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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٢ نومبر ٢٧

  !اگر در جامعه زنان آزاد نباشند، ھيچ کس در آن جامعه آزاد نيست
  ) نومبر روز جھانی مبارزه عليه خشونت بر زنان٢۵به مناسبت (

                

در . نام گذاری شده است» روز جھانی منع خشونت بر زنان« به نام قوسمبر، برابر با چھارم روز بيست و پنجم نو

ن سياسی و اجتماعی عليه  ترزا و بتربه ميرابل که از فعاال، سه خواھر به نام ھای منيروا، ماريت١٩۶٠مبر  نو٢۵

ی التين و امريکاجنبش زنان . د، به ظاھر در يک تصادف جان باختندحکومت نظامی در جمھوری دومينيکن بودن

مبر را روز جھانی خشونت عليه زنان اعال م  نو٢۵، تصميم گرفتند که روز ١٩٨١ن زنان در سال ھم چنين فعاال

ی مبر، روز جھانی خشونت عليه زنان، در بسياری از کشورھا نو٢۵به مناسبت از آن تاريخ تا به امروز، . کنند

ھم چنين در اثر . جھان تظاھرات ھا، سخن رانی ھا و مراسم ھای مختلفی عليه خشونت بر زنان برگزار می شود

 زنان و جنبش ھای برابری طلب، سازمان ملل ھم اين روز را روز جھانی مبارزه با خشونت عليه زنان به ۀمبارز

  .سراسر جھان است وسيع در ۀچرا که خشونت عليه زنان يک پديد. رسميت شناخته است

کيد کنيم که خشونت خانگی به سن، قشر، طبقه و فرھنگ خاصی محدود نيست و ميان ھمه اقشار جامعه أالبته بايد ت

بنابراين، سيستم . در واقع زن ھم در خانه کار می کند و ھم در جامعه. و در کشورھای مختلف جھان وجود دارد

  .ش تری می برديب، سود  ستم مضاعف بر آنان و کار خانگی زنانسرمايه داری از استثمار شديد زنان و تحميل

آمار .  درصد مردان ھستند١٠ درصد از قربانيان خشونت خانگی زنان و حدود ٩٠براساس آمارھای جھانی، 

و بالعکس .  زنند خودکشی زنان، دو برابر مردان است و زنان مجرد کم تر از مردان مجرد دست به خودکشی می

  .ميان زنان متاھل بيش از خودکشی مردان متاھل استخودکشی در 

 ثانيه يک زن مورد ١٨مار بھداشت جھانی در ھر آبراساس . ميرد  ثانيه در سطح جھان يک زن می ١٨در ھر 

  . گيرد حمله يا بدرفتاری قرار می

د آن ھا به  درص٢٠ تا ١۵ گيرند و  ی مورد آزار جسمی شوھران شان قرار میامريکائ درصد زنان ٣۵ تا ٣٠

 قربانی زن سه نفر توسط شوھر يا ساير مردان ١٠گيرند و از ھر  ھنگام بارداری نيز مورد ضرب و شتم قرار می 

  .  اند کشته شده شده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

براساس آمار يونيسف در ھند، بيش از دو ميليون نفر زن خيابانی وجود دارد که بيش از نيم ميليون نفر آن ھا زير 

شوند،   ھا و برخوردھای شديدی که با آن روبرو می   نوع حمايتی در مقابل انواع خشونتسن قانونی ھستند و ھيچ

  .اند  ميليون نوزاد دختر توسط والدين شان به قتل رسيده ١٠ سال گذشته ٢٠دولت ھند رسما اعالم کرده طی . ندارند

ی است که در خارج از ئ از آن ھاشوند بيش لوله کشته می فريقای جنوبی، تعداد زنانی که در خانه به ضرب گادر 

 درصد از زنان شھری ۵۶ی و ئ درصد از زنان روستا۶٧ نو، ۀدر گين. اند خانه و توسط فردی غريبه به قتل رسيده 

  . اند مورد خشونت جسمی قرار گرفته

  د که بهرو مخدر، سومين تجارت پرمنفعت در جھان به شمار می   قاچاق زنان بعد از قاچاق اسلحه و مواد ۀپديد

 تجارتی غيرقانونی است که ساالنه اين نوع قاچاق، ظاھراً .  شود عنوان يکی از جرائم سازمان يافته محسوب می

 ، حضور و فعاليت اين قربانيان در ILOالمللی کار،  براساس گزارش سازمان بين .  سود دارددالر ميليارد ١٢حدود 

 را در بر می گيرد که نصف اين رقم مربوط به کشورھای دالرد  ميليار٣٢کشورھای مقصد، ھر سال رقمی بالغ بر 

  . صنعتی است

ھای تجاری به کشور مقصد فرستاده  بعضی از زنان قاچاق شده با اجبار به روسپيگری، توريسم جنسی و ازدواج 

به ... ا و  ھ  در رستورانئیبرخی نيز با پوشش مشاغلی چون کار خانگی، کشاورزی، آرايشگری و پذيرا.  شوند می

 استثمار ۀافتند و در پروس در نھايت اين زنان به دام باندھای قاچاق می . کنند خارج از کشور خود مھاجرت می 

  .  گيرند جنسی قرار می

، ھنوز در ٢١امروزه و در قرن «: سف اعالم کردأ، با نگرانی و ت٢٠٠۴مجمع پارلمانی شورای اروپا در سال 

.  شوند  زن ھستند و در مشاغل خصوصی و خانگی به کار گمارده میھا اکثراً  اين برده . داری رايج است اروپا برده 

اند، سپس با ھدف  ، از طريق پست الکترونيک وارد اين کشورھا شده »عروس سفارشی« صورت   بهءآن ھا، ابتدا

  » . شوند استثمار جنسی به کشورھای ثالث قاچاق می

ھا، بسيار  گونه فعاليت   دليل زيرزمينی بودن اين   قاچاق زنان و دختران به متخصصان، تخمين آمار دقيقۀبه گفت

 ميليون نفر قربانی باندھای ٢/١المللی کار، ساالنه حدود  ھای اخير سازمان بين  براساس گزارش سال . دشوار است

  .قاچاق زنان و کودکان در داخل و خارج از مرزھا ھستند

 درصد آن ھا از ۶٠گيرند که  ر زن و دختر جوان مورد قاچاق جنسی قرار می  ھزا۵٠٠در اروپای غربی ساالنه 

در اين .  نيز وضعيت فاجعه باری دارندامريکازنان قاچاق شده به . شوند مين می أجنوب آسيا و اروپای شرقی ت

  . شوند و می ره  با خشونت از طرف مردان نيز روبکشور، زنان و دخترانی که قربانی تجارت جنسی ھستند، اکثراً 

مطالعات نشان داده .  دارندHIV ھای جنسی، نقش زيادی در انتقال ويروس   کشی زنان قربانی قاچاق به سبب بھره

 ماه اول فعاليت خود، به ويروس ايدز ۶کنند، به احتمال زياد در  فعاليت می » تن فروشی«است زنانی که در مراکز 

  . شوند مبتال می

 ماند و تا چندين سال اثرات خطرناک خود را نشان نمی دھد بر اين   افراد پنھان میاين ويروس در بسياری از

بنابراين قاچاق زنان، .  کنند  ھای خود باز گردند، اين بيماری را به آنان نيز منتقل می اساس، اگر اين زنان به خانواده

  .عالوه بر اين که جنايت بزرگی است، ناقل بيماری ويرانگر ايدز نيز ھست

 کشور در جھان، مردان به خاطر خشونت عليه زنان مجازات نمی شوند؛ اگر ١١۴بررسی ھا نشان می دھد که در 

مردان، زنان را به خاطر ناموس پرستی شکنجه کنند يا به قتل برسانند، به مجازات ھای سبکی محکوم می شوند و 

  .ال خشونت عليه زنان استخشونت خانگی يکی از گسترده ترين اشک. يا اصال مجازات نمی شوند
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خشونت عليه زنان انواع مختلفی دارد که شامل خشونت ھای خانگی، تجاوز، قاچاق زنان و دختران، تن فروشی 

اجباری، خشونت ھای ناشی در جنگ ھا مانند قتل و تجاوزھای برنامه ريزی شده، بردگی جنسی، قتل برای دفاع از 

 جھيزيه و ساير ۀخاب جنسيت نوزادان و خشونت ھای مربوط به تھيشرف و ناموس، کشتار نوزادان دختر، انت

  .اعمال و سنت ھای ارتجاعی و زن ستيز و غيره می شود

 خشونت با ألۀ حذف خشونت با زنان در مجمع عمومی سازمان ملل به تصويب رسيد و مسۀ، بياني١٩٩٣در سال 

 عمل، که در کنفرانس جھانی ۀکار پاي. حساب آمدزنان به عنوان خشونت عليه بشر و نوعی جنايت عليه زنان به 

 بحرانی که نياز به توجه خاص ألۀ مس١٢ خشونت با زنان را به عنوان يکی از ألۀ تصويب شد، مس١٩٩۵زنان سال 

دسته بندی ديگری نيز که بعضی کارشناسان . دولت ھا و مجامع بين المللی و انجمن ھا دارد، مورد بررسی قرار داد

زيکی، حقوقی، جنسی، اقتصادی، ، روانی، فخشونت ھای زبانی: ليه زنان کرده اند عبارت است ازدر خشونت ع

  ...فکری و آموزشی و 

خشونت بر زنان، ھم در خانواده و ھم در جامعه و . اعمال خشونت بر زنان و ابعاد آن بسيار متفاوت و گسترده است

  .ھم توسط حکومت ھا اعمال می شود

يکی از رايج ترين و پنھان ترين انواع آن خشونت . انی گونه ھای مختلفی از خشونت ھستندزنان در جھان، قرب

 در حل مشکالت، عدم اعتماد به نفس، ناتوانی در پذيرش شکست در رابطه و پرخاشگری ئیعدم توانا. خانگی است

  .از ديگر داليل تن دادن به خشونت محسوب می شوند

ر، قضاوت ديگران، ترس از دست دادن حضانت ييوشت فرزندان، ترس از تغعدم استقالل مالی، نگرانی از سرن

در برخی کشورھا، بسياری از قربانيان خشونت ... کودکان، عدم برخورداری از حمايت خانواده و حمايت قانونی و

  .را در شرايط دردناک و دلخراشی نگاه می دارد

 و طالق ئی در بسياری از مواقع ترس از عواقب اقدام به جدا. تداوم رابطه جدی باشدۀتواند به انداز  میئیخطر جدا

 اين گونه ۀ خشونت، عامل مھمی در ادامۀو غيرقابل پيش بينی بودن عکس العمل ھمسر با توجه به داشتن سابق

 اً  از دست داده اند و يا اجبارئیکم نيستند زنانی که تھديد به مرگ شده و حتی جان خود را پس از جدا. روابط ھستند

  .در ھمان جھنم چارديواری خانه باقی می مانند

 اش کتک خورده، به زور وادار به  به گزارش سازمان ملل از ھر سه زن در جھان، حداقل يکی در طول زندگی«

  ».اش قرار گرفته است  جنسی شده يا به شکلی ديگر ھدف آزار ھمسر يا شريک زندگیۀرابط

دھد نيمی از ھمه زنانی که در جريان خشونت خانگی جان خود  چنين نشان می المللی، ھم  نتايج برخی تحقيقات بين 

  .را از دست داده اند، توسط ھمسر يا شريک زندگی فعلی يا سابق خود به قتل رسيده اند

خشونت خانگی شامل ھر نوعی از خشونت است که از سوی يکی از اعضای خانواده يا ھر دوی آن ھا بر ديگری 

مراجعه . اين که اغلب، اعمال کننده اين خشونت مردان ھستند، شکی نيستدر . خانه اعمال شودو در چارديواری 

  . اين واقعيت است که در اکثر موارد قربانيان خشونت خانگی زنان و کودکان بوده و ھستندۀبه آمار نشان دھند

چنين .  والدين بودن است خشونت يا شاھد خشونتۀثيرگذار در دوران کودکی، تجربأ يکی از عوامل تۀاز جمل

  .کودکانی ممکن است تنھا راه حل مشکالت را اعمال يا پذيرش خشونت فرض کنند

به عالوه عوامل بيرونی . از مھم ترين عوامل بيرونی سرکوب ھای حکومتی و عدم حمايت قانونی از زنان است

مشروبات الکلی و مواد مخدر  ۀش از اندازيديگری نظير مشکالت اقتصادی، فشارھای روحی و روانی، مصرف ب

 ھای مذھبی يا ملی  ھم چنين اعتقادات و ارزش.  مھم ترين عوامل اعمال خشونت در خانواده تلقی می شوندۀاز جمل
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زات قانونی نظير شرافت، ناموس يا حفظ بکارت، نابرابری اجتماعی و قانونی بين زن و مرد و ضعف يا نبود مجا

  .ثيرگذار باشندأ خشونت بر زنان تۀتواند به ادامه و رواج پديد ھم می  خشونت نبرای متخلفان و عامال

پسرانی كه . اند  از آسيب ديدگان و بزھكاران در محيطی خشونت بار بزرگ شده ئیدرصد باال بر اساس بررسی ھا،

 به زنانی شوند ده ھا برابر بيش تر از بقيه ظرفيت و گرايش كتك زدن در شرايط خشونت بار خانوادگی بزرگ می 

  . را دارند، كنند كه با آنان زندگی می

   طور ھدف مند و به  يونيسف، ھنوز ھم خشونت جنسی و تجاوز به زنان و دختران در تمام جھان بهۀبنا به عقيد

  .گيرد  جنگی مورد استفاده قرار می ۀعنوان يك حرب

چرا که آن ھا، به ويژه زنان .  قرار می گيرندزنان، نه تنھا در دوران جنگ، بلكه بعد از آن نيز مورد تجاوز جنسی

 بدون حمايت قانونی و بی و دخترانی که ھمسران و والدين خود را در جنگ از دست داده اند بعد از جنگ نيز كامالً 

می اند، ناراحتی ھای روحی و جس اند و زنانی كه ناخواسته مادر شده  دنيا آمده  كودكانی كه بر اثر تجاوز به . ند اپناه

 .شان باقی می ماند

 ايران، ۀچرا که در جامع. تا آن جا که به ايران مربوط است وضعيت زنان در اين کشور، بسيار فاجعه بارتر است

زنان . از قوانين و عملکردھای حکومت گرفته تا سنت ھای عقب مانده و مردساالر، ھمواره بر زنان اعمال می شود

 دانيم ميزان ما آمار دقيقی به ويژه در ايران نداريم و نمی . اده شده انددرمعرض انواع و اقسام خطرات قرار د

 عوامل ۀسرکوب ھای دولتی، مردساالری در خانواده و جامعه و فقر و نداری از جمل. خشونت بر زنان چقدر است

اده اند و انی ديگر دست به دست ھم دوفقر اقتصادی و فشارھای روحی و ر. ن ھستندار ايمھم خشونت عليه زنان

  .ھمواره از زنان ايران قربانی می گيرند

در حال حاضر در ايران، انبوھی از معضالت و مشکالت و مسائل و آسيب ھای اجتماعی در رابطه با خانواده 

 اين مسائل می توان به افزايش خودکشی و خودسوزی در ميان زنان، مشکل دختران فراری، ۀوجود دارد؛ از جمل

 . ونت خانوادگی اشاره کردافزايش طالق و خش

گسترش بی کاری، فقر و فالکت اقتصادی از يک طرف و عدم آزادی و امنيت در جامعه از سوی ديگر، به ويژه 

با مخاطرات سرکوب سيستماتيک زنان توسط ارگان ھای زن ستيز و آزادی ستيز حکومت اسالمی، زندگی زنان را 

برد ش ازدواج دختران، انواع طرح حکومت امنيتی حکومت برای پين آوردن سنئيپا. ای مواجه ساخته است هعديد

 سرکوب زنان در محيط ھای آموزشی، کار و اماکن عمومی راه را برای ۀ حجاب و عفاف و افزايش بودجۀبرنام

 .گسترش خشونت در جامعه ھموار کرده است

 ی ھا، چند ھمسری، رواج فحشاتحقيرھای جنسی و تجاوز در زندانزندانی کردن زنان به بھانه ھای مختلف، 

اسالمی تحت عنوان شرعی صيغه، قوانين حق طالق و حضانت فرزند، دست مزدھای نابرابر در مقابل کار يک 

 از سرکوب ھا و تھديداتی ھستند که ھر روزه بر زنان ايران تحميل می ئی، تنھا بخش ھا...سان، حجاب اجباری و

  .شوند

اردار؛ تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام؛ زندانی کردن زنان به ھمراه فرزندان سنگسار و اعدام زنان و مادران ب

 زنان برای گرفتن ۀ در قيامت و تابوت ھا، در انزوا قرار دادن زندانی، شکنجئیشان، شکنجه ھای قرون وسطا

ايران را برای زنان به  شان و در نھايت تھديد و توھين در خيابان ھا، به معنای واقعی ۀاطالعات در مورد خانواد

  .يک جھنم سوزان تبديل کرده است
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، روزنامه نگاران، وبالگ نويسان و ء، وکالئیجوبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دانشامروزه کم نيستند فعاالن جن

  . حکومت آزادی ستيز و زن ستيز اسالمی قرار دارندۀ که در زندان ھا، زير فشارھای مستقيم ھر روزیھنرمندان

گان، مادران خاوران و پارک الله و حاميان آنان نيز ھمواره مورد آزار و بی حرمتی و اده ھای جان باختخانو

  .ضرب و شتم قرار می گيرند و دستگير و زندانی می گردند

ست که به ابرای اين که به عمق خشونت عليه زنان در ايران تحت حاکميت جمھوری اسالمی پی ببريم کافی 

بررسی ھای اين سازمان نشان می دھد که در . ه از طرف سازمان بھداشت جھانی، مراجعه کنيمآمارھای ارائه شد

 قانون در ۀروزنام. آن آمار خودکشی موفق زنان افزايش يافته و در حال پيشی گرفتن از آمار خودکشی مردان است

به دليل مشکل «، در گزارشی از خودکشی يک زن اھل سلماس ٢٠١٢مبر  نو٢١ برابر با ١٣٩١ قوستاريخ 

معرفی کرده » د. فريده«اين روزنامه، از انتشار نام کامل اين زن خودداری کرده و او را . خبر داده است» معيشتی

  ». گذشته در خانه اش، خودکشی کرد و در نتيجه جان باختۀاين زن ھفت«و نوشته که 

و » اين زن ميان سال در روستای شکريازی از توابع شھرستان سلماس زندگی می کرد«امه،  اين روزنۀبه نوشت

  ».روستائيان می گويند که فقر و مشکل معيشتی دليل اصلی اين خودکشی بوده است«

 چرا که زنان ايران.  توان حدس زد که ابعاد خشونت بر زنان ايران، بسيار گسترده و پيچيده است به اين ترتيب، می

سی و چھار سال است براساس قوانين مذھبی و ايدئولوژی اسالمی که پايه ھای اصلی حکومت اسالمی را می 

ن مدل و رنگ لباس شان نيز محرومند و حکومت اسالمی در يي ترين حقوق خود، يعنی تعئی حتی از ابتدا،سازند

حکومت اسالمی و قوانين و مذھب آن،  قوانين ۀبه عالو. ليسی داردوخصوصی ترين امر خانواده ھا نيز دخالت پ

 ھای مختلف  به اين ترتيب، تحقيقات و داده.  ايران تقويت کرده استۀگرايش مردساالری را بيش از پيش در جامع

 ھای ايرانی اعمال خشونت به صورت يک امر طبيعی و   از خانوادهئیدھند كه تقريبا در ميان درصد باال نشان می

  . تبديل شده است عادی

 ھای خانگی محدود نيست، بلکه زنان در جامعه و محل کار نيز بر اساس  اين ميزان باالی خشونت، تنھا به خشونت

 مورد بی حرمتی قرار می گيرند و قوانين حکومت اسالمی و سنت ھای ارتجاعی مذھبی و مردساالری، عمدتاً 

  .تحقير می شوند

يعنی وقتی ما رفتار . ل اصلی اعمال خشونت بر زنان ھستند ايران، از عوامۀتبعيض و ستم و نابرابری در جامع

 ايران را در نظر بگيريم به سادگی به اين نتيجه می رسيم که از لحاظ قوانين، فرھنگ و آداب و ۀکلی در جامع

رسوم و از لحاظ درآمدھای اقتصادی، پول و شغل، تبعيض و نابرابری ميان زن و مرد در جھت دست يابی به 

ست که حاال ابطه با دسترسی به منابع اجتماعی به عبارت ديگر، بحث قدرت در را. جتماعی وجود نداردامکانات ا

 برتری طلبانه ای که تيموقع. استقالل اقتصادی يکی از آن ھاست و ھمين طور حمايت ھای اجتماعی و قانونی

 از دست يابی به برخی منابع کنند، تا حدودی زنان را مردان در جامعه دارند و روی زنان اعمال قدرت می 

اجتماعی محروم می کنند و قوانين مذھبی حکومت اسالمی نيز قدرت مردان را تقويت می کند که به صورت 

 شود مردان کنترل و  از سوی ديگر، ھمين قدرت در خانواده باعث می. خشونت ساختاری در جامعه وجود دارد

 مردان می  انجامد،  آن چه در خانواده خيلی از اوقات به خشونت میبنابراين،. نظارت خود بر زنان را اعمال کنند

 و رفتارھای مطلق و سلطه گر خود را بر زنان اعمال کنند با عکس العملل طبيعی و انسانی زنان خواھند خواسته ھا

رايطی، آن خواھند در ھر ش پسندند و می  مردان سلطه گر، عکس العملل اين چنينی زنان را نمی . روبرو می شوند

  . ھا بدون چون و چرا و چشم و گوش بسته کنترل و نظارت و قدرت مردان را بپذيرند
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س خانواده است و صاحب ئيدر سوی ديگر، وقتی سنت ھا و قوانين خانواده را بررسی می کنيم می بنيم که مرد ر

  . قدرت بالمنازع

انواده در کنترل زنان، ارتباط تنگاتنگی با ھمديگر اين دو ساختار، يعنی ساختار جامعه و قوانين جاری و ساختار خ

 دھد، ھمين قدرت در خانواده ھم  اعمال می شود  يعنی تا موقعی که ساختار جامعه قدرت مطلق را به مرد می. دارند

 کنند که ھويت مستقل انسانی خود را کنار بگذارند و مطابق ميل اين ساختارھای  و آن وقت زنان را وادار می

  .الرانه رفتار کنند، حتی اگر ھم موافق آن نباشندمردسا

وقتی . در اين ميان، نقش سنت در جامعه و خانواده نيز دو ساختار باال را در کنترل زن، بيش تر  و بيش تر می کند

قوانين و ايدئولوژی حکومت اسالمی، مردساالری را تقويت می کند؛ وقتی ساختار اجتماعی که براساس قدرت 

 گرفته زن را به فرودستی سوق می دھد آن وقت فرھنگ و سنن مختلف عقب مانده ای که در جامعه مردان شکل

 کنترل می کند و ھرگونه آزادی و لو کوچک را از وی سلب می نمايند و آن چنان فضای وجود دارد، زن را شديداً 

  . ی نيز می گرددسنگينی می سازد که در مواردی اعمال فشار سنت بر زن شديدتر و منجر به خودکش

 ريشه در قوانين و عمکردھای  گيرد واقعاً  برای مثال، ھمين قتل ھای ناموسی که در مناطقی از ايران صورت می

  .حکومت اسالمی و سنت ھای زن ستيز و مردساالر دارد

 اما قبل از .از موقعی که پاسدار احمدی نژاد به رياست جمھوری رسيده حتی جلو انتشار آمارھا نيز گرفته شده است

، ظرف شش ماه، ھشت ھزار مورد خشونت خانگی عليه ١٣٨۴گزارش سازمان بھزيستی ايران در سال   به ءآن، بنا

رسد، در  والن می ؤاطالع مس  مورد خشونت به ۴۴ طور متوسط روزانه حدود  زنان گزارش شده است، يعنی به

ھم چنين بيش از . ان ھای رسمی دولتی گزارش نشود وقت به ارگ حالی که بسياری از موارد ديگر ممکن است ھيچ

خشونت جسمانی، شايع . اند  درصد زنان ايرانی، دست کم يک بار در زندگی خود، قربانی خشونت خانگی بوده ۶٠

 ھای   دکتر ھادی معتمدی، مديرکل وقت دفتر آسيبۀکه به گفت  رود، در حالی  شمار می ترين نوع خشونت خانگی به  

  .ازمان بھزيستی، موارد خشونت روانی بيش تر استاجتماعی س

 امروز ايران، مانع اصلی و جدی بر سر راه حضور و مشارکت زنان در تصميم ۀکيد است که در جامعأالزم به ت

 ۀ نصف شھروندان جامعگيری کالن سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی کشور حکومت اسالمی است و عمالً  

چنين سياستی خود، بزرگ ترين خشونت عليه .  ترين حقوق انسانی و اجتماعی خود محرومندئیايران، حتی از ابتدا

  .زنان است

قوانين حکومت اسالمی، نه تنھا زن ستيز است، بلکه ھمواره حتی امنيت زنان  را به خطر می اندازد و عدم امنيت، 

  . زنان را در معرض انواع و اقسام خشونت ھا قرار داده است

 ٧٩ ۀ شعبۀحکم تاز«. ، می توان به قتل ھای زنجيره ای زنان در شھرھای مختلف ايران، اشاره کردبرای مثال

  ». عقرب سياه، بھت و شگفتی ھمگانی را به دنبال داشته استۀدادگاه کيفری استان تھران، مبنی بر تبرئ

عنوان مسافرکش، سی زن سه سال پيش، عقرب سياه، با «، ١٣٨٩/١١/٣٠در تاريخ » تابناک«به گزارش خبرنگار 

  ». کرد کشاند و پس از سرقت اموال شان، به طور فجيعی به آنان تجاوز می  ھای رباط کريم می  و دختر را به بيابان

اين ...  عقرب سياه برای ربودن زنان و تجاوز به آنان قابل توجه است وۀبنا بر اين گزارش، روش مورد استفاد

 گناه، ديگر توانی برای دفاع از  ر سر قربانيان می آورده است که اين زنان بی بئیمجرم در روش خود، چنان بال

اند که در اين   ھای روانی و افسردگی شده  اکنون دچار بيماری خود نداشته و بسياری از قربانيان عقرب سياه، ھم 

  .شته استباره بايد گفت، يکی از قربانيان طالق گرفته و ھمسرش، اين زن را با کودکش تنھا گذا
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 فرمانده سابق سپاه پاسداران، گويا عقرب سياه به ميانجی ئیبنا به گزارش تابناک، سايت نزديک به محسن رضا

 ئیقبل از آن نيز حنا!  پس از مدتی از زندان آزاد خواھد شدگری يکی از اقوام خود، به زندان محکوم شده و احتماالً 

 شيراز نيز يک گروه جوان بسيجی با فتوای يکی از آيت هللا ھای در.  زن را کشتار کرده بود١٧در مشھد، حدود 

جانی حکومت اسالمی، جوانان دختر و پسر را می ربودند و می کشتند و از اين طريق امر به معروف و نھی از 

  . منکر می کردند

نھا به شالق و گاه ت تواند به سی زن شوھردار تجاوز کرده و آن  در حاکميت جمھوری اسالمی، عقرب سياه می 

در حالی که اگر از زن و يا مردی يک اطالعيه در مخالف با حکومت شان را بگيرند اگر ھم او . زندان محکوم شود

 ايران، ۀبنابراين، در جامع. را اعدام نکنند قطعا سال ھای طوالنی در زير شکنجه ھای وحشيانه زندانی خواھند کرد

زی وجود ندارد و وقتی قانون ھم زن ستيز است و حامی آن نيست بی از طريق قانونی ھم ھيچ منعی در زن ستي

 به سنت ھای مذھبی ءيعنی فردی که در جامعه و خانواده با اتکا. شوند  گری سنتی، تشديد می  شک رفتارھای سلطه

بيش زند، اگر قانونی در جھت مجازات آن در کار نباشد، خشونت  و مردساالری دست به اقدامی خشونت آميز می 

بنابراين، .  اين فشار ھا کم تر می شود عکس، اگر قانون حامی زن باشد طبيعتاً هتر عليه زنان صورت می گيرد و ب

 قوانين زن ستيز و آزادی ستيز و ۀر ھمييبرای مقابله با خشونت، يکی از راھکارھای اساسی و مھم در جامعه، تغ

 آزاد و برابر و ۀ در رابطه با رسيدن به يک جامع مسلماً .برقراری قوانين برابری طلبانه و عدالت جويانه است

 اجتماعی و ۀانسانی و جامعه ای که در آن، ھيچ فرقی بين زن و مرد نباشد به کار و کوشش ھمه جانبه و گسترد

که اموزند بايد کودکان از محيط خانواده و کودکستان و دبستان و دبيرستان و دانشگاه، ھمواره بي. فرھنگی نياز دارد

 که مردھا می توانند انجام دھند زنان ھم ئیھمه کارھا.  بين زن و مرد وجود نداردتفاوتی غير از تفاوت فزيولوژيک

  . می توانند

 به خودی خود به برابری ر قانونی، اصالً يياما تغ. در واقع در نخستين قدم بايد کليه قوانين زن ستيز را از بين برد

زيکی بر زنان  برسد که ھرگونه خشونت زبانی و فئیمھم، جامعه بايد به جاألۀ  مسزن و مرد منجر نمی گردد، بلکه

 و  سازی افراد در ھمه سطوح جامعه که ھر کس به حقوق روشنگری و آگاه.  محکوم کند و جلو آن بايستندرا شديداً 

ا زير پا نگذارد نيازمند ود آگاه باشد و به حقوق ديگران تجاوز نکند و خودش نيز حقوق ديگران رخجايگاه انسانی 

  . در کوتاه مدت و درازمدت استئیر قانون و فرھنگ سازی زيربناييتغ

ی ھم در حاکميت و ھم در ئر قوانين نيست، بلکه بحث بر سر ساختارھای پايه يي ما، بحث بر سر تغۀاما در جامع

ده و کھنه و ارتجاعی و خرافات يعنی با ابزارھا و سياست ھا و قوانين عقب مان. سنت ھای ارتجاعی جامعه است

يت خود، ارتجاعی حکومت اسالمی در کل. النه ساختمذھبی، نمی توان جامعه ای مدرن انسانی برابر و آزاد و عاد

و زن ستيز و آزادی ستيز است و اساس خشونت در ذات اين حکومت است؛ از اين رو، در چارچوب چنين 

د به ويژه زنان را به طور سيستماتيک سرکوب کرده است بحث از حکومتی که سی و چھار سال است جنايت می کن

 زمينه ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی بايد ۀھرچند که ھمواره در ھم. ر قوانين زن ستيز آن توھمی بيش نيستييتغ

ت با اين حکومت جانی به مبارزه برخاست و قدم به قدم خواسته ھای زنان و ديگر جنبش ھای اجتماعی را با قدر

اما نبايد توھم داشت که اين حکومت اصالح شود و به حرمت انسان چه مرد و . مبارزات مردمی بر آن تحميل کرد

سی و چھار سال زمان کمی نيست که جامعه به ماھيت حکومت پی ببرد . چه زن و چه کودک و مسن احترام بگذارد

 ايران، نشان داده که حکومت اسالمی ۀتاکنونی جامع ۀو ببيند که آيا واقعا می توان آن را اصالح کرد يا نه؟ تجرب

اصالح پذير نيست و تنھا با رعب و وحشت، سرکوب و خشونت، زندان و شکنجه و اعدام، سانسور و اختناق و 
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يعنی حکومت اسالمی، تنھا بقای . سرکوب سيستماتيک زنان حاکميت خونين و ارتجاعی خود را حفظ کرده است

بر اين اساس، قاطع و محکم می توان گفت که حکومت . ام، جنگ و خشونت می بيندخود را در سرکوب و اعد

  .اسالمی از ھمان آغاز به قدرت رسيدنش، ظرفيت ھای باالی ضدانسانی داشت

 روشنگری و آگاھی نسبت به ابعاد خشونت در خانواده و ألۀاما در چھارچوب ھمين حکومت نيز بايد به مس

 خود تحولی ۀو اين که دست کم می توان در درون خانواد. کيد کردأده و جامعه تعوارض و عواقب آن در خانوا

اين تحول . مثبت و برابری طلبانه پديد آورد و رفتارھای مردساالرانه را طرد کرد و شرايط برابری به وجود آورد

  . و جھت گيری در درون خانواده ھا، ھم برای امروز و ھم برای فردای جامعه مھم ھستند

از اين رو، اگر در خانواده آزادی و برابری و عدالت نھادينه گردد .  خانواده يک جايگاه مھم در جامعه دارداساً اس

اين خانواده ھا، ھمين مسايل را با خود به خيابان، کارخانه، مدارس، دانشگاه ھا، ادارات و غيره می برند و در 

 عليه حکومت جھل و جنايت اسالمی ت نکند مستقيماً أ جرشايد کسی. ثير خود را می گذارندأسطوح مختلف جامعه ت

اما ھمين فرد می تواند در بين ھمکاران خود در کارخانه، کارگاه، اداره، مراکز . در محيط کارش حرفی بزند

 که حضور پيدا می کند عليه خشونت بر زنان و کودکان موضع بگيرد و آن را به ئیآموزشی و تحصيلی و ھر جا

تصور کنيد اگر شھروندان آگاه در ھمه جای ايران، ھمين مباحث رعايت . ل کارش تبديل نمايدبحث عمومی مح

حقوق زنان و کودکان و بازنشستگان را پيگير و مداوم مطرح کنند به يک جنبش خودجوش و خودآگاه دامن زده اند 

ھمکاران و دوستان و نزديکان بايد با صدای بلند به .  دارندئیسزاحوالت سرنوشت ساز جامعه اھميت بکه برای ت

عدم رسيدگی به زيست و زندگی بازنشستگان . م کار کودک جنايت است؛ خشونت بر زن جنايت استئيمان بگو

وادار کردن دختران و زنان به ھر دليلی به تن فروشی جنايت . وجود کودکان خيابانی، جنايت است. جنايت است

شونت رايج است آرامش از آن جا رخت برمی بندد و تشنج و کشمکش و م در خانواده ای که خئيبايد بگو... است و

درون خانه نيز ھمانند جامعه که در کنترل جانيان حکومت اسالمی است به جھنم . فشارھای عصبی حاکم می گردد

  . تبديل می گردد

س حق ندارد در ھيچ ک. جامعه بايد به ان آگاھی اجتماعی برسد که خشونت نبايد در مورد ھيچ کس اعمال شود

  . حتی پدر و مادر نيز حق ندارند فرزندان خود را تنبيه کنند. خانواده و جامعه دست به رفتارھای خشونت آميز بزند

تر و اينترنت می توانند ئيدر اين راستا، رسانه ھای مستقل اعم از تلويزيون، راديو، روزنامه، مجله، فيس بوک، تو

  .  کنندء ايفائیسزانقش ب

بش کارگری، جنبش  از وضعيت فالکت بار کنونی تقويت جنبش زنان، جنئی شرايطی، تنھا راه رھادر چنين

خواه و برابری طلب و عدالت جو و متحد کردن آن ھا با ھدف سازمان دھی آگاھانه  نيروھای آزاديۀ و ھمئیجودانش

 ۀمی و گشودن صفحو ھدف مند يک جنبش سياسی و اجتماعی سراسری در جھت سرنگونی کليت حکومت اسال

  .جديدی در تاريخ ايران است

  

  ٢٠١٢  بيست و چھارم نوابر - ١٣٩١ عقربشنبه چھار 

 

 


