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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights حقوق بشر

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ نومبر ٢٨
 

  ،نومبربيست و پنجم 

 ! روز جھانی مبارزه با خشونت عليه زنان
وری ندارم، به عنوان يک زن کشور من  خواھم، به عنوان يک زن ھيچ کش به عنوان يک زن ھيچ کشوری نمی«

  ويرجينيا ُولف» .سرتاسر دنياست

  

 ٢۵ در .مبر روز بين المللی مبارزه با خشونت عليه زنان است نو٢۵

 ترزا و بتربه ، سه خواھر به نام ھای منيروا، ماريت١٩۶٠مبر نو

ن عليه حکومت نظامی در جمھوری دومينيکن ميرابل که از فعاال

  . در يک تصادف کشته شدندبودند، به ظاھر

 که در سال  ی التين و کارائيبامريکا زنان ئیدر اولين گردھما

 عالوه بر محکوم تجمع تشکيل شد، شرکت کنندگان در اين ١٩٨١

کردن تمامی اشکال خشونت سيستماتيک عليه زنان از ضرب و جرح 

 ٢۵ندانيان سياسی، روز ه و بدرفتاری با زھای خانگی تا تجاوز و آزار جنسی و ھم چنين خشونت دولتی مانند شکنج

مبر را که مصادف با سال روز قتل فجيع سه خواھر ميرابل توسط ديکتاتور دومينيکن رافائل تراخيلو بود را به نو

  .شنھاد کردنديعنوان روز جھانی حذف خشونت عليه زنان ، پ

نجاه و ع عمومی سازمان ملل متحد نيز در پبا ادامه فعاليت ھای زنان برای به رسميت شناخته شدن اين روز، مجم

روز «را به عنوان » نومبر ٢۵«، روز۵۴/ ١٣۴ با تصويب قعطنامه شماره ١٩٩٩مبر  دس١٧ھشتمين دوره خود در 

  . شناخت» جھانی مبارزه با خشونت عليه زنان

ر نوع عمل خشونت ح خشونت عليه زنان به معنی ھ اصطال... «: سازمان ملل، خشونت را چنين تعريف کرده است

ف جنسيت مبتنی باشد و به آسيب يا رنج بدنی، جنسی يا روانی زنان بينجامد، يا احتمال  آميزی است که بر اختال 

 يا محروم ئیاز جمله تھديد به اين گونه اعمال، زورگو. ھا وجود داشته باشد  ھا و رنج  منجرشدن آن به اين نوع آسيب

 مجمع ١٠۴/۴٨قطعنامه (» ء عام روی دھد و خواه در زندگی خصوصی  در مالسازی خودسرانه از آزادی، خواه 

  )١٩٩٣ دسامبر ٢٠عمومی 
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 کنند و   اين قعطنامه مجمع عمومی سازمان ملل، دولت ھا موظف شده اند که خشونت عليه زنان را محکوم۴طبق ماده 

 خالی کردن از وظيفه حذف خشونت، از عنوان کردن مالحظات مربوط به آداب و رسوم، سنت يا مذھب برای شانه

ھم چنين دولت ھا موظفند با استفاده از ھمه وسايل مناسب و بدون فوت وقت، سياستی برای حذف . خودداری کنند

  .خشونت عليه زنان را به کار گيرند

ته به اما با وجود اين قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، آمار و ارقام زنانی که عليه آنان خشونت صورت گرف

 از  بنابراين، نابرابری جنسی و خشونت بر زنان. خصوص خشونت دولتی، بسيار وحشتناک و تکان دھنده بوده است

 فرھنگ تأثيرخشونت عليه زنان مرز نمی شناسد و ھر چه جامعه بيش تر تحت . واقعيت تلخ جھان معاصر ما می باشد

  .شونت ھا عريان تر می شوندناسيوناليستی، مذھبی و مردساالری قرار می گيرد اين خ

 مجمع عمومی رای ١٠۴/۴٨قطعنامه  که نمايندگان آن ھا در سازمان ملل نشسته اند و به ئیدر واقع حکومت ھا

 خود مستقيما خشونت عليه شھروندان به ويژه زنان و دختران را در سطح کالن و گسترده و به طور مثبت داده اند

يش می برند، برای نمونه حکومت عربستان سعودی و حکومت اسالمی ايران سيستماتيک سازمان دھی می کنند و پ

  ...و

 کشور دارای ٨٩ سازمان ملل متحد در رابطه با تمام اشکال خشونت عليه زنان، فقط ٢٠٠۶مطابق با مطالعات سال 

 کشور ١٠۴قيب در ، به عنوان يک جرم قابل تعئیتجاوز زناشو. قوانينی بازدارنده در رابطه با خشونت خانگی ھستند

 کشور دنيا، دارای قوانين تنبيھی مربوط به آزار جنسی زنان ھستند، و البته در ٩٠. دنيا به رسميت شناخته می شود

  . بسياری از کشورھا نيز ھيچ اقدامی صورت نمی پذيرد

نگی وجود  کشور دنيا ھيچ قانون يا اقدام تنبيھی مشخصی در مخالفت با خشونت خا١٠٢طبق ھمين گزارش، در 

  .  کشور دنيا جرمی قابل تعقيب و مجازات، محسوب نمی شود۵٣ برای حداقل ئیندارد و تجاوز زناشو

 کشور در جھان، مردان به خاطر خشونت عليه زنان مجازات نمی شوند ١١۴بر اساس گزارشات بين المللی، ھنوز در 

تل برسانند، به مجازات ھای جزئی محکوم می و اگر مردان، زنان را به خاطر ناموس پرستی شکنجه کنند يا به ق

خشونت خانگی، يکی از گسترده ترين اشکال . تحت پيگيرد قانونی قرار نمی گيرند  شوند و يا مانند ايران، اصال

  .خشونت عليه زنان است

نان در بيش ترين اشتغال ز.  درصد از کارگران جھان را تشکيل می دھند۴٠بر اساس آمار بانک جھانی، زنان حدود 

و کم ترين آن در آفريقای شمالی و آسيای غربی بوده است که فقط يک )  درصد۴۵ درصد به ٢۶از (ی جنوبی امريکا

با اين ھمه درآمد زنان در اين جوامع کم تر از دو سوم درآمد مردان . سوم زنان آن از نظر اقتصادی فعال بوده اند

 درصد غذای ۶۵ را صرف کار بدون دست مزد می کنند و حدود طبق آمارھا، زنان دو برابر مردان وقت خود. است

 درصد از ۶٠. اکثر کارگران نيمه وقت و بخش ھای غيررسمی را زنان تشکيل می دھند. جھان را توليد می نمايند

دست مزد زنان و مردان نه تنھا در کشورھای .  ميليون نفر کارگر کم بضاعت جھان را زنان تشکيل می دھند۵۵٠

نيافته، بلکه در کشورھای پيشرفته سرمايه داری نيز برابر نيست و دست مزد زنان از ھمکاران مردشان کم تر توسعه 

  .است

 ھزار انسان خريد و فروش می شوند که اکثريت آنان را زنان تشکيل می دھند؛ ھر سال سه ميليون دختر ٨٠٠ساالنه 

  ...و .م زنان باردار مورد خشونت جنسی قرار می گيرندآفريقائی در خطر مثله شدن کليتورس شان ھستند؛ يک چھار

ستم بر زنان و موقعيت فرودست و جنس دوم ناميدن زنان، از ريشه دارترين معضالت فرھنگی و اجتماعی جوامع  

ن خشنونت عليه زنان، شنيع ترين و ظالمانه ترين و شرم آورتري. بشری از قديم تاکنون بوده و متاسفانه ھنوز ادامه دارد

بنابراين، .  و فرھنگی نداردئیکه حد و مرز جغرافيا و مرسوم ترين موارد نقض حقوق انسان ھاست؛ پديده ای ھولناک
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دارد و نسل به نسل توسط طبقات حاکم و مذاھب و  پديده خشنونت عليه زنان، سابقه ای طوالنی به درازای تاريخ بشر

خشونتی که آثار آن را می توان در ھمه جا، در . ليد شده استگرايشات ارتجاعی و مردساالری و سنن و غيره بازتو

  .قوانين و سياست ھای و عمکردھای حکومتی، در مناسبات جاری در جامعه و خانواده ديد

شامل  خشونت بر زنان، انواع و اقسام مختلفی دارد که شامل خشونت ھای دولتی، اجتماعی، حقوقی و خانگی است که

ن آزادی بيان، تھديد، جريمه، شالق، زندان، شکنجه، اعدام، سنگسار، تجاوز، قاچاق زنان و تحميل حجاب، محدود کرد

دختران، تن فروشی اجباری، خشونت ھای ناشی از جنگ، قتل ھای ناموسی، آزارھای جنسی محيط کار و خشونت 

  .ھای مربوط به ساير اعمال و سنت ھای آزاردھنده قيزيک و روانی و زبانی می شود

لی ھم چون تھديد، ياری از زنان در جوامع مختلف به داليرا بسيز. يگری از خشونت بر زنان، امری پنھان استبخش د

  .ت ھای قانونی و سنت ھای جاری در جامعه و غيره از ابراز آن خودداری می كننديتحقير، مجازات دوباره، عدم حما

ھم چنين . اطر خشونت عليه زنان مجازات نمی شونددر بيش تر کشورھای جھان، به ويژه در جھان شرق، مردان به خ

اگر مردان، زنان را به خاطر ناموس پرستی شکنجه کنند يا به قتل برسانند، نھايتا به مجازات ھای جزئی محکوم می 

  .گردند و يا مجازات نمی شوند

زيکی يا جنسی قرار آمارھای جھانی، نشان می دھد که از ھر ده زن، شش زن در طول زندگی خود مورد خشونت في

 ثانيه، يک زن مورد خشونت قرار می گيرد و از ھر ١٨بر اساس آمار سازمان بھداشت جھانی، در ھر . گرفته است

الملل، اعالم کرده که  عفو بين .  نفر توسط شوھر و يا ساير مردان، جان خود را از دست داده اند٣ قربانی زن، ١٠

 درصد زنان در جھان مورد ٧٠نان قربانی می گيرد و بنا بر ھمين آمارھا، خشونت بيش از سرطان و تصادفات، از ز

اذيت و آزار جنسی، روانی، اجتماعی و سياسی، کتک کاری، اھانت و توھين، ضرب و شتم و . تعرض قرار می گيرند

ن آمارھا، اين بر اساس اي. ھای بارز و مشھود خشونت عليه زنان در دنيای معاصر است بيرون کردن از خانه، نمونه 

 و روسيه و شيلی گرفته تا آفريقای جنوبی، ھندوستان و امريکاوضعيت ناگوار شامل بيش تر کشورھای جھان، از 

 ھای سخت،  عالوه بر اين در بسياری از اين کشورھا، زنان به دليل نگرانی و ترس از مجازات. ايران می باشد

  .خشونت را تحمل کرده و آن را پنھان می کنند

 کشور دنيا، نشان می دھد که شيوع ١٠ نفر از زنان در ٢۴٠٠٠يجه يک بررسی از سازمان جھانی، بر روی نت

 درصد در ٧١ درصد در منطق شھری ژاپن تا ١۵خشونت ھای جنسی يا فيزيکی از طرف شريک زندگی زنان، بين 

  .ا نشان می دھد ر۶٠ تا ٣٠در بيش تر مناطق درصدی بين .  استتغيير اتيوپی در ئیمناطق روستا

 درصد آن ھا ھنگام ٢۵ تا ١۵گيرند و   مورد آزار جسمی شوھران شان قرار می امريکائی درصد زنان ٣۵ تا ٣٠

 قربانی زن سه نفر توسط شوھر يا ساير مردان ١٠ھم چنين از ھر . شوند شتم واقع می  و بارداری نيز مورد ضرب

 درصد زنان ھند، بر اثر آزار جسمی ۴١. گيرند ار جسمی قرار می  درصد زنان مورد آز۶٣در شيلی، . شوند کشته می 

   . ھا ناشی از خشونت مردان است  درصد قتل۵٠در بنگالدش، بيش از . زنند  خودکشی می  ھمسران خود دست به

از زمان اشغال نظامی . ، بسيار بی حقوق تر از زنان کشورھای غربی استئی و آفريقائیزنان کشورھای آسيا

 و متحدينش، فروش دختر بچه ھا، ضرب و شتم زنان، تجاوز به زنان، قتل ھای ناموسی، امريکاستان توسط افغان

، دو ٢٠١٢ نومبربرای نمونه، در ھفته آخر . بی رحمانه تر و وحشيانه تر ادامه دارد... حجاب اجباری، قتل زنان، و

  ... را سر بريدند و ساله ای١۴مرد در واليت کوندوز واقع در شمال اين کشور، دختر 

کامله به .  ساله فروخته شد٧٨ به يک پيرمرد امريکا دالر ٣٠٠٠ ساله از واليت ننگرھار در قبال ١۴کامله، 

بھتر نبود که او اصال مرا نمی آفريد تا مجبور نباشم . من از خدا آزرده ام. من از مردم آزرده نيستم«: خبرنگاران گفت

 »؟ واقعا چه چيزی جز مرگ مرا به آرامش خواھد رساند؟اين ھمه درد و رنج را تحمل کنم
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به طور متوسط ھر دو ساعت، يک زن در اين کشور به دليل مشکالت ھنگام «بنا به اقرار وزارت صحت افغانستان، 

 دھد که علت عمده آن، عدم دسترسی به مراقبت ھای  زايمان و يا عوارض ناشی از بارداری جان خود را از دست می

  ».پزشکی استاوليه 

زنان افغانستان، ھم چنان در ترس و اضطراب از حضور مجدد طالبان، نيروھای دولتی فعلی و نيروھای خارجی به 

چندی پيش دخترک خردسال بی سوادی به نام سحرگل که در دوازده سالگی در گزارشی آمده است که . سر می برند

. ردناکی به روی بدنش به بيمارستانی در باغالن منتقل شده استھای دبرای ازدواج فروخته شده بود، با آثار شکنجه 

  .اند آزاد شده مسألهپس از مدت کوتاھی مسببين اين 

، خشونت، قاچاق، ازدواج ئیزنان عراقی نيز وضعيت بھتری از زنان افغانستان ندارند و ھم چنان قربانی آدم ربا

 در گرميان کردستان ٢٠١٢ جوالی ٢٠ سال داشت که در ١۵نگار رحيم، فقط . ھستند... اجباری، حجاب اجباری و

 ماه که ۶وی، از سوی برادر ديگرش مورد تجاوز قرار گرفته بود و پس از گذشت . عراق توسط برادرش کشته شد

 به ٢٠١٢ جون ١٢در خانه ھای امن زنان بسر برده بود؛ توسط پليس در تاريخ ) حاصل تجاوز(ھمراه فرزندش 

  .خانواده او را به قتل رساند» شرف«ل داده شد و در نھايت برادر ديگرش برای بازگرداندن خانواده اش تحوي

 بو، دختر ھيجده ساله در کردستان عراق، که بعد از کتک خوردن و شکسته شدن اعضای بدنش؛ با شليک ھفت  شب

  ! گلوله توسط ھمسر و خانواده وحشيانه به قتل رسيد

. به جرم طرفداری از آموزش زنان و دختران توسط طالبان به گلوله بسته شده است مالله دختر نوجوان پاکستانی، 

 ميليون ھا زن فيليپينی که .طالبان با ديناميت منفجر شده اند کشور توسط  مدارس دخترانه در مناطق شمال اين 

  !شوند و کار خانگی می) سکس(ساالنه راھی کشورھای ديگر برای رونق صنعت تفريح و سرگرمی 

 که زير نظر قوه قضائيه حکومت ئیزندان ھا. در حال حاضر ھزاران تن از زنان عراقی در زندان ھا به سر می برند

شکنجه و تجاوز به زنان در زندان . عراق يا نظاميانی که توسط اياالت متحده و انگلستان آموزش ديده اند، قرار دارند

  .ھای عراق به شکل سيستماتيک انجام می شود

، منصف اين ترتيب، در عراق حکومت نوری المالکی، در افغانستان دولت حامد کرزی، عبدل جليل در ليبيبه ا

، از جمله کسانی ھستند که در دھه ھای اخير با حمايت دولت ھای مدرن و پيشرفته و دموکرات ...مارزوقی در تونس و

حکومت . مذھبی را در کارنامه ھای خود دارندغربی به قدرت رسيده اند ھمگی زن ستيزی و آزادی ستيزی و قوانين 

 که برای سرکوب سيستماتيک زنان و به انقياد کشيدن آنان، از روا داشتن ھيچ گونه خشونتی عليه زنان و تحميل ئیھا

  .بی حقوقی بر آنان روی گردان نيستند

 درصد از آنان ٩٠و بيش از  اند  تقريبا تمامی زنان مصری، در زندگی خود مورد آزار و اذيت جنسی قرار گرفته

، مصر بدترين کشور دنيای عرب برای زنان ئی سرشناس بريتانيامؤسسهبر اساس پژوھش يک . قربانی ختنه ھستند

، مصر از نظر شرايط زندگی، بدترين کشور »  تامسون رويترزمؤسسه«بر اساس پژوھش انجام شده از سوی . است

، در انجام اين تحقيق حقوق زنان در کشورھای به ئی بريتانيامؤسسهن اي. رود جھان عرب برای زنان به شمار می 

يکی از . و خطراتی که آن ھا در زادگاه شان با آن روبرو ھستند را مورد بررسی قرار داده است» اسالمی«اصطالح 

عرب داشته  مثبتی روی زندگی زنان تأثير ھای اصلی در زمان انجام اين تحقيق آن بوده که آيا بھار عربی  پرسش

  .است يا خير

 ٣٣۶ تاکنون انجام داده و در تاليف نسخه امسال ٢٠١١ تامسون رويترز، اين پژوھش را به طور ساالنه از مؤسسه

موضوعات اصلی نويسندگان اين پژوھش، با استناد به . اند  کشور عربی مورد پرسش قرار گرفته ٢٢کارشناس در 
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ختنه کودکان . اند درصد زنان بزرگسال مصری در دوران کودکی ختنه شده  ٩١نويسند که  آمار سازمان يونيسف می 

  .اغلب بدون بيھوشی و در شرايط نامناسب بھداشتی صورت گرفته است

، به استناد اين گزارش در زندگی خود مورد آزار و اذيت جنسی واقع شده ) درصد٣/٩٩(تقريبا تمامی زنان مصری 

 به شدت رو به وخامت رفته و زنان به ٢٠١١ان سقوط حسنی مبارک در بھار سال وضعيت امنيتی در مصر از زم. اند 

گونه موارد مھاجمان اغلب آنان را در مالء عام مورد آزار  شوند که در اين  طور مداوم قربانی حمالت تھاجمی می 

ی بعد از کودتای نظامی بان حقوق بشر، تنھا در چھار روز تظاھرات اعتراض به گزارش سازمان ديده . دھند قرار می 

 مورد آزار و اذيت جنسی زنان به ثبت ٩١ عليه محمد مرسی که در ميدان تحرير صورت گرفت، ٢٠١٣ ژوئن ٣٠

 درصد از زنان در مصر، قادر به خواندن و نوشتن نيستند و به ھمين دليل به شدت در بازار کار ٣٧... رسيده است

 می کند که در کار ئیھا اری از اين زنان را مجبور به پيوستن به گروه فقر شديد شم.  گيرند مورد تبعيض قرار می

  . فروشند فروشی به کشورھای ھمسايه می قاچاق انسان ھستند و اين زنان را برای تن 

به نوشته . بندی ايستاده، کشور عراق بدترين شرايط زندگی برای زنان را دارد پس از مصر که در جايگاه اول اين رده 

.  بدتر شده است٢٠٠٣ به عراق در سال امريکاکنندگان اين گزارش، وضعيت زنان عراقی از زمان حمله نظامی   تھيه

 ۵/١۴تنھا . برند بيش از يک و نيم ميليون زن عراقی بيوه ھستند و از ھمين رو در شرايط نامناسب مالی به سر می 

 ھای پس از جنگ مجبور به تن فروشی  ر طول سالدرصد از زنان اين کشور دارای شغل ھستند و ھزاران تن ديگر د

  . اند شده

رود که زنان در آن با شرايط سخت و نامناسب روبرو  عربستان سعودی، سومين کشور دنيای عرب به شمار می 

 برای نخستين بار اجازه شرکت در انتخابات را خواھند يافت اما با اين ٢٠١۵ھر چند زنان سعودی در سال . ھستند

 ئیبر اساس قوانين اين کشور، تجاوز جنسی در رابطه زناشو.  شود وق زنان در عربستان به شدت پايمال میھمه حق

ھم چنين زنان اجازه رانندگی با اتومبيل را ندارند و برای سفر يا حتی انجام عمل جراحی .  شود جرم محسوب نمی

  .روی آنان، به اجازه خويشاوندان مذکر نياز است

زنان سوری نه تنھا با خطر جنگ و زندگی در شرايط . سوريه در جايگاه بعدی قرار گرفته استدر اين فھرست، 

   تامسون رويترز در گزارش خود میمؤسسه.  اند جنگی روبرو ھستند بلکه غالبا با خشونت جنسی نيز مواجه شده

  . اند واج شده سالگی مجبور به تن دادن به ازد١٢ھای سوری در سن  نويسد که شماری از دختربچه 

در قوانين اين کشور حداقل سنی برای ازدواج دختران در نظر . پس از سوريه، نام يمن در اين فھرست آمده است

 ھايشان به مردانی با اختالف  ھا از سوی خانواده شود که دختربچه  گرفته نشده و به طور متناوب مواردی گزارش می 

 تامسون رويترز کشورھای کومور، مؤسسهبر اساس پژوھش .  اند هسن بسيار زياد به عنوان ھمسر فروخته شد

عمان، کويت، اردن، قطر، تونس، الجزاير، مراکش، ليبی و امارات متحده عربی، به ترتيب ده کشور جھان عرب 

  . تری برخوردارند ھستند که زنان در آنان از شرايط و حقوق مناسب

 مرد در اتوبوس قرار گرفته بود، جان ۶ھلی نو مورد تجاوز گروھی  ساله ای که در د٢٣چندی پيش دختر دانش جوی 

، دختر جوانی ھمراه با دوست پسرش سوار اتوبوسی در يکی از مناطق ٢٠١٢ دسامبر ١۶روز . خود را از دست داد

انب در اين اتوبوس به آن ھا با ميله آھنی حمله می شود و دختر جوان مورد تجاوز مکرر از ج. باالی شھر می شود

بدن . پيکر نيم جان اين دختر در حالی که اتوبوس در حال حرکت بود به بيرون پرتاب می شود.  مرد قرار می گيرد۶

تکه تکه شده وی به بيمارستان حمل می شود و فورا سه عمل جراحی برای زنده نگاه داشتن اش انجام می گيرد، ولی 

در آن جا تيم . اده بود به بيمارستانی در سنگاپور منتقل می شوداز آن جا که برخی از ارگان ھای بدن وی از کار افت

اين . پزشکی مجبور می شود به خاطر وارد شدن ميله آھنی به درون بدن اين دختر بخش اعظم روده ھايش را ببرد
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بسيار دختر جوان در بيمارستان دچار سکته قلبی می شود و با اين که بنا بر گزارش پزشکان، وی برای زنده ماندن 

  .مبارزه کرد، اما تمام تالش ھا بی فايده بود

اخير زمانی که ھزاران نفر از » .ھندوستان بدترين مکان در جھان برای زنان است«بنا بر گزارش روزنامه گاردين 

مردم در شھر ھای مختلف ھندوستان به خيابان ھا ريختند که بر عليه تجاوز اعتراض کنند، ده ھا تجاوز ديگر انجام 

  .ده استش

وی به پليس مراجعه می کند و گزارش .  ساله ای در شمال غربی پنجاب مورد تجاوز گروھی قرار می گيرد١٧دختر 

اين دختر جوان پس از مدت . اما از جانب پليس مورد اذيت و آزار و توھين قرار می گيرد. اين تجاوز را می دھد

  .کوتاھی خودکشی می کند

وقتی به . دال در يکی از شھرھای ھندوستان مورد تجاوز دو مرد ھمسايه قرار می گيرد ساله ای به نام مون١۶دختر 

س پليس رابطه ئيپليس مراجعه می کند وی را مجبور می کنند تا از يکی از مردان شکايت کند، چرا که مرد ديگر با ر

  .ھنوز آن دو مرد به طور آزاد زندگی می کنند. بسيار نزديکی دارد

اين در حالی است که بسياری از .  ساعت يک گزارش تجاوز در يافت می کنند١٨ليس ھندوستان، ھر بنا بر گزارش پ

زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند ھرگز به پليس مراجعه نمی کنند، چرا که بنا بر گزارش فعالين سازمان ھای 

ا بی اعتنائی به اين گزارشات برخورد می زمانی که به ندرت زنان به پليس گزارش تجاوز را می دھند، پليس ب«زنان، 

  )٢٠١٢ دسامبر ٢٩ان، .ان.سی(» .کند و به آن ھا گفته می شود که خود عامل اصلی اين تجاوزات ھستند

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

 شوند،  می روبرو آن با که شديدی برخوردھای و ھا  خشونت انواع مقابل در حمايتی وعن ھيچ و ھستند قانونی سن

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

 ھای بيرون ساختمان  ا زدن چمنشش نفر که در ماه ژوئن امسال به يک دختر تجاوز کرده بودند، پس از بازداشت ب

  .ھای مھم کنيا از موضوع مطلع شد و آن را گزارش کرد  يکی از روزنامه .پليس مجازات و بعد آزاد شدند

  خبرنگاری که تصميم گرفت اولين بار موضوع تجاوز به اين دختر شانزده ساله را گزارش کند برای حفظ ھويت اصلی

» تينگولو«ع جنازه پدر بزرگش در روستای ئي، ژوئن امسال از تش»ليز «.خاب کردرا برايش انت» ليز«اين دختر نام 

بعد . شش مرد به او حمله کردند و يکی بعد از ديگری به ليز تجاوز کردند. گشت در نزديکی بوسيا درغرب کنيا برمی 

 .جان او را به داخل يک توالت عمومی پرتاب کردند جسم بی 

 وی، .نشيند  دار می   در بيمارستان است؛ قادر به حرکت نيست و روی صندلی چرخليز، ھنوز تحت نظارت پزشکی

برد، قادر به کنترل ادرار و مدفوع خود نيست و ستون فقراتش شکسته  اکنون به دليل تجاوز شديد از فيستول رنج می 

 .اين نگرانی وجود دارد که ليز ھيچ وقت نتواند به طور کامل بھبود بيابد. است

 بشری با خشم به سمت ساختمان فرمانداری پليس در نايروبی پايتخت کنيا تظاھرات  تن از فعاالن زنان و حقوقصدھا 

 اين فعاالن، ھم چنين در اينترنت . اند کردند و خواستار برکناری افرادی شدند که به اين پرونده رسيدگی درستی نکرده

يليون و دويست ھزار نفر در سراسر جھان رسيده است و اند که تا حال به امضای يک م طوماری را تھيه کرده 

 .خواستار مجازات اين مردان ھستند

 نفر بود افزايش ٣٣٢ دھد آمار تجاوز نسبت به سال قبل که  امسال پليس کنيا، گزارشی را منتشر کرد که نشان می

 . نفر رسيده است٣٨٣يافته و به 

کنگو کشوری است در مرکز آفريقا، پايتخت آن کينشازا . می افتدبيش ترين آمار ھای تجاوز در کشور کنگو اتفاق 

  .آيد شمار می  است، جمھوری دموکراتيک کنگو، دومين کشور بزرگ در آفريقا و يازدھمين کشور بزرگ جھان به 
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ون نفری است كه دھه ھاست در گرداب جنگ يلي م٧٠كنگو كشور،  به گزارش خبرنگار سايت پزشکان بدون مرز،

 ھای  ن سالحيكی از مھم تريھای نظامی است كه تجاوز  ار گروه ين كشور در اختيجنگل ھای گسترده ا. ه استفرورفت

 .گر استيآن ھا برای نابودی جوامع د

 شروع شد تقريبا اين کشور را ويران کرد که در پی اين جنگ ھا ناامنی نيز در اين ١٩٩٨جنگ دوم کنگو که از سال 

 تر  ھای جنسی از ھمه جھان وخيم  در شرق کنگو، شيوع تجاوز به عنف و ديگر خشونت .کشور پھناور گسترش يافت

 ۴٩ تا ١۵ ھزار زن که بين ۴٠٠ در اين کشور به ٢٠٠٧ و ٢٠٠۶ ماھه در سال ھای ١٢فقط در يک دوره . است

 .سال سن داشتند، تجاوز شده است

رد تجاوز قرار گرفتند، در پی تحقيقات اعالم  زن در اين کشور مو٨٠٠٠، بيش از ٢٠٠٩طبق يک گزارش در سال 

 .شد که زنان اين کشور با بيماری ھای روانی ناشی از استرس زياد دست و پنجه نرم می کنند

 از ئین معنی كه در بخش ھاي زن مورد تجاوز قرار گرفته اند به ا٢٩ ئیك ھزار زن كنگوين، از ھر يانگيبه طور م

 در خطر قربانی تجاوز شدن ئیكايك زن آمريش تر از ي برابر ب۵٨ ئیك زن كنگويستند ي جنگ نتأثيركنگو كه تحت 

 .قرار دارد

عالوه بر اين، به زنان در اين کشور اجازه ورود به مسايل سياسی را نمی دھند و آن ھا را در دوران نوجوانی به زور 

نيستند و ھمين داليل اين کشور را به بدترين  برای زنان احترامی قايل ئیدر اين کشور آفريقا. به ازدواج در می آورند

 .محل زندگی برای زنان تبديل کرده است

 است که در جھان، به زن ستيزی و آزادی ستيزی و آدم کشی و عمليات ئیحکومت اسالمی ايران، يکی از حکومت ھا

 به خصوص زنان از اين رو، خشونت و وحشی گری ھای حکومت اسالمی عليه شھروندان،. تروريستی معروف است

ھيچ حد و مرزی ندارد؛ نحوه دستگيری انسان ھا توسط مامورين حکومتی، شکنجه آن ھا، تجاوز به زندانيان و کشتن 

زير شکنجه، اعدام، سنگسار، شالق زدن در مالء عام، به دار آويختن انسان ھا در خيابان ھا، توھين و تحقير زنان و 

 ھای مربوط به روابط خارج از ازدواج، مجرم   و نيروی انتظامی، دستگيریجوانان در خيابان ھا توسط گشت ارشاد

ھم چنين رفتار خشوت آميز و تحقيرآميز با ... شمردن ھم جنس گراھا، معتادان و يا کسانی که مشروب می خورند و

مال کردن حقوق  و آموزشی کشور، تحقير و تنبيه دانش آموزان در مدارس، پايئیھای دولتی و قضا زنان در دستگاه 

کودکان و به اصطالح قانون اخيری که از تصويب مجلس و شورای نگھبان گذشت و دولت نيز آن را برای اجرا ابالغ 

کرد دست پدرخوانده ھا را باز می گذارد تا رفتارھای غيرانسانی از جمله رابطه جنسی با کودکان پناه گرفته و بی دفاع 

 گيرد و   ھای اجتماعی شکل می  قانون و تبعيض  حکومت اسالمی ايران، ھم در قالب بنابراين، خشونت... داشته باشند و

  .يابد در مناسبات خانوادگی و فرھنگی جريان می 

بسياری از جرايمی که در حکومت اسالمی ايران، جرم محسوب می شوند و حتا حکم اعدام نيز در بردارند در بساری 

ند و به آن ھا مانند آسيب ھای اجتماعی نگريسته می شود و افراد تحت از  کشورھای جھان، جرم محسوب نمی شو

در حالی . مراقبت ھای ويژه درمانی قرار می گيرند مانند معتادين؛ تا قربانيان دوباره به زندگی عادی و جامعه برگردند

 ھيتلری نگاه می دارد و آن  شبيه اردوگاه ھای مرگئیکه حکومت اسالمی ايران، اين قربانيان اعتياد را در اردوگاه ھا

يا حکومت اسالمی، کودکانی را که به داليلی دست به بزھکاری زده اند و يا تصادفی . ھا را گروه گروه اعدام می کند

تصور .  سالگی رسيد اعدام می کند١٨کسی را به قتل رسانده اند دستگير و زندانی می کند و به محض اين که به سن 

 سالگی اعدام خواھد شد در مدت سه سال، چه ١٨ سالگی زندانی است و می داند که در ١۵ کنيد کودکی که مثال از

  !شکنجه ھای روحی و کابوس ھای ھولناکی را تحمل می کند؟
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 خشونت عليه زنان برمی گردد باز ھم حکومت اسالمی ايران، عامل اصلی خشونت بر مسأله که صرفا به ئیتا آن جا

چرا که . می از خشونت بر زنان در درون خانواده ھا متاثر قوانين زن ستيز دولتی استحتا عامل بخش مھ. آنان است

تمام قوانين و سياست ھای حکومت اسالمی، گرايش ارتجاعی مردساالری را تقويت می کند و زن جنس دوم محسوب 

. مو، برادر و ھمسر باشدحاال اين مرد می تواند پدر بزرگ، پدر، ع. س مطلق آن ھم مرد خانواده استئيمی شود که ر

به عبارت ديگر، مردانی که قوانين حکومت . رفتار آن ھا با زنان خانواده، عمدتا بستگی به افکار و باورھای آن ھا دارد

اسالمی را زن ستيز می دانند و با مردساالری مخالفند نه تنھا به ھمسر و خواھر و دختر خود، بی احترامی نمی کنند، 

را تشويق می نمايند که ھمه با ھم و بدون توجه به جنسيت، عليه ھرگونه تبعيض و ستم بر زنان در بلکه کل خانواده 

. خانواده و محيط کار و جامعه، به خصوص عليه حکومت اسالمی زن ستيز و آزادی ستيز، به طور جدی مبارزه کنند

اکم بر جامعه، تفکر و فرھنگ ارتجاعی  در جامعه ما کم نيستند اما تفکر و فرھنگ حئیھم اکنون چنين خانواده ھا

  .مذھبی و زن ستيز است و گرايش ارتجاعی مردساالری را دايمی بازتوليد می کند

زيرا ھمه قوانين حکومت اسالمی زن ستيز و . خشونت عليه زنان ايران، به مراتب دردناک تر از کشورھای ديگر است

حقوقی برخوردار نيستند و ھمين سياست ھا و قوانين حکومتی سبب مردساالر است از اين رو، زنان ايران از ھيچ گونه 

زنان و دختران در کوچه و . شده است که قتل ھای زنجيره ای زنان در جامعه ايران تداوم پيدا کند و گسترش يابد

ين خيابان، ھم از سوی نيروھای گشت ارشاد و نيروھای انتظامی و ھم از سوی متصعبين مذھبی مورد تحقير و توھ

بنابراين، مجموعه اقدامات حکومت اسالمی عليه زنان، يک فاجعه عظيم انسانی است؛ نصف جامعه . قرار می گيرند

ما، سی و پنج سال است که نه تنھا از کم ترين حقوق و آزادی برخوردار نيستند، بلکه آنان ھمواره با رکيک ترين 

ھمين خشونت دولتی عليه زنان در . مله قرار می گيرندين ادارات مورد حمسؤولجمالتی از سوی امام جمعه ھا و 

  .ايران، سبب شده است که خشونت در محيط کار، جامعه و خانواده نيز بيش از حد گسترده باشند

در ايران تحت حاکميت جمھوری اسالمی، نه تنھا زنان، بلکه جوانان، کارگران، بازنشستگان، مھاجرين و پناھندگان 

  .ھای مختلف قرار دارند و حقوق شان پايمال می گرددنيز ھمواره تحت فشار

دختران و زنان در خيابان با .  اند ھای عمومی ايران، زنان مجبور به رعايت برخی از قوانين نانوشته در خيابان و مکان 

جاوز به ربودن دخترانی که با وسيله نقليه عمومی در سطح شھر در حرکت ھستند، ت. ھای مردان روبرويند انواع متلک 

  . کنند، از جمله اين موارد است  فروشی می آنان يا قتل آنان و ھم چنين قتل زنانی که به چشم مردان در خيابان تن

 شوند و تن به  در اين مورد بايد به دو بار قربانی بودن روسپی توجه داشت؛ که يک بار قربانی فحشا در جامعه می

 عنوان قربانی قضاوت ارگان ھای حکومتی و مردان متعصب و  ديگر به گردند و بار   قابل فروش بدل میئی کاال

  .يند، روبرو می شوند  کننده کاال ، بلکه به دنبال مجازات عرضه ناموپرست مذھبی که نه به دنبال مجازات متقاضی کاال

 ھای قدرت که   با شبکهن در سلسله مراتب اداری، ارتباط نداشتنئيدر محيط کار نيز نداشتن اعتماد به نفس، موقعيت پا

  .  شود  در محيط کار می قدرتی زنان در برابر مزاحمت  مردانه ھستند، باعث بی  معموال

زن جوانی که از سوء ظن ھمسرش « برمی خوريم مانند ئیمعموال در صفحات حوادث روزنامه ھای ايران، به خبرھا

؛ مردی به خاطر سوء ظن، ھمسرش را با ».سوزی کردبه ستوه آمده بود با ريختن بنزين بر روی خود اقدام به خود

؛ ».زده دخترش، ھمسرش را به قتل رساند مردی خشمگين در مقابل ديدگان وحشت  «؛»ضربات چاقو به قتل رساند

 کودک به او تجاوز ئیکرد که داسربريده شدن دختربچه ھفت ساله توسط پدرش، تنھا به اين دليل که پدر تصور می «

چاقو خوردن دختر جوانی «؛ »آمنه دختر بيست و چندساله که مورد اسيدپاشی عاشقش قرار گرفت«؛ »کرده است

 ھای عليه و ھزاران مورد آشکار و پنھان ديگر که خشونت» خودسوزی دختران مريوان و ايالم«؛ »سرپل مديريت
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اسات انسانی را خدشه دار می کنند و متاسفانه سپس فراموش می کند برای يک دوره کوتاھی احسزنان را تعريف می 

  . گردند

قبل از اعدام؛ زندانی کردن زنان به ھمراه فرزندان شان، » باکره«کشتار زنان و مادران باردار؛ تجاوز به دختران 

نی برای تواب  در تابوت ھا؛ شکنجه ھای روائیوادار کردن زنان به رعايت حجاب اسالمی، شکنجه ھای قرون وسطا

سازی، شستشوی مغزی با ايجاد عذاب وجدان برای دوری از خانواده، وادار کردن زنان به پذيرش ارتباط جنسی با 

بازجو، در انزوا قرار دادن زندانی و مھيا کردن شرايطی برای خودکشی، شکنجه زنان و مادران برای گرفتن اطالعات 

  .  خيابان ھادر مورد خانواده شان و در نھايت کشتار در

 ساله حکومت اسالمی تداوم داشته است و زنان را به وحشيانه ترين شکل ممکن ٣۵اين نمونه ھا در طول حاکميت 

زھرا کاظمی، زھرا بنی يعقوب، شيرين علم : از جمله. کشته اند در زندان و بيرون زندان تحقير کرده، شکنجه داده و

زنان ما عالوه بر نداشتن ... ا سلطان، شبنم سھرابی، ھاله سحابی و ھولی، پروانه فروھر، ترانه موسوی، ندا آق

حقوق مساوی انسانی، فرھنگی، اجتماعی، سياسی و مدنی، برای دفاع از حقوق طبيعی خود نيز دستگير و زندانی 

  .می شوند

 وليعصر تبريز که  پس از اخطار يکی از نيروھای بسيج به بھانه بدحجابی، در منطقه٨٩الناز بابا زاده، تير ماه 

وی را می دھد مورد تجاوز جنسی قرار می گيرد، اين سه تن پس از » اصالح حجاب«دستور توقف و به اصطالح 

 ساله، وی را با شليک گلوله به قتل می ٢۶ن دختر جوان يانه و تعرض و تجاوز جنسی به ايضرب و شتم وحش

پس از تحقيقات محلی که از سوی گزارشگر ... می كنندز رھا يه تبريرسانند و جسد را در اطراف گورستان امام

كی از سرداران پاسدار ايشان را به يخبرگزاری ھرانا صورت گرفت، نھايتا در ختم الناز مشخص می شود که فرزند 

وی الناز ساكن ك! زه خود از قتل و تجاوز را مبارزه با بد حجابی و انجام فرمان خدا اعالم كرده استيقتل رسانده و انگ

ز تالش کرد ي از مسببان حادثه شکايت کردند اما در طول اين مدت سپاه تبر٨٩خانواده ايشان سال . ز بوديعصر تبريول

  ... تا در پرونده اين جنايت اعمال نفوذ كند و

از بار ناشی از آن، پنھان نگه داشتن اعمال خشونت و پرھيز زنان  با وجود گستردگی خشونت عليه زنان و تبعات زيان 

  .واکنش فعال نسبت به آن، يکی از مشخصات خشونت عليه زنان در جامعه ما و تمام جوامع است

در فرھنگ سنتی و مذھبی و مردساالر، اغلب زنان ايرانی تا به اصطالح کارد به استخوان شان نرسد اعتراض نمی 

قبوالنند که   شود و به زنان می   میدر تفکر مردساالری، اشکالی از خشونت مردان در خانواده طبيعی محسوب. کنند 

 .آيد می » رود و با کفن سفيد از آن بيرون زن با لباس سفيد به خانه بخت می «

 ماھه نشان می دھد که از ٣يک تحقيق . شود ھای خانگی به پليس گزارش می   درصد خشونت ٣۵طبق آمار کم تر از 

 .اند رد قانونی مجرم نشده  مورد حاضر به پيگ١٢٨ مورد شکايت خشونت خانگی، ١٨٠

گيرد  اغلب ديده می شود که گاه به ھنگام ضرب و جرح بين زن و شوھر معموال لحن قاضی حالت نصيحت به خود می 

  .نظر نمايد کنند زن کوتاه بيايد و رضايت دھد و به کلی از شکايت خود صرف  و ھمه تالش می 

 شود، بلکه پنھان کاری زن از طرف جامعه   میتأئيد خشونت خانگی در ميان بسياری از خانواده ھای ايرانی، نه تنھا

اين است که قانونی به نام  داشتن خشونت خانگی  مھم تر از ھمه، علت ديگر پنھان نگه .گيرد مورد ستايش قرار می 

 . مجازات و نه قانونی برای نحوه رسيدگی به جرمتعيينخشونت خانگی وجود ندارد، نه قانونی برای 

افتد و  خشونت در حريم خانه اتفاق می «ن معتقدند چون مسؤوالات خشونت خانگی توسط زنان بسيار مشکل است و اثب

اين ادعا در حالی پيش » . شويم خانه ھم جزو محيط خصوصی افراد است بنابراين ما وارد حريم خصوصی آن ھا نمی

  . شھروندان دخالت پليسی می کندکشيده می شود که حکومت اسالمی، حتا در خصوصی ترين امر زندگی
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آمار دقيقی از جمعيت کيفری زندان به جرم «: ، گفت١٣٩١ ھای حکومت اسالمی، در آذر ماه  س سازمان زندانئير

  ». ھا نيست خشونت عليه زنان در دست سازمان زندان

کيفری زندان در مورد  ممتازنيوز، در رابطه با جمعيت ئیغالمحسين اسماعيلی، در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضا

شود بلکه با عناوينی از جمله  فرد با اتھام خشونت عليه زنان محبوس نمی «: خشونت عليه زنان، چنين اقرار می کند

  ».محبوس خواھد شد... ايجاد مزاحمت، اعمال منافی عفت، ايراد ضرب و جرح و

گيرد،   زندان قرار نمی ئیگرفته مورد شناسابا بيان اين که فردی که مورد خشونت قرار  ھا،  س سازمان زندانئير

و آزار قرار گرفته   فردی که مورد اذيت ئی فرد مرتکب جرم پرداخته و شناسائیزندان تنھا به شناسا«: خاطرنشان کرد

توانند آمار دقيقی از جمعيت کيفری که به جرم خشونت   ھا نمی   در محدوده اختيارات زندان نيست و در نتيجه زندان

  . ارائه دھند اند، ه زنان بازداشت شده علي

اند و برخی، دو سال اول زندگی مشترک،  کارشناسان، در رابطه با اختالفات خانوادگی نظرات متفاوتی ارائه داده 

   تر و برخی نيز پنج سال بعد از ازدواج را بيش ترين زمان اعمال خشونت اعالم کرده نئيبرخی، ازدواج در سنين پا

 .افتد  ھای خانگی اتفاق می   سالگی بيش ترين ميزان خشونت٣٠ تا ٢٠ گرفته  راساس تحقيقات صورتاما ب. اند

 ھزار و ٢٩، از ٩٠آمارھای منتشر شده از مراکز مشاوره ازدواج استان نشان می دھد که در شش ماھه نخست سال 

، نيز از ٩١شش ماھه نخست سال در .  ساله بوده اند١٩ تا ١٠ نفر ٩٧٣١ زن مراجعه کننده جھت ازدواج، ٢٨٠

 سال و باالی ١٨وی بارداری در سنين زير .  ساله بوده اند١٩ تا ١٠ نفر ٧٢٩۶ زن مراجعه کننده، ۵۶ ھزار و ٢٣

 سال احتمال مسموميت حاملگی، کم خونی، ١٨ سال را خطرزا دانسته و گفته است که در بارداری ھای زير ٣۵

  . زياد است)  گرم٢۵٠٠وزن زير ( کم وزن زايمان زودرس، زايمان سخت و نوزاد

بر اساس نتايج سرشماری مرکز . ھم چنين بی کاری، زنان را ھر چه بيش تر در معرض تحقير و خشونت قرار می دھد

 درصد دارای تحصيالت دانشگاھی ھستند، در حالی که اين ميزان ١/۴٨آمار ايران، از مجموع زنان بی کار کشور 

  .د است درص٧/١۴برای مردان 

 درصد متقاضيان ۶٠ ھای اخير آمار دختران دانش جو افزايش داشته و در حال حاضر بيش از  در حالی که در سال

  . توانند جذب بازار کار شوند  ھای ايران زنان ھستند، اما بسياری از آنان نمی ورود به دانشگاه

 ساله ايران از معضل بی کاری رنج ٢٩ تا ٢٠ درصد زنان جوان ۶۶بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ايران، بيش از 

 درصد بوده ٣۵اين در حالی است که نرخ بی کاری زنان جوان ايران در چند سال گذشته ھمواره بيش از . برند می 

  .است

 ھای علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق ھستند که   التحصيل رشته  درصد بی کاران فارغ٣٣گفته مرکز آمار ايران،  به 

ھای مھندسی  آموخته مرد از رشته   درصد بی کاران دانش۴/۴٣ھم چنين .  درصد است٩/٣۵ميزان در ميان زنان اين 

 ماه سال گذشته ميزان بی کاری زنان دو ١٢، خبرگزاری مھر نوشت در ٩١ماه سال  دی . و ساخت و توليد ھستند

  . برابر مردان بوده است

 اليحه پيشنھادی دولت درباره صدور گذرنامه برای زنان را  ، می توان بهن ترفندھای حکومت عليه زنانياز جمله آخر

 سال برای دريافت گذرنامه نياز به اجازه ۴٠تصويب کرده است، اشاره نمود؛ بر اساس اين اليحه زنان مجرد زير 

   .رسمی ولی قھری يا حکم حاکم شرع دارند

د را در زمينه اعمال خشونت بر زنان شکسته و با  رشته تحصيلی برای زنان رکورد قبلی خو٧٧دولت با حذف 

دستگيری و تحت فشار قرار دادن فعاالن جنبش زنان و حقوق بشری، با شکنجه و آزار روحی و جسمی آنان، با تجاوز 

به زنان و دختران توسط نيروھای دولتی در زندان ھا و با بی توجھی به وضعيت سالمت زندانيان زن در اعتصاب 
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با در نظر گرفتن ھمه فاکتور ھای خشونت بر زنان ايران، به  . مه خود را بيش از پيش سياه تر کرده استغذا، کارنا

  .جرات می توان خشونت عليه زنان را فراگيرترين شکل نقض حقوق بشر در ايران توصيف کرد

دھادی يزی و سي تبررضا محسنیي، علئیرانی از جمله محمود قاضی طباطبايپژوھشی كه تعدادی از جامعه شناسان ا

ن مصفا، شھال معظمی، يران ھم چون شكوه نوابی نژاد، نسريھای ا  مجری آن بودند و استادان دانشگاه ئیمرجا

با آن ھمكاری داشتند، شايد يکی از علمی ترين و ... زاده و عی فر، مقصود فراستخواه، احمد رجب يشھرام رف

ن طرح در يگر و پرسش گر در قالب ا صدھا پژوھش .  خانواده باشدمعتبرترين پژوھش ھا درباره خشونت بر زنان در

ه يپژوھشی كه انجام فاز مطالعاتی آن، تھ. ه زنان پرداختنديده خشونت خانگی علي استان كشور به بررسی پد٢٨

. رفتش از سه سال زمان گياش ب  ئیم گزارش نھايآوری اطالعات و تنظ  دانی، جمع ي ھا، اجرای مرحله م پرسش نامه

ه زنان در شھرھای مختلف يای درباره خشونت خانگی عل ھای تكان دھنده  افته ين طرح كه شامل ي ائیگزارش نھا

 صفحه ٢٠٠ جلد بود و ھر جلد در حدود ٣٢گزارشی كه عبارت از .  آماده شد١٣٨٣ران بود، در اواسط سال يا

ن گزارش ھا ھنوز منتشر نشده است، يا. تانی جلد تحت عنوان گزارش اس٢٨چھار جلد تحت عنوان گزارش ملی و (

. ان قابل دسترسی استياما در كتابخانه مركز پژوھش وزارت كشور برای روزنامه نگاران، پژوھشگران و دانش جو

البته بزرگ ترين نقطه ضعف بزرگ اين طرح محدود کردن آن به خشونت خانوادگی است در حالی که در جامعه و 

دليلش ھم روشن است كارفرمای . ديدتر مورد شکنجه، به ويژه روحی و روانی قرار می گيرندقانون زنان به مراتب ش

است جمھوری بود و يك پژوھشی آن مركز مشاركت امور زنان رين طرح، دفتر امور اجتماعی وزارت كشور و شريا

ن يا. مكاری داشتندز با آن ھيزی آموزش عالی ني پژوھش و برنامه رمؤسسهقات و فناوری و يوزارت علوم، تحق

ر وقت كشور و ياست گزاری ھم داشت كه عبدالواحد موسوی الری وزيك شورای سي» ملی«طرح، تحت عنوان طرح 

  .تعدادی از معاونانش جزو آن بودند

ران، انواع مختلف آن را يه زنان در ايف ابعاد خشونت خانگی علين طرح، برای توصي مجری ائیمحمود قاضی طباطبا

كی، حقوقی، جنسی، اقتصادی، فكری و يزي ھای زبانی، روانی، ف خشونت: م بندی كرده استيه تقسدر ھشت گرو

رانی، از اول زندگی مشترك شان ي درصد زنان ا۶۶دھد كه  ن طرح، نشان می يآمارھای ھم. آموزشی و مخاطرات

  . اند ك بار مورد خشونت قرار گرفته يتاكنون، حداقل 

شود، كه عبارت  ه زنان استفاده می ي است كه در خانه علئی ھا گری از خشونتينوع دھای روانی و كالمی  خشونت 

احترامی، رفتار  اد و بد اخالقی، بی يھای پی در پی، داد و فر ری يگ ك و دشنام، بھانه يبه كاربردن كلمات رك: است از

ك ين بابت زنان اصفھانی در طول يز اا ... ز و دستور دادن ھای پی در پی، قھر و صحبت نكردن ويآمرانه و تحكم آم

  .اند رانی تحت خشونت واقع شده ير زنان ايش تر و زنان بوشھری كم تر از سايسال ب

 قانون مدنی ١١٠۵طبق ماده .  و ملک مردان محسوب می شوندئیدر قوانين حکومت اسالمی ايران، زنان جز دارا

حتی شورای نگھبان ھم مقرر کرده زن بدون اجازه . ھستس خانواده ئيحکومت اسالمی در روابط زن و شوھر مرد ر

در صورت سرپيچی زن از فرمان . ع جنازه پدرش باشدئيشوھر خود نمی تواند از خانه بيرون برود حتی اگر تش

شوھر، در اکثر موارد به درگيری فيزيکی و رفتار خشونت آميز مرد عليه زنان می شود و در صورت شکايت زن، 

  . با استناد به اين قانون زنان را مقصر دانسته و در مقابل از مردان حمايت می کنند ھمئیمراجع قضا

 سال است که تمام تالش و امکانات خود را برای کنترل زنان توسط مردان در حوزه ٣۵حکومت اسالمی، سی و پنج 

يه زنان و نقض حقوق تصويب قوانينی عل. به کار انداخته است» خانواده«و حوزه خصوصی » اجتماع«ھای عمومی 

اغلب قوانين تصويب شده . ن تر قرار داده استئيشھروندی آنان، زنان را در به عنوان شھروند درجه دوم و يا حتی پا

  .خشونت عليه زنان را در جامعه ترويج می کنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

.  بخشدقوانين حکومت اسالمی، خشونت عليه زنان را در جامعه نھادينه و ترويج می کنند و به آن رسميت می

آخوندھای حاکم بر جامعه ايران، تصويب قوانين عليه زنان را به منزله عمل به احکام الھی قلمداد می کنند و اجرای 

  .اين قوانين را برای مصالح جامعه اسالمی ضروری به حساب می آورند

 به ترويج خشونت عليه به عنوان مثال، به چند نمونه از قوانين تصويب شده عليه زنان در حکومت اسالمی که منجر

  :زنان در جامعه می شوند، اشاره می کنم

 قانون مجازات اسالمی، اگر مردی ھمسر خودش را با مرد ديگری در يک بستر ببيند و او را ۶٣١  بر اساس ماده

    .در حالی که ھمين حق را يک زن ندارد. بکشد، مرتکب قتل نشده و بر او ھيچ گناھی نيست

ديه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غيرعمدی نصف ديه : مجازات اسالمی، اعالم می دارد قانون ٣٠٠ ماده -

  . مرد مسلمان است

نه در گودال دفن می يکی سيکی کمر و زن را تا نزديمرد را ھنگام رجم تا نزد:  قانون مجازات اسالمی١٠٢ ماده -

  .نديکنند آن گاه رجم می نما

 حمايت از زنان را در چھارچوب قوانين اسالم تعريف کرده و بر نقش مادری زن ٢١قانون اساسی ايران ھم در اصل 

و محدودکردن آن برای حوزه خصوصی يعنی کانون خانواده تاکيد کرده است و قيموميت فرزندان را در صورت نبود 

  . مرد قيم برطبق موازين شرع اسالم به زنان داده است

. زنان در سطح جامعه منجر شد قانونی کردن حجاب اجباری برای زنان استيکی از مسائل مھمی که به خشونت عليه 

 ضربه شالق محکوم ٧۴طبق قانون مجازات اسالمی، زنانی که حجاب اسالمی را در انظار عمومی رعايت نکنند به 

 به ، قانون گسترش فرھنگ عفاف و حجاب را٢٠٠۵ ژانويه ٣ھم چنين حکومت اسالمی ايران، در تاريخ . می شوند

بر طبق اين قانون، ادارات و موسسات موظف به مبارزه با بی حجابی و . تصويب شورای انقالب فرھنگی رساند

بدحجابی زنان شدند، اصطالحاتی که در محافل رسمی حکومت اسالمی مرسوم است و دولت نيروی انتظامی را موظف 

  .کرد که با زنان بدحجاب برخورد نمايند

است ھای اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی نقش ي س زنان، سه فاکتور عمده و کالن، يعنی آسيب شناسی  در بررسی

ش بی کاری، گرانی، فقر و نابرابری منجر شود به طور ياست ھای اقتصادی به افزايبرای مثال، اگر س. اساسی دارند

  .وددا می کند و در اين ميان فشار بر زنان شديدتر می شيش پيب ھای اجتماعی افزايحتم آس

قات نشان يھم چنين بررسی ھا و تحق. زنی که شاغل است و درآمد دارد به طور طبيعی خود را قدرت مند حس می کند

چرا که شوھر تنھا به . مى دھد كه زنان شاغل كم تر از زنان بی کار و يا خانه دار درگير مسايل خانوادگی می شوند

. ن شاغل سرحال تر و بشاش تر از زنان بی کار و خانه دار ھستندزنا. س خانواده نيستئيعنوان نان آور خانواده و ر

ف مادرى و کارھای خانه را نيز انجام می دھند اما يچرا كه مطالعات نشان مى دھد زنانى كه شاغل ھستند ھر چند وظا

  .ت شان از زندگى بيش تر از زنان بی کار و خانه دار استيرضا

ھاى زندگى اثرھاى منفى  ند كه به نظر مى رسد كارنكردن در ھمه جنبهاز سوی ديگر، روانشناسان ھشدار مى دھ

ش يش و اضطراب بيبا به تشويدار، نسبت به زنان شاغل تقر مطالعات نشان می دھد كه زنان بی کار و خانه. دارد

حساس دار، كم تر در خود ا حتا زنان بی کار و خانه. ترى دچارند و اغلب احساس ناراحتى و ناخوشنودی دارند

  . ماری و فرسودگی مى شونديسالمت مى كنند و اغلب دچار افسردگی، ب

برخی از آن ھا، به اعتياد . به عالوه اين که زنان بی کار، بيش تر از زنان شاغل دچار آسيب ھای اجتماعی می شوند

  . و يا تن فروشی و يا بزھکاری ھای ديگر کشيده می شوند
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يه داری اوج می گيرد و بی کار سازی ھا آغاز می گردد؛ نخست زنان را اخراج ھنگامی که بحران ھای اقتصادی سرما

  .رنديش تر مورد تظلم و خشونت قرار می گياسی، زنان بي ھای س می کنند؛ در اوقات جنگ، تھاجم و بحران

ی ، كه مجمع اقتصاد جھانی آن را بر اساس اطالعات دريافتی و بررسی ھا٢٠١٢تی در سال يگزارش شكاف جنس

ھا در سطح جھان  ن گزارش ي تر كی از مھمين گزارش يا. ن می نمايد، ھر سال منتشر می شوديکارشناسانه تھيه و تدو

ن زنان و مردان را مشخص يزان نابرابری بي كشور جھان، م١٣۵ت ي نيز با بررسی وضع٢٠١٢است كه در سال 

در اين گزارش، . ن زنان و مردان ارائه داده استيبتی ي ھای خود را نيز برای كم كردن شكاف جنس  حل ساخته و راه

 کشور رتبه ١٣۵، در بين ٢٠١١ايران در سال .  کشور مورد بررسی قرار گرفته است١٣۵ از ١٢٧ايران در رتبه 

 ٢٠٠٨، در سال ١٢٨ کشور رتبه ١٣٢ در بين ٢٠٠٩، سال ١٢٣ کشور رتبه ١٣۴ در بين ٢٠١٠، در سال ١٢۵

 در ٢٠٠۶ و در سال ١١٨ کشور مورد بررسی در رتبه ١٢٨ در بين ٢٠٠٧، در سال ١١۶ کشور رتبه ١٣٠در بين 

  . قرار داشت١٠٨ کشور در رتبه ١١۵بين 

ن آمده ئير، با افزايش گرانی و تورم، بی کار و فقر در ايران، قدرت خريد خانواده ھا به شدت پاي اخ  سال ھای در طول

و برای کمک به خانواده ھايشان وارد بازار کار بی رحم سرمايه داری شده ميليون ھا کودک از تحصيل باز مانده . است

 فروپاشی و انواع تعارضات  ھمين عوامل سبب شده است که درگيری درونی خانواده ھا بيش تر شده و در معرض. اند

  . اجتماعی قرار گيرند

کی يبنابراين، .  سال رسيده است١٢يا  و ١۴گفته می شود که حداقل سن دختران برای ورود به بازار تن فروشی به 

د می کند بی يران، به ويژه کودکان و زنان را تھدين مشکالتی که سالمتی و بھداشت عمومی جامعه اياز اساسی تر

. ھم اکنون در جامعه ما، کودک آزاری، تجاوز، قتل و خودکشی افزايش پيدا کرده است. کاری و فقر و خشونت است

ب ھای اجتماعی ي آس نيران، از سوی ايی ايران، بدتر از گذشته می شود و کل جامعه ات اجتماعيروزبروز وضع

در کشوری که دولت به جای اين که به وظايف خود عمل کند و زيست و زندگی شھروندان، به ويژه . د می شونديتھد

 تا کسی جرات دادخواھی و  نمايد سرکوب و اعدام ھا را تشديد کرده استتأمينآسيب ديدگان و نيازمندان جامعه را 

  .حق خواھی و آزادی خواھی به خود راه ندھند

جنگ و خونريزی، زندان . خشونت اشکال مختلفی از خشونت دولتی تا خشونت در جامعه و خانواده را شامل می شود

م ھا، و شکنجه، اختناق و سانسور، اعدام و ترور، سرکوب آزادی ھای فردی و جمعی، بستن دھان ھا و شکستن قل

سرکوب سيستماتيک زنان، سرکوب اقليت ھای ملی و مذھبی توسط حکومت گرفته تا آزار کودکان، سوء استفاده 

  .جنسی، ختنه کودکان دختر و پسر، روانی، فيزيکی و اقتصادی را در برمی گيرد

ن ستيز و مردساالر  از خشونت افسار گسيخته به وسعت کل جھان زئیبی شک آمارھا و فاکت ھای باال، تنھا گوشه ھا

زنان در سراسر جھان، به طور قانونی و غيرقانونی و سنتی، ملک مردان ھستند و کاال به . را به نمايش می گذارند

بسياری از زنان، ھر روزه با تحقير و توھين و آزار دست به گريبان ھستند به طوری که ساالنه بيش از . حساب می آيند

به قتل می رسند؛ دويست ھزار دختر زير چھارده سال به عنوان برده جنسی » موسنا«بيست ھزار زن به خاطر حفظ 

در تجارت سکس خريد و فروش می شوند؛ زنان تنھا به خاطر عشق ورزيدن سنگسار می گردند؛ به سه ميليارد زن به 

  ...طور روزانه خشونت اعمال می شود و

يرانسانی اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی سيستم اما اين آمارھا و فاکت ھا، برای نشان دادن مناسبات غ

آن ھا، به سادگی نشان می دھند که چگونه زنان را، ھم در جامعه و . مردساالر سرمايه داری در سطح جھان کافی است

اين ھا، ھمه کافی است تا رابطه تنگاتنگ سنت، مذھب، ناموس . ھم در خانواده مورد تحقير و خشونت قرار می دھند

اين ھا، . ستی، قدرت و حاکميت و عملکرد ھای ارتجاعی مردساالرانه با سيستم سرمايه داری بر جھان را بر مال کندپر
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ھمه کافی است تا نشان دھد که مناسبات ارتجاعی مردساالری با مناسبات سرمايه داری در جھت سرکوب سيستماتيک 

  !ند؟زنان و کنترل آنان در کل جھان، چگونه با ھم متحد شده ا

در واقع .  اين است که برای جلوگيری از خشونت بر زنان چه بايد کرد؟ زنان ستم مضاعفی را متحمل می شوندسؤال

زنان کارگر، عالوه بر اين که مانند مردان ھم طبقه ای خود و در کنار آن ھا تحت استثمار و مورد ستم ھای اقتصادی، 

بر جامعه طبقاتی قرار می گيرند، صرفا به خاطر زن بودن شان اجتماعی و سياسی ناشی از سيستم اقتصادی حاکم 

  .يعنی استثمار زن کارگر شديدتر از مرد ھم طبقه اش است. مورد ستم قرار می گيرند

بنابراين، زن کارگر در محيط کارخانه و واحد توليدی صرفا به خاطر زن بودنش به اشکال مختلف مورد تحقير و آزار 

  .  به خصوص از طرف کارفرمای خود.و اذيت قرار می گيرد

 اين شرايط، بايد به مبارزه تغييربرای . تبعيض و بی حقوقی يک شرايط اجتماعی ويژه است که به زنان تحميل می شود

بی ترديد بدون سازمان دادن يک جامعه که در آن انسان به عنوان انسان، نه يک وسيله . جمعی و متشکل روی آورد

  .ت ارزش و احترام دارد، امکان ريشه کن نمودن خشونت در اشکال مختلف به زنان وجود نداردتوليد و بنا به جنسي

در ايران و جھان، سيستم طبقاتی و فرھنگی غالب در جامعه و گرايشات پدرساالری و مردساالری، برای ماديت 

 و سنت و مذھب عقب مانده بخشيدن به فرو دستی زن در تمامی شئونات زندگی اجتماعی اش، ھمواره به وجود فرھنگ

  .اجتماعی، تاکيد ورزيده و بازتوليد کرده اند

ھنگامی که فقر، بی کاری و مذھب و قوانين مذھبی و حکومت مذھبی دست به دست ھم داده اند و خشونت در جامعه و 

مقابل سرکوب ھای چرا که سکوت و بی تفاوتی در . خانواده را در حد تکان دھنده ای باال برده اند سکوت جايز نيست

  .حکومت و گرايش مردساالری، دست آن ھا را در ادامه جنايت ھايشان باز می گذارند تا قربانی زيادی از زنان بگيرند

و بحث برانگيزترين مسايل بشری و قابل بحث مشترک در   زنان و ستم بر آن ھا، از مھم ترين مسألهبه اين ترتيب، 

 حدی مھم و جدی است که اگر به امر و مشغله و اولويت دايمی و پيگير فعالين  بهمسألهبه نظر من، عمق ! دنياست

سياسی، اجتماعی و فرھنگی و ھم چنين جنبش ھای اجتماعی آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جو قرار نگيرد، 

اين دست انجام  و تلويزيونی و کار پژوھشی و مقاالتی از ئیھزاران آکسيون و تجمع، سمنيار و ميزگردھای راديو

، عميقا فرھنگ سازی شود و آن مسألهبايد در باره اين . ی آن چنانی در تحوالت جامعه بگذاردتأثيرنگيرد، نمی تواند 

 دھد و با راه انداختن يک تغييرکه اين فرھنگ و اين مسائل مطرح شده افکار عمومی جامعه را  چنان اجتماعی گردد 

   داشته باشد و حکومت ھا موظفئینون به خود بگيرد و پشتوانه ضمانت اجراجنبش قوی سياسی و تبليغی، شکل قا

شوند ھم خشونت عليه زنان را محکوم کنند و ھم از برجسته کردن و يا بھره برداری از آداب و رسوم، سنت و يا 

  . خود از جمله در حذف خشونت، خودداری نکنند مذھب خودداری کنند و ھم از وظيفه

 ديده تا زمانی که خطر تھديدش می  وجود دارد که زن خشونت»  ھای امن خانه«شورھا، مراکزی به نام در بسياری از ک

 امنی اجازه ئی ھا ولی در ايران، نه تنھا ھنوز به تاسيس چنين خانه. کند از حمايت ھمه جانبه آن ھا برخوردار می گردد 

از آزادی بيان، قلم، انديشه و تشکل محرومند و فعالين آن ھا داده نمی شود، بلکه زنان ايران مانند ھمه بخش ھای جامعه 

 ھای اين  متاسفانه در ايران، ھيچ مرکزی برای ترميم دردھا و رنج ھا و جراحت. تحت تعقيب پليسی قرار می گيرند

  . زنان، چه دولتی و چه غيردولتی و مستقل وجود ندارد

 نکند و تغيير ستيز و ارتجاعی است بنابراين، اگر اين حکومت حکومت اسالمی ايران و قوانين آن زن ستيز و آزادی

اما اگر . کليه قوانين آن يک سره ملغی نشوند بحث از محدود کردن خشونت در جامعه و خانواده بحث بی ثمری است

ه باالخره چون ک.  کنند بی ترديد خشونت عليه زنان به مراتب کم تر خواھد شدتغييراين حکومت و قوانين غيرانسانی آن 

ھرچند . دست مرد کوتاه تر می گردد و زن اين موقعيت را پيدا می کند که از مجراھای قانونی حق خود را پيگيری کند
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که رفع خشونت به مدت زمان بيش تری نياز دارد و اساس بايد فرھنگ عمومی جامعه را به خصوص در شيوه آموزش 

نان شکل بگيرند و آن ھا فعاليت آزادانه و داوطلبانه خود را با ھدف ھم چنين تشکل ھای مستقل ز.  دادتغييرو پرورش 

  . باال بردن آگاھی زنان و متشکل کردن آن ھا سازمان دھی کنند

 که غالبا زنان به علت عدم شناخت ئیاز آن جا.  ھای خانگی دارد افزايش آگاھی زنان، سھم بسياری در کاھش خشونت

  پذير می  ھای زندگی خشونت   و مھارتمسألهھای حل  ھای ارتباطی، مھارت  ارت کافی از حقوق خود عدم تسلط به مھ

  .شوند از اين رو، آموزش زنان، بسيار مھم است

به طور کلی، نگرش . بی ترديد کاھش نرخ خشونت، مستلزم حرکت ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی درازمدت است

 داد تا نسل آينده از خطرات خشونت عليه تغييرو آزادی ھای زن،  آينده را بايد نسبت به حقوق ئیامروزی و نسل ھا

رسيدن به چنين ھدفی نيازمند دادن اعتماد به نفس به مه انسان ھا، به خصوص زنان کارگر و بی کار و . زنان بپرھيزند

شی جامعه و خانه دار و شناخت آنان نسبت به جايگاه و نقش شايسته شان در عرصه اقتصادی، سياسی، تربيتی، آموز

خانواده، جايگاه آنان در عرصه توليد و اقتصاد جامعه، مشارکت سياسی زنان دوش به دوش مردان و شناخت آنان در 

  .و مرد در زندگی سياسی، اجتماعی، خانوادگی و فرھنگی است  خصوص حقوق متقابل زن

 به تصويب می رسند و به مورد اجرا در حکومت اسالمی ايران، طرح ھا و قوانين تبعيض آميز عليه زنان، به سرعت

زنان، کارگران، دانش جويان، کودکان کار، روزنامه نگاران، نويسندگان، وکال و  فعاالن حقوق . گذارده می شوند

به راحتی و به داليل واھی روانه زندان می شوند و با وارد آوردن ... مدافعان محيط زيست، زبان مادری، حقوق بشر و

در زندان مورد خشونت و آزار و اذيت جسمی و جنسی و .  می کنندتعيينرای ان ھا احکام دراز مدت اتھامات واھی، ب

  .روانی قرار می گيرند

قتل و کشتار و . زندان، شالق، شکنجه، تحقير، تجاوز، قتل، اعدام و سنگسار کشتار زنان در ايران کم نبوده است

ی، ھمواره خشونت مضاعف عليه زنان در کنار خشونت شکنجه و تجاوز در طی دوران حاکميت جمھوری اسالم

  . ساختاری استثمار، ھر روز ابعاد گسترده خود را به اشکال متنوع نشان می دھد

 تغييرضمن اين که بايد محکوم و صريح ھرگونه تبعيض، نابرابری و خشونت عليه زنان را محکوم کرد، بلکه برای 

 کامل قوانين از اصول احکام ئی و مردان را تضمين کند و الزمه آن را جداسياست ھا و قوانينی که حقوق برابر زنان

  .ب شده بين المللی و جھان شمول اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی استيمذھبی و انطباق آن با اسناد تصو

را نبايد به  زن ئی زنان، اين است که مبارزه بر عليه خشونت بر زنان و به طور کلی رھامسأله مھم در مسألهيک 

 که امکانش موجود است ئیمحول کرد، بلکه ھمين امروز بايد اين مبارزه را در ھر سطحی و ھر جا» موعود«فردای 

با مبارزه متحد و متشکل و پيگير زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب و سوسياليست، می توان . سازمان داد

 زن و کل جامعه ئیينه را برای برداشتن گام ھای جدی در راه رھاحکومت اسالمی را به عقب نشينی وادار کرد و زم

 ئیھدف اين مبارزه بايد بر عليه ھرگونه تبعيض و نابرابری، کليه قوانين دينی عليه زنان و تاکيد بر جدا. مساعد ساخت

ابر باشند، می تواند دين از دولت و اين که زن و مرد به طور طبيعی ھيچ تفاوتی با ھمديگر ندارند از اين رو بايد بر

حقوق زنان و حقوق ھمه انسان ھا، جھان .  به سوی کاھش خشونت بر زنان در جامعه و خانواده باز کندئیچشم اندازھا

ھرگونه تحول در جامعه و رسيدن به يک جامعه نسبتا آزاد و برابر و انسانی و عادالنه بدون حضور فعال . شمول است

حقوق برابر بين زنان و مردان در ھمه عرصه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و زنان و بدون به رسميت شناختن 

  .فرھنگی، نه در جامعه و نه در جوامع ديگر، به سعادت و خوشبختی و آزادی نخواھد رسيد
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به اين ترتيب، تحقق برابری واقعی زن و مرد در گرو نقد ريشه ھای نابرابری در روابط و مناسبات حاکم بر جامعه 

ھر چند که تبعيض عليه زنان قبل از جامعه سرمايه داری ھم وجود داشت اما سيستم سرمايه داری، در کنار . است

  .استثمار نيروی کار طبقه کارگر، تبعيض عليه حقوق اجتماعی، سياسی و اقتصادی زن را تا به امروز تداوم داده است

 فرھنگ موجود از کانال تغيير مردساالری و تحقير زن و می توان تاکيد کرد که مبارزه با فرھنگ و مناسبات ارتجاعی

بايد ھمواره مذھب را به عنوان عامل بی حقوقی . مبارزه ھمه جانبه با ستم و استثمار سيستم سرمايه داری می گذرد

قب در واقع انسان وقتی می تواند آزاد باشد که خرافات مذھب، ملی، مردساالری، سنت ھای ع. زن مورد نقد قرار داد

مانده و اسارت آور، قوانين تبعيض آميز و مھم تر از ھمه استثمار انسان توسط انسان را مورد نقد جدی و ھمه جانبه 

ھمان طور که طبقه کارگر وقتی می تواند از . قرار دھد و عليه آن ھا به مبارزه جدی و پيگير و ھمه جانبه برخيزد

 برابری زن و مرد را در اولويت مبارزات کوتاه مدت و مسألهی واقعی  بايد که به معنائیتبعيض و ستم و استثمار رھا

  !درازمدت و افق و چشم انداز خود قرار دھد

نھايتا جھانی شدن سرمايه، تحرک وحشيانه گروه ھای اسالمی، ناسيوناليسم، شوونيسم، نئوليبراليسم و رفرميسم، جھان 

 داد و برای ساختن جھانی نو، عاری از ھرگونه تبعيض و ستم، يرتغيبايد اين جھان را . را به خاک و خون کشيده اند

 دور از بردگی  استثمار انسان از انسان، پيگير و روزمره پيکار کرد تا جھانی بدون خشونت بر زنان و کل جامعه و به

  !و بندگی، فقر و سرکوب، جھانی آزاد و برابر و عادالنه و انسانی ساخت

  

  ٢٠١٣ نومبربيست و پنجم  - ١٣٩٢دوشنبه چھارم آذر 

 

 


