و ر

  .استفاده جنسی از کودکان بدون اين که دخول صورت گيرد مجاز شناخته شده است سوء
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يک . نيمالمللی در رابطه با احتمال خيزش اجتماعی در ايران اشاره ک در پايان جالب است که به ھشدار يک مؤسسه بين

ھا و  ، در گزارشی ھشدار داده است که برخی کشورھا از جمله ايران، محرکهجاپانمؤسسه تحقيقات اجتماعی در 

که مقر » نومورا« به گزارش راديو فرانسه، مؤسسه تحقيقاتی .ھای اجتماعی را در بطن خود دارا ھستند احتمال خيزش

تھيه گزارش درجھت بررسی امنيت ( امنيتی و اقتصادیکننده خدمات مشاوره  آن در ژاپن قرار دارد، عرضه

  .باشد می) گذاری در کشورھای جھان سرمايه

 عامل نابرابری ٣ھای خيعقربی و رخدادھای اعتراضی در کشورھای گوناگون، از  اين مؤسسه با بررسی ناآرامی

رزيابی کرده و با نام بردن برخی ھا را به عنوان محرک اصلی اعتراضات مدنی ا اقتصادی، فساد و نارضايتی از دولت

 .کشورھا از جمله ايران تصريح کرده است که پديده اعتراض به احتمال زياد در اين کشورھا ادامه خواھد يافت

شده توسط اين مؤسسه، با تظاھرات خيعقربی  کدام از کشورھای فھرست گويد که ھيچ می» نومورا«گر مؤسسه  تحليل

که احتمال اعتراضات گسترده در اين کشورھا وجود دارد که ماال بر فضای کسب و کار در غريبه نيستند و افزدوه است 

 .اين کشورھا تأثير شديد خواھد گذاشت

در مورد ايران در  .ھا، ايران در مکان چھارم اين فھرست قرار گرفته است در فھرست کشورھای طُعمه ناآرامی

دريک سال گذشته، قيمت مواد .  جمھوری اسالمی را فلج کرده استالمللی، اقتصاد ھای بين تحريم: گزارش آمده است

، ھزاران اکتوبردر ماه .  درصدی داشته و آمار بيکاری بسيار باال است١٢ تا ٦ھای رسمی، افزايش  غذائی براساس داده

ھا   نوع پوشش آنھای سريالی عليه دختران جوانی شدند که ھا آمدند و خواھان پايان دادن به اسيدپاشی نفر به خيعقرب

 .نامناسب تشخيص داده شده بود

ھا و  طبقاتی پيگير و مداوم عليه کليت حکومت اسالمی و تحميل خواسته – مسلم است که بدون مبارزه ھمه جانبه سياسی

چون جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دانشجويان و جوانان، نھادھای دموکراتيک  ھای اجتماعی ھم مطلبات جنبش

توان حقوق زنان را بر حکومت  لغو سانسور، لغو اعدام، ممنوعيت شکنجه و آزادی ھمه زندانيان سياسی، نمیمردمی و 

  .اسالمی تحميل کرد

ھا و مطالبات زنان به حکومت اسالمی ايران، بايد ھر لحظه و ھر روز  اما ترديدی نيست که برای تحميل خواسته

رو، اگر  از اين. ر جھت تقويت و پايداری جنبش زنان بھره گرفتمبارزه و تالش کرد و از ھر امکانی و فرصتی د

ستيز  ستيز و آزادی  را به يک روز اعتراض سراسری و عمومی عليه کليت حکومت اسالمی زننومبر ٢۵بتوانيم روز 

ران ھاست که زنگ خطر را برای س ھا و ھشدارھای مؤسسه باال، مدت بينی در سراسر ايران تبديل کنيم از جمله پيش

  !ھا، به صدا درآورده است المللی آن داری بين حکومت اسالمی ايران و حاميان سرمايه

   ٢٠١۴ اکتوبر بيست و دوم - ١٣٩٣يکم قوس 

 

  


