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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ مارچ ٠٨

  سرمايه داری و مردساالری

 ! زير بنای سرکوب و خشونت عليه زنان اند
  ) روز جھانی زن٢٠١٣ مارچبه مناسبت ھشت (

   

داشت مبارزات  عنوان روز جھانی زن و برای بزرگ، ھمه ساله در سراسر جھان به]حوت[ ھجدھم اسفند-  مارچھشتم 

، تظاھرات زنان مارچ ٨ مبنای تاريخی .شود  گرامی داشته میئیزنان برای رفع ھرگونه تبعيض و برابری و رھا

 . است١٨۵٧ مارچ ٨کارگر صنعت نساجی نيويورک در 

لمللی  بين اۀدر کنگر. است» روز جھانی زن«ومين سال تصويب بين المللی ، يکصد و س٢٠١٣ سال مارچ ٨

زن سوسياليست از » کالرا زتکين« در کپنھاگ دانمارک برگزار گرديد، ١٩١٠ست سال گا ٢٧ ھا که در  سوسياليست

يشنھاد را کنگره اين پ.  زنان پيشنھاد کردۀ را به عنوان روز جھانی مبارزمارچ ٨، المانحزب سوسيال دموکرات 

يک ميليون زن سوسياليست و کارگر و ديگر اقشار اجتماعی ھمراه مردان خواھان حقوق سياسی ـ . تصويب نمود

، دانمارک، سويس و المان در کشورھای ١٩١١ سال مارچ ٨آن ھا در . اجتماعی برابر برای ھمه زنان و مردان شدند

 در پيروزی ئیسزاثير بأ، ت١٩١٧ مارچ ٨نان روسيه در تظاھرات ز. استراليا تظاھرات ھای عظيمی بر پا کردند

 . بر ھمان سال داشتوانقالب اکت

به ھمراه ديگر » امريکاحزب کمونيست  «یبود و به خواست اعضا» المانحزب کمونيست «که عضو » کالرازتکين«

 ١٨٩٢ سال در. زنان و مردان کمونيست در دومين کنفرانس بين المللی زنان سوسياليست شرکت کرده بود

 کار و ۀبدون دخالت مطالبات زنان در عرص«:  بين الملل، گفتۀدر اجالس برپائی دومين کنگر» کالرازتکين«

» عدالت« زنان را با نام ۀ اولين مجل١٨٩٢وی، در سال . ھر نوع مبارزه برای احقاق حق بی معنی است» اجتماع

  .منتشر کرد

اما اين خانواده، جامعه، مذھب، فرھنگ . ندای شود به طور طبيعی برابرھنگامی که انسان چه دختر و چه پسر متولد م

 می کنند که حقوق و آزادی ھای ءو سنت ھای حاکم بر جامعه است که ھر چه اين کودک بزرگ تر می شود به او القا

ی شکل می به اين ترتيب، در ذھن بسياری از پسران، مردساالر. دختر و پسر يکسان و برابر نيست و متفاوت است

  .گيرد

 سنتی، مذھب و فرھنگ حاکم دست به دست می دھند و مردساالری را در جامعه ۀدر واقع سيستم سرمايه داری، خانواد

 برابری جنسيتی، مردساالری است ۀبنابراين، يکی از مشکالت بزرگ و غيرانسانی بشر در عرص. بازتوليد می کنند
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به عبارت ديگر، اگر . ادامه يافته و سده ھای طوالنی بازتوليد شده استکه از دوران ھای بسيار قديم تا به امروز 

  .سرمايه داری مورد نقد عميق و ھمه جانبه قرار نگيرد نقد مردساالری جايگاه واقعی خود را پيدا نخواھد کرد

. ليد می شود بشری بازتوۀ و عميق است که به عناوين مخالف در جامع له ای پيچيدهأبه اين ترتيب، مردساالری مس

عالوه بر قوانين و سنت ھا در اسطوره ھا، داستان ھا، رسانه ھا، اشعار و مراودات روزمره، واژه ھای مردساالر و 

 عرصه ھای ۀ برابر در ھمۀ فرھنگی است که با برقراری يک جامع ۀمردساالری، يک پديد. زن ستيز تکرار می شود

  .ر می کنديييتی تغاقتصادی، سياسی، اجتماعی، ملی فرھنگی و جنس

ما از . ن استت بر زنان در ايران و در سطح جھا از سرکوب و ستم و خشونئیان دادن گوشه ھامطلب، نشھدف اين 

 برابری ۀ ما در عرصۀاما اگر مبارز.  زن بنگريم به سادگی ستم بر آنان را مشاھده می کنيمألۀھر گوشه ای به مس

  .  ناقصی استۀ مردساالری محدود بماند مبارز به مبارزه عليهاً واقعی زن و مرد، صرف

 مجلس شورای اسالمی ۀدر طول تاريخ، ما زنانی مانند مارگارت تاچر، تانسو چيللر و بی نظير بوتو و يا زنان نمايند

 را پيش بردند که ئیايران را ديده ايم که در اوج قدرت شان نه تنھا از حقوق زنان دفاع نکردند، بلکه ھمان سياست ھا

  . رال ھای کودتاگر به کار برده بودندجنسياست مداران مرد و 

 مردساالری و فردی و ۀ به عرص زن را صرفاً ئیگرايشات راست فمينيسم سعی کرده اند که مبارزه در راه رھا

د  طبقاتی، به ويژه به عملکرۀاز اين رو، روشن است که بحث را بايد به امر طبقاتی و مبارز. خانوادگی محدود کنند

در غير اين صورت، به .  عرصه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی تعميق دادۀسيستم سرمايه داری در ھم

  . از گرايشات مردساالری پنھان گرددئیخصوص سعی می شود بخش ھا

رای اين  آن گرايشی که مبارزه با گرايش مردساالری را مبارزه با مرد می بيند در واقع نه تنھا راه حلی بۀبه عالو

مشکل و معضل اساسی نشان نمی دھد، بلکه به روابط و مناسبات انسانی بين زن و مرد لطمه می زند و ھمبستگی 

  .انسانی آن ھا را خدشه دار می نمايد و به تفرقه دامن می زند

 انسانی و  سنتی از بسياری از حقوقۀ عرصه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و خانوادۀاگر چه زنان در ھم

از اين رو، . اجتماعی خود محرومند اما در اين ميان، وضعيت زنان کارگر و خانه دار، بسيار دردناک و کمرشکن است

ی ھايشان مبارزه ئبسياری از زنان کارگر در محيط کار و زندگی خود در جھت کسب حقوق انسانی خويش و ھم طبقه 

 آزاد و برابر و انسانی بی ۀ ھای مرد خود و برای رسيدن به يک جامعیئآنان دوش به دوش ھم طبقه . و تالش می کنند

 مذھبی، ناموس پرستی، قوانين ۀ ھای عقب ماند  مردساالر، باورھا و سنت وقفه عليه ستم و استثمار طبقاتی، فرھنگ

  .مبارزه می کنند لمنابرابر، حاکميت و قدرت و ھمه ارگان ھای سرکوب و ظ

يا عالقه دارند اين چنين وانمود کنند که با جھانی شدن سرمايه داری، مردساالری نيز ضعيف ند و ابرخی بر اين تصور

در حالی که اين نوع تحليل ھا و تئوری ھا، نه تنھا به تضعيف مردساالری منجر نمی گردد، بلکه آن را . تر می گردد

ه و ستم گرانه و المانابرابر و ظچرا که سيستم سرمايه داری مبتی بر روابط و مناسبات ن. تقويت ھم می کند

از اين رو، می توان محکم و با صدای !  استثمارگرانه است پس چگونه می تواند به برابری زن و مرد ياری برساند؟

  .ديگر شده اند داری و مردساالری به نوعی الزم و ملزوم يک بلند ادعا کرد که در عصر حاضر، سرمايه 

ياليستی، ھمه چيز تحت شعاع کار و سرمايه و سود قرار می گيرد در حالی که در در سيستم سرمايه داری خالف سوس

سيستم سرمايه داری، بازار آزاد، توليد و .  حقوق و عدالت و آزادی ھايش محور قرار می گيردۀسوسياليسم انسان و ھم

ن ھا به طبقات دارا و فقير،  کند و مورد حمايت قرار می دھد؛ در اين سيستم، انسا يع کاال و سود را تشويق میزتو

  . تقسيم شده اند... استثمارکننده و استثمارشونده، کارفرما و کارکن، زن و مرد و
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اين سيستم که بر اساس سيستم سرمايه داری شکل گرفته تمام تالشش توليد کاالست و انسان کارکن و تحت ستم به ويژه 

 خدماتی است که قابل خريد و فروش است و اين ھم اخالل کاال. زنان کارگر و خانه دار ھم بخشی از اين کاالست

وجه توسط کاال  چرا که بسياری از نيازھای انسان، به ھيچ . کند بزرگ و جدی در روابط و مناسبات انسان ھا ايجاد می 

اال و عی ترين نياز انسان، يعنی نيازھای جنسی نيز به يک کي در جھان امروز، حتی طبهسفانأمت. بر طرف نمی شود

صنعت سکس، که بيش ترين قربانيان آن زنان و دختران ھستند به يکی از کاالھای پرسود . بازار پرسود تبديل شده است

  .تبديل شده است به طوری که ھر سال، تعداد بی شماری دختر و زن قربانی اين تجارت غيرانسانی می شوند

ر گرفته اند و به عنوان شھروندان درجه دوم شناخته شده  بشری، زنان ھمواره مورد تبعيض قراۀدر طول تاريخ جامع

لم ھای پرنوگرافی، از مريم مقدس تا فاطمه زھرا، ناموس تا ف» بھشت زير پای مادران است « چونئیاز واژه ھا. اند

تان ھا ھمه و ھمه در راستای اطاعت زنان از مردان در داس...  دختران، از تنبيه زنان در ھمه مذاھب وۀپرستی تا ختن

  .و اشعار و مکالمات روزمره باز توليد می شوند

 کارگر و جنبش زنان و ديگر جنبش ھای آزادی خواه و برابری طلب، ۀ پيگير طبقۀاگر در دنيای غرب در اثر مبارز

 سيستم سرمايه داری و دولت ھای سرمايه داری تحميل شده است در جوامع ربرخی از حقوق و آزادی ھای زنان ب

 ترين حقوق ئیزيرا اکثريت زنان ايران، حتی از ابتدا.  ايران، وضع زنان به مراتب بدتر استۀم چون جامعديگری ھ

ھيچ قانون و نھادی که از حقوق زنان حمايت کند در حاکميت جمھوری . انسانی و اجتماعی خود نيز محروم ھستند

ی ندارند و به لحاظ اقتصادی اغلب وابسته به اکثريت زنان ايران، خانه دار ھستند ھيچ حقوق. اسالمی وجود ندارد

ن، ساعات کار طوالنی ئيزنان شاغل در ايران، بيش تر در بخش ھای خدماتی، با دست مزدھای پا. ھمسران خود ھستند

بسياری از زنان کارگر ھم چون ھمکاران مردشان، به صورت موقت . و بدون بيمه و بازنشستگی مشغول به کار ھستند

بسياری از اين زنان، . ای اخراج می گردندر می کنند و بعد از اتمام اين مدت معين، بدون ھيچ گونه مطالبه و پيمانی کا

  .مين مايحتاج زندگی خود و خانواده ھايشان ھستندأ خانواده را به عھده دارند و به طور روزانه نگران تیحتی سرپرست

شاتی اشاره می کنيم که به سادگی نشان می دھند سرکوب و  بحث مان، به برخی آمارھا و تحقيقات و گزارۀدر ادام

  .خشونت عليه زنان، به يک کشور و منطقه ای محدود نمی شود و ابعاد جھانی دارد

 درمی آورد و در ءبه مرحله اجرا» بدحجابی«د برخورد با ي را در جھت تشدئیحکومت اسالمی، ھمواره طرح ھا

 ھا زن توھين می کنند و برای صدھا ھزار تن ديگر نيز پرونده درست می چارچوب اين طرح ھا، ھر سال به ميليون

ماموران « زن ستيز غير از نيروھای نظامی و انتظامی، نيروھای ويژه ای مانند ین طرح ھايبرای اجرای ا. کنند

  . ندبرخورد کن» بدحجاب«در خيابان ھا و اماکن عمومی مستقر می شوند تا با افراد » ليس امنيت اخالقیوپ

 ھای تشديد برخورد با بدحجابی و بدپوششی در ميادين، مراکز خريد و پارک ھا، اماکن  تخت، تاکنون طرحيس پايپل

 ھا و معابر درون شھری، سگ  ھا، رانندگان و سرنشينان بدحجاب در بزرگراه  ھا، نمايشگاه  تفريحی و كوھستان

  .ھا ھم چنان ادامه دارد ته است که اجرای آن  گذاشء اجراۀگردانی و ايجاد آلودگی صوتی را به مرحل

زان ين كه شرع ميان ايز چندی قبل با بين ت اخالقی ناجايس امنيلوس پئيسردار احمد روزبھانی، ر سنا،يبه گزارش ا

ش مو و صورت شان خالف عرف و شرع جامعه است اما يحجاب را مشخص كرده است، گفته بود ما به كسانی كه آرا

كنند برخورد می  كجی می  ا نادانسته دھن يھا و انقالب به نوعی دانسته   گونه ھستند و به مكتب، ارزش  كنافرادی كه مان

م كه لباس مناسبی برای آنان يخواھ  آنان تماس گرفته و از آنان می ۀس با خانواديلوم و ضمن انتقال آنان به مقر پيكن

 اقدام به تكرار ن افراد مجدداً يد كرده بود كه اگر ايكأرد تيگ عھد می ن افراد تيس از ايلون كه پيان اي او، با ب.اورنديب

 . معرفی می شوندئی به مقام قضائیرفتارھای ناھنجار خود كنند برای برخورد قضا
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در دو بخش انجام می شود يک بخش » بدپوششی«سرتيپ حسين ساجدی نيا، به خبرنگاران گفته که طرح برخورد با 

است و با آغاز طرح » مصرف کنندگان«دگان و واردکنندگان غيرمجاز لباس و ديگری مربوط به توليد کنن«مربوط به 

شدارھای الزم در اين باره به آن ھا داده می و شده و ھئیتمامی مراکز توليدی و توزيعی البسه در شھر تھران شناسا«

  ».شود

، ھمواره مطرح ١٣۵٧ومت اسالمی در بھمن  حجاب اجباری اسالمی، از ھمان ابتدای به قدرت رسيدن حکۀبحث دربار

 .بوده و زنان، کوتاه زمانی بعد از انقالب از سوی حکومت ملزم به پوشش حجاب اسالمی شدند

 دارد تأکيد چادر به جای مانتو و مقنعه ۀکه بر استفاد» حجاب برتر« مانند ئیدر طول سی و چھار سال گذشته، الگوھا

» بدحجابی«در عين حال حکومت برای مقابله با آن چه .  قرار گرفته استتأکيدد ھمواره از سوی مقامات دولتی مور

  .می خواند گاه به تذکر بسنده کرده و گاه به نيروی قھريه متوسل شده است

 کرده است و گشت ھای ارشاد و ء گسترده ای را برای مقابله با بدحجابی اجراۀدر چند سال گذشته نيروی انتظامی برنام

 ۀقی نيروی انتظامی در اکثر خيابان ھای پر رفت و آمد شھرھا به خصوص پايتخت مستقر شده اند و وظيفامنيت اخال

  .آنان مقابله با زنانی است که از نظر آن ھا روسری مناسبی به سر ندارند يا مانتوی آن ھا تنگ و کوتاه است

ه شده و به شالق و پرداخت وجه نقد محکوم تر موارد، بازداشت شدگان در ھمان مراکز نيروی انتظامی محاکمدر بيش

البته گاھی موارد دستگيرشدگان اين فرصت را داشتند که از خوردن شالق جان به در برده و عوض شالق، . می شدند

  .مبلغی بپردازند و از ضربات شالق در امان بمانند

نان ھم چنان در مقابل خواسته ھای دولت ثر نيفتاده است و زؤم» بدحجابی«شواھد نشان می دھد برنامه ھای مقابله با 

  . پوشش تن دھندۀ نحوه پوشش مقاومت می کنند و حاضر نيستند به قواعد و مقررات دولتی در زمينۀدر زمين

 ن ايراۀط فقدان مراكز رسمی آمارگيری، از جمله در رابطه با بحران و معضل آسيب ھای اجتماعی در جامعيدر شرا

گر يی دمسؤولون معتاد و يليين حکومتی خبر از پنج ممسؤولكی از يبه عنوان مثال، . شودآمارھای مختلفی داده می 

گری به يم و محقق دين داريه نشيون حاشيليك محقق معتقد است پنج مي.  ھزار معتاد می دھد٢٠٠ون و يليك ميخبر از 

ون بی كار و حتی ده يليری به پنج مگيون بی كار و ديليكی به دو مي. ن اشاره می كنديه نشيون حاشيليست و پنج ميب

  . ديگری از صدھا تن فروش سخن می گويكی از ھزاران و ديميليون بی کار استناد می كند و 

 ھزار ۴٠٠: قیيشمار معتادان تزر.  ھزار نفر٨٠ تا ٧٠دز يان به ايتعداد مبتال: برخی از آمارھا حاکی از ان است که

ھر دو : ان معتادانير در ميزان مرگ و ميم. ون نفريلي م٢٠: رانياد در ايعتر با معضل ايت درگيتعداد کل جمع. نفر

ا از نظر يران در سطح دنيگاه ايجا. کي به ٣: تياد به مواد مخدر نسبت به رشد جمعينسبت رشد اعت. ک نفريساعت 

.  درصد٢١زمن روانی ماری ميشمار افراد مبتال به ب.  ھزار١٣٧: تعداد معتادان تھران. مقام اول: تعداد معتادان

تعداد .  درصد کل مدارس کشور٣۴فته يشمار مدارس دوش. ١٠۶گاه از نظر شاخص ھای سالمت در سطح جھانی يجا

.  ھزار١٢٣: رانيتعداد کالس ھای درس مخروبه درسراسر ا. ون نفريلي م٩دانش آموزان محروم از عدالت آموزشی 

ر شش سال ي درصد كودكان ز۴/٧  : ان دچار کوتاھی قد و کمی وزندرصد کودک. ون نفريلي م٨: تعداد کل بی سوادان

 ھاى رشدی، كمبود فضاھاى ورزشى در  ان در اثر فقر حركتی، عدم وجود محركيرانيدرصد کاھش عمومی قد ا. كشور

ر يت زيجمع. ون نفريلي م١٣: ر خط فقريت زيجمع.  سانتی متر٤/٣  : ى، حداقلئط ھاى آموزشى و گرانى موادغذايمح

ب يگاه آسيجا. ون نفريلي م۶: نانيه نشيشمار حاش. ون نفريلي م١۵: ريب پذيت آسيجمع. ون نفريلي م٨: خط فقر مطلق

. ون نفريلي م١٠: کارانيشمار ب. مقام اول: ايگاه از نظر خسارت ناشى از حوادث در دنيجا. ھفتم: ايری در سطح دنيپذ

تعداد کارگران اخراج شده از اول سال جاری . روی کار کشوريرم کل نک چھاي: تعداد کارگرانی که حقوق معوقه دارند

 جھانی از نظر تعداد ۀرتب.  واحد۴٠٠: دی بحران زده در سال جاریيتعداد واحدھای تول.  ھزار نفر١۵٠: تاکنون
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ا دو برابر ان در ژاپن بيتعداد زندان( ھزار ١٣۵: ان کل کشوريتعداد زندان . ٢٠:  کشور جھان١۴٠ن يان از بيزندان

تعداد کشته . ک نفريھر روز : ن ھای جنگ با عراقيان در اثر انفجار ميتعداد قربان). ران استيران نصف ايت ايجمع

 ١١زان قاچاق ساالنه کاال به داخل کشور يم.  ھزار نفر٧٧: ون خودرويليشدگان حوادث جاده ای در ازای ھر پنج م

 انبار شده در انبارھا ئیر غذايزان ذخايم. دالرارد يلي م۴٠ر سال گذشته حدود بی واردات کاال ديزان تقريم. دالرون يليم

ارد يلي م٢۴: رانيزان بدھی خارجی ايم. شش ماه)  مھرامسال ٢۴ر بازرگانی در يطبق آمار معاون وز(لوھا يو س

  .دالر

ب يعی، بانك اطالعاتی آسب ھای اجتماين ھمه قربانی آسي سال نه خودش برای ا٣۴بنابراين، حکومت اسالمی پس از 

  .سيس کرده و نه اجازه می دھد در اين باره نھادھای مستقلی در جامعه شکل گيردأھای اجتماعی ت

س ئيعادل آذر ر.  نفر رسيد٩٣٠ ھزار و ١٧۶ ميليون و ٧٧بر اساس برآورد مرکز آمار ايران، جمعيت کشورمان به 

، از کاھش شديد رشد جميت، ٩٠عمومی نفوس و مسکن سال مرکز آمار ايران با تشريج جزئيات نتايج سرشماری 

ترين استان کشور سخن  ترين و جوان   ھای خالی و پير نسبت جديد مردان به زنان، وضعيت اميد به زندگی، تعداد خانه

 ١٠٢ به ۵۵ نفر در سال ١٠۶يکی از اطالعات جالب، اين است که در حال حاضر نسبت جمعيت زن به مرد از . گفت

  . زن داريم١٠٠ مرد ١٠٢ به ازای ھر ٩٠ رسيده؛ يعنی اين که در سال ٩٠ در سال نفر

 به يک ٨۵ نفر سال ١٧١ ھزار و ٢١١ ھای کنترلی از يک ميليون و  ھا در ايران علی رغم سياست  جمعيت افغان

 اين تعداد در  .ر است ھزار نف۵۵ ھای ساکن در ايران نيز   نفر رسيده است و تعداد عراقی۵١٣ ھزار و ۴۵٢ميليون و 

  . ھزار نفر بوده است۴۴ به ميزان ٨۵سال 

 ئی درصد زنان علت تنھا٤/٧در سال گذشته .  درصد زنان دارای ھمسر بودند۶١ درصد مردان و ۶٠، ٩٠در سال 

 سال در سال ٧/٢۶ به ٨۵ سال در سال ٢۶.٢خود را فوت ھمسرشان اعالم کردند، با اين حال سن ازدواج مردان از 

  . افزايش يافت٩٠ سال در سال ٤/٢٣ به ٨۵ سال در سال ٢٣/٣ افزايش يافت و در مورد زنان نيز از ٩٠

 درصد زنان کشور دارای تحصيالت دانشگاھی ٤/١٧ درصد جمعيت مردان کشور دارای تحصيالت عالی و ٢/١٧

 ميليون  ٣تحصيلی کشور با بيش از ترين جمعيت رشته  باال.  اند ھستند؛ يعنی زنان در اين بخش از مردان پيشی گرفته

.  شود ھا را شامل می کرده   درصد جمعيت تحصيل٦/٢٨بازرگانی و حقوق است که   ھای علوم اجتماعی،  نفر در حوزه

التحصيالن يا در حال تحصيل کشور را    درصد بيش ترين جمعيت فارغ ٢٨پس از آن رشته مھندسی توليد و ساخت با 

  .تشکيل می دھند

 ھزار نفر ۵٠٠ ميليون و ٢ھزار نفر به حدود  ۶٠٠سال، تعداد زنان سرپرست خانوار از حدود يک ميليون و  ۵طی 

افزايش يافته است که طالق و فوت ھمسر و ازدواج نکردن دختران سه دليل مھم افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار 

 ھم چنين بنا به گفته مديرکل دفتر آسيب ھای  و٩٠به گزارش روزنامه خراسان، براساس نتايج سرشماری سال . است

 ھزار خانوار از خانوارھای کشور توسط زنان ۵٠٠ ميليون و ٢اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بيش از 

 سال گذشته يعنی سال ۵ درصد کل خانوارھای کشور است اين آمار نسبت به ١/١٢سرپرستی می شود که رقمی حدود 

 سال تعداد زنان سرپرست خانوار از ۵ ھزار خانوار افزايش يافته است و به عبارت بھتر طی ٩٠٠ بيش تر از ٨۵

 ھزار نفر افزايش يافته است که طالق و فوت ھمسر و ۵٠٠ ميليون و ٢ ھزار نفر به حدود ۶٠٠حدود يک ميليون و 

  .ازدواج نکردن دختران سه دليل مھم افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار است

گو با  و دحسن موسوی چلک مديرکل دفتر امور آسيب ھای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتسي

 تاکنون که ٨۵ درصدی تعداد زنان سرپرست خانوار در فاصله زمانی سال ٣خراسان با اشاره به افزايش در حدود 

 درصد از ١/١٢وی مرکز آمار ايران براساس آمارھای اعالم شده از س:  ھزار نفر می شود، گفت٩٠٠معادل 
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 افزايشی در حدود سه ٨۵سفانه در مقايسه با آمارھای سال أسرپرستان خانوار در ايران را زنان تشکيل می دھند که مت

 ھزار ۵٠٠ ميليون خانواده ايرانی بيش از دو ميليون و ٢١از بين در حدود : وی تصريح کرد. درصد را نشان می دھد

سفانه با افزايش زنان سرپرست خانوار شاھد جوان ترشدن اين زنان نيز أرستی زنان قرار دارند و متخانواده تحت سرپ

موسوی چلک، افزايش آمار طالق در جامعه را عمده ترين دليل افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار دانست و . ھستيم

نوان دومين و سومين دليل افزايش تعداد پس از آن مرگ وميرھای ناشی از تصادفات رانندگی و فوت طبيعی را به ع

 بر اين که اکثر زنان سرپرست خانوار در کشورما از سطح تحصيالت و تأکيدوی با . زنان سرپرست خانوار اعالم کرد

ن بودن سطح آگاھی و تحصيالت و ھم چنين ئيپا: ند اظھار داشتانی برخوردارئيی پائمھارت ھای فنی و حرفه 

مين اجتماعی در کشورمان اين قشر از جامعه را بيش از ديگران در أکرد نامناسب نظام تمشکالت اقتصادی و عمل

  .معرض آسيب ھای اجتماعی قرار داده است

 تجمعس سازمان پزشکی قانونی کشور در ئياحمد شجاعی، ر. آمارھای خودکشی در ايران به نسبت جمعيت باالست

پزشکی قانونی در سال گذشته حکايت از آن دارد که روزانه حدود  اش اعالم کرد که آمار سازمان  خبری سال گذشته

 نفر در ايران خودکشی می کنند و بررسی ھای آماری نشان می دھد که در يک سال، از ھر صدھزار نفر حدود  ١٠

  . اند شش نفر خودکشی کرده 

 ١٧بت به سال گذشته آن، حدود  نس٨٩ھم چنين به گفته معاون امور آزمايشگاھی و معاينات پزشکی قانونی، در سال 

اين طور که دکتر برزگر، معاون امور آزمايشگاھی و معاينات . درصد موارد مرگ بر اثر خودکشی افزايش يافته است

 ئیھا  ايم که اين ھا مرگ   مورد مرگ ناشی از خودکشی داشته٣٦٤٩، تعداد ٨٩در سال «پزشکی قانونی اعالم کرده، 

 مورد مرگ مشکوک به ٩٥٢، ٩٠به گفته او، ھم چنين در سه ماھه ابتدای سال . استاست که مشکوک به خودکشی 

اند که نسبت به   مرگ را به نام خود ثبت کرده ٦٧٨اند و مردھا   مورد بوده ٢٧٤خودکشی به ثبت رسيده که زن ھا 

  . دھد  درصد را نشان می١٠ مورد بوده، رشدی نزديک به ٨٧٠ که ٨٩زمان مشابه در سال 

اند به   ھای سازمان بھداشت جھانی، زنان سھم زيادی از ميزان خودکشی را به خود اختصاص داده   اساس گزارشبر

 ھزار نفر گزارش شده که در اين ميان ھندوستان ١٠٠ نفر در ھر ١۵طوری که متوسط آمار خودکشی زنان در جھان 

 ٣بنابراين آمار، زنان . دکشی زنان در جھان است ھزار نفر دارای بيش ترين ميزان خو١٠٠ نفر در ھر ١۴٨با آمار 

 ميرند و در اصطالح   کنند؛ ولی مردان بيش تر از زنان بر اثر خودکشی می برابر مردان اقدام به خودکشی می

  .خودکشی موفق دارند

و در حال  سومين کشور جھان است که در آن آمار خودکشی موفق زنان افزايش يافته  ايران پس از چين و ھندوستان،

يابی داليل اين موضوع، راه حلی برای آن  رسد بايد با ريشه پيشی گرفتن از آمار خودکشی مردان است که به نظر می

 .پيدا کرد

 شود،   ھای خانواده که بيش تر شامل حال دختران می ھای مختلف قانونی و اجتماعی، سختگيری موانع و محدوديت 

 ھای تحصيلی و شغلی، ازدواج ھای اجباری، سوء استفاده ھای جنسی،  تفرھنگ مردساالر و کم تر بودن ظرفي

  .خشونت ھای خانگی و بسياری موارد ديگر دست به دست ھم داده تا زنان بيش از مردان به خودکشی اقدام کنند

اطق  که زنان به آن دست می زنند در موارد زيادی و به ويژه در برخی منئیھا نکته ديگر اين است که خودکشی 

تعداد کسانی که به اين کار دست می زنند کم ھم .  دردناک ھم چون خودسوزی استئی ھا محروم کشور از طريق شيوه

نبوده و در غرب ايران آمار خودسوزی بسيار باال است که از اين ميان مريوان، سقز، پيرانشھر، کامياران و ايالم بيش 

 خودسوزی زنان محصول شرايط اجتماعی آن ھاست به گونه ای که در به اعتقاد جامعه شناسان،. ترين آمار را دارند
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 گيرد، خودکشی  تر و کم تر صورت می مناطقی که به علت فرھنگ حاکم بر آن جا طالق يا قطع رابطه خانوادگی سخت 

  . شود و مخصوصا خودسوزی بيش تر انجام می

ر ي کودک ز۶٠، فاش ساخت طی سال جاری ١٣٩١دی ج ٣شنبه، علوم پزشکی در دانشگاه بھشتی، يکس دانشگاه ئير

عی يرطبيز ھشت دھم درصد از مرگ ھای غيدر مجموع ھشت، مم: حسن ابوالقاسمی، گفت.  سال خودکشی کرده اند١٢

پزشکی قانونی آماری را در خصوص مرگ ھای : وی افزود.  سال است١٢ر يدر کشور مربوط به کودکان ز

  .ميرو ھسته عی در کشور روبيرطبي ھزار مورد مرگ غ۴٣اس آن ساالنه با عی منتشر کرده است که بر اسيرطبيغ

خبری بود که اداره » گانهي با اتباع بیرانيت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران اي ھزار کودک بدون ھو٣٢«

که اغلب از پدران ن کودکان يا.ن کودکان را نامعلوم اعالم کرديت ايکل اتباع خارجی استانداری تھران منتشر و وضع

. ستنديچ حقوق قانونی برخوردار نيرانی داشته باشند و از ھيت اي ھستند نه شناسنامه دارند و نه می توانند تابعافغان

  . چ تعھدی نسبت به آن ھا ندارندين کودکان پدرانشان در افغانستان به سر می برند و ھياز ا اریيبس

م يررسمی استناد کني مردان افغان ازدواج کرده اند که اگر به آمارھای غرانی باي ھزار زن ا٣٠طبق آمار رسمی فقط 

 وزارت ۀد با اجازيرانی می باي ازدواج اتباع خارجی با دختران و زنان ا٨۵از سال .ش تر استين تعداد ازدواج ھا بيا

رانی يت ايتابع«ن  مجلس شورای اسالمی طرحی را تحت عنوا٨۵ن رو در سال ياز ا. ران انجام شوديامور خارجه ا

ن طرح تاکنون مسکوت مانده يدر دستور کار خود قرار داد اما ا» رانی و پدر خارجیيفرزندان حاصل از ازدواج مادر ا

 .است

بر : دين خصوص می گويرکل امور اتباع و مھاجران خارجی استانداری خراسان رضوی در ايمد» محمد عجمی«

 ۶٢۶ ھزار و ۴رانی با مردان خارجی انجام شد حدود ي ازدواج دختران ا در مورد٨۵ که در سال ئیاساس طرح شناسا

  . ازدواج کرده بودندده که اغلب آن ھا با مردان افغانل شين ازدواج ھا در خراسان رضوی تشکيپرونده برای ا

  اج کرده ھزار ايرانی با اتباع خارجی ازدو٥٠٠ حدود ٩٠آمارھای سازمان ثبت احوال کشور نشان می دھد، در سال 

اين درحالی است که بيش از اين آمار، ازدواج ھای .  ھزار نفر زن و مابقی مردان بوده اند٣٠٠اند که از اين آمار حدود 

 وجود می   شود و پيامدھای منفی زيادی را برای زنان به زنان ايرانی با اتباع خارجی وجود دارد که ثبت قانونی نمی

 ھزار کودک حاصل ٣٢دھد که بيش از   اتباع خارجی وزارت کشور نشان می چنان چه آمارھای اداره کل. آورد

  . و بدون شناسنامه ھستندی با اتباع خارجی که عمدتا افغانازدواج ثبت نشده زنان ايران

:  می کندتأکيداحسان پورمنتی مديرکل امور ھويتی ايرانيان خارج از کشور سازمان ثبت احوال کشور، در اين زمينه 

» . ممنوع استئی قانون مدنی و اخذ پروانه زناشو١٠٦٠ج زنان ايرانی با تبعه خارجی بدون رعايت ماده ازدوا«

  .ن و پناھندگان، بسيار غيرانسانی و راسيستی استابنابراين، سياست ھای حکومت اسالمی در رابطه با مھاجر

که از شبکه اول سيما پخش شد »  از قرآنئیھا درس «ۀ، در برنام»حجت االسالم والمسلمين محسن قرائتی«سال گذشته 

دادستان تھران حدود بيست سال «: او، گفت. از ممانعت و مخالفت زنان نسبت به ازدواج دوم ھمسران شان انتقاد کرد

.  ھزار زن جوان بيوه برای بيست سال پيش است۵٠٠. ستا ھزار زن جوان بيوه ۵٠٠پيش به من گفت که در تھران 

او، سپس از مخالفت زنان نسبت به ازدواج دوم مردانی که توان جسمی و اقتصادی دارند » .ون باشداآلن شايد يك ميلي

اما اگر يك مردی توان جسمی دارد، توان مالی دارد، دو تا ماشين، دو تا خانه، دو تا موبايل، دو تا «: انتقاد کرد و گفت

يعنی چه؟ يعنی . »!خدا يكی زن ھم يكی! نخير«:  گويد زن می) رسد وقتی به ازدواج می ( کنند؛ ولی  دو تا دو تا تھيه می

ھا باعث می  بخل زن . ھا است اين بخل زن !  سوزند به درك می! كنند به درك گناه می ! آن يك ميليون زن جوان به درك

  ».شود كه يك ميليون زن جوان بيوه ھست 
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ن نسبت به باال رفتن سن ازدواج نگران ھستند والمسؤ كه كارشناسان و ئیدر روزھا: ، نوشت١٣٩٠دی ج ١١تابناک، 

ش بود كه از ھرمزگان يچند روز پ. رسد بی می ي اند و خبرھای عج ای از آن طرف بام افتاده دھند، عده  شدار می وو ھ

كل ثبت احوال  رين خبر از سوی مديا.  سال ازدواج كردند١٠ر ين استان پنج كودك زيد كه در سه شھر ايرس خبر 

طی قبول كردند وارد زندگی مشترك شوند، ين كودكان در چه شراين كه ايای به ا چ اشاره يگان اعالم شد اما ھھرمز

  . نشد

 جاری ھم   ماھه سال١٠ن استان طی ي سال در ا١٠ كم تر از ئی ھا  پور، از ثبت شش واقعه ازدواج با زوج رضا غالم

 ١٠در » .دهي واقعه ازدواج در ھرمزگان به ثبت رس٤٩٦ر و  ھزا١٥ جاری تعداد   ماھه سال١٠در «: دھد خبر می 

ھا در  ج  ن ازدوايده است كه اي سال در استان به ثبت رس١٠ جاری، تعداد شش ازدواج با سنی كم تر از  ماھه سال

دك  كو٥ستی كشور، از ازدواج يس سازمان بھزئير. ده استيناب به ثبت رسي ھمانند بندرعباس، قشم و مئیشھرستان ھا

  .  سال در ھرمزگان خبر داده است١٠ر يز

ش از پسران در فھرست ازدواج زودھنگام قرار می يدھد دختران ب ن آمارھای ازدواج كودكان در كشور نشان می يآخر

دھد دختران  ساله نشان می  ١۴ تا ١٠پسر   ۵١٩ و   ھزار  سال در برابر پنج١٤ر ي دختر ز ٥٠٦و   ھزار  ٢٤. رنديگ 

طی كه آمادگی اش برای دختران در سن مجاز ازدواج ھم يشرا. كنند ش تر از سن خود ازدواج می يبا مردان بش تری يب

 برمی ٨٥ن سرشماری كشور در سال ين باره به آخريران در ايآمار مركز آمار ا. از دارديش تری ني بتأملاط و يبه احت

ش ينگرانی از افزا.  ھزار نفر است ٨٤٨دارای ھمسر،  سال ١٨ تا ١٠ن ي كرده در سن تعداد كودكان ازدواج. گردد 

ده ي شناسی كشور ھم نمود دارد؛ گزارشی كه به پد ه جامعهين گزارش نشريازدواج دختران خردسال در كشور، در آخر

  . كند ران امروز اشاره می يدر ا» ھمسران كودك«

دختران خردسال و  ن است كه عمدتا يای ايگو» كپدران كود«ش نسبت به ي با برابر افزا٥/٦با » مادران كودك«تعداد 

سال قرار دارند و فقط  ١٨ن باالی ي كه در سن اند درصد ھمسر مردانی شده  ٨۵سالگی با ١٠ـ١٨ن يكودك واقع در سن

ك پژوھشگر فعال يبه گفته . اند نسل خود ازدواج كرده  ا ھم ي سن و سال  ن قشر كودكان با كودكان ھميدرصد از ا١۵

 سال را كودك دانسته، حدود ھفت درصد از ١٨ر يمان نامه جھانی حقوق كودك كه افراد زيكودكان و با استناد به پحوزه 

 ھزار نفر ٨٤٨ن ي ھزار نفر از ا٧٥٠اند و حدود  كرده» ازدواج «٨٥ ساله كشور تا سال ١٨ تا ١٠ن يكودكان در سن

 ١٢ سال طالق گرفته و حدود ١٨ن كم تر از يكودك در سن ھزار ٨٤٨ ھزار نفر از ٢٥.  اند دختر و مابقی پسر بوده

  .اند ز ھمسران خود را از دست داده يھزار نفر ن

» . اند  ھزار نفر از كودكانی كه ازدواج كرده بودند، طالق گرفته٢٥در حال حاضر «: ديگو زدانی، می يد يفرش

ھم . ن كودكان مرد و مابقی زن ھستندي نفر از ا٦٠٠ ھزار و ١٥: ن گونه عنوان كردين كودكان را ايتی اينسبت جنس وی

زدانی، با اذعان بر ي» .اند ل مرگ، ھمسر خود را از دست داده ين كودكان به دلي نفر از ا٨٠٠ ھزار و ١١ن حدود يچن

 ئیكنند، تعداد كودكان روستا  ھزار نفر از مجموع كودكان ازدواج كرده، در نقاط شھری زندگی می ٤٩٠ن كه يا

سال و برای ١٣شده برای ازدواج دختران  ن ييسن تع طبق قانون كشور.  ھزار نفر خواند٣٥٥ كرده را حدود ازدواج

ن كه اگر ينی كرده برای ازدواج زودرس دختران مبنی بر اي ب شي سال مقرر شده است و قانون راھی پ١٥پسران 

ن كه دختری ياز شرط سن استفاده كنند مثال ات ي داشته باشند، می توانند از معافیھای جسمانی خاص ژگی يدختران و

ن آمار در جنوب كشور ارائه شده است؛ يد توجه داشت كه اي برخوردار باشد و بائی باالی جسمانی كه از قوایرشد

ن ين، قانون در ايبنابرا. ار متفاوت استيكی دختران در جنوب با دختران شمال كشور بسيولوژيزيژگی في كه وئیجا

ن آمار ي مركز ثبت احوال صورت گرفته، اما اگرچه اتأئيدن آمار وجود داشته و با يپس ا.  باز گذاشته استنه راه رايزم

  .ستيله وجود دارد و قابل كتمان نأن مسيروز به روز در حال كاھش است اما ا
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 درصد ٧/٧ از(  درصد دختران ٢٠ش از يدھد كه ب ران نشان می يج مطالعات صورت گرفته در ايگر، نتاياز سوی د

اند به طوری   سالگی ازدواج كرده١٨قبل از سن ) ستان و بلوچستاني سئی درصد در مناطق روستا٤٠در شھر تھران تا 

 طور اجتناب  ازدواج زودھنگام به. ل دختران نوجوان شناخته شده استين عامل ترك تحصي تر كه ازدواج زودھنگام مھم

اراحمدی درباره يق صورت گرفته توسط يتحق. ل محروم كنديا از حق تحصتواند جوانان در سن مدرسه ر ری می يناپذ

 سال كشور ١٩ تا ١٠زنان  كرد چند سطحی روی يران با رويل زنان جوان در اير ازدواج زودھنگام بر ترك تحصيثأت

 مناطق یان رقم بري سال كل كشور متاھل بوده كه ا١٩ تا ١٥نث ؤ درصد افراد م٤/١٦ز حاكی است به طور متوسط ين

 تا ١٠ یزان ازدواج افراد واقع در گروه سنيگر مي درصد است از سوی د٧/١٣ و ٦/١٩ب ي و شھری به ترتئیروستا

 درصد و ١٦سال، ١٩ تا ١٥ھل برای افراد باسواد أق نسبت تين تحقيبر اساس ا. ك درصد استي سال كم تر از ١٤

ن سن كم تر از ين افراد باسواد واقع در ايرصد ازدواج در ب است كه دین درحالي درصد است ا٢٥ افراد بی سواد یبرا

  . درصد است٧/٥ سال ١٤ تا ١٠ن افراد بی سواد يك درصد و در بي

زان ازدواج زودھنگام متعلق به شھر ين مي تر نئيانگر آن است كه پاي ھای كشور، ب زان ازدواج زودھنگام در استانيم

زان را به خود ين ميش تريستان و بلوچستان بيھای اصفھان و س  استان ئی درصد است و مناطق روستا٧/٧تھران با 

اند نشان می   سالگی ازدواج كرده ١٩ و ١٨، ١٧ن بررسی درصد كسانی كه تا قبل از سن يھم چن.  اند اختصاص داده

ج كرده  درصد در مناطق شھری ازدوا١/١٣ و ئی ساله در مناطق روستا١٧ درصد دختران ٨/٢٢ك به يدھد كه نزد 

 درصد افراد اظھار كردند كه ٥٦ن بررسی يز در ايل افراد ازدواج كرده نيل عدم اشتغال به تحصيدر ارتباط با دال. اند 

رمتاھلی كه به مدرسه نمی روند مشكل ين در حالی است كه برای افراد غيھا ازدواج بوده است ا ل آن يل ترك تحصيدل

  .استن عامل بوده ي تر دسترسی به مدرسه مھم

 سالگی ازدواج ١٨دن به سن ي ساله قبل از رس٢٤ تا ٢٠ درصد زنان ٣٦ز يدھد در سطح جھانی ن آمارھا نشان می 

ش از دختران ي برابر ب٥ سال، ١٥ر سن يكنند و دختران ز مان می ي ساله زا١٩ تا ١٥ون نوبالغ يلي م١٤ساالنه .  اند كرده

 ٦٠ سالگی، ١٨ر سن يدختران ز. شوند مان می يا زاي یردارر در طول بايست سالگی دست خوش مرگ و ميسن ب

ك سال اول زندگی شان ھستند و حتی اگر ير نونھال شان در ي سالگی شاھد مرگ و م١٩ش از دختران باالی يدرصد ب

 ركرد در رشد جسمی وي و دئیھای كم وزنی، كمبود مواد غذا ماری يتر در معرض ب ش يشانس زنده ماندن داشته باشد ب

  .رنديگ شناختی قرار می 

اری از مواقع با وقوع فقر، يدر بس.  ازدواج كودكان با بزرگساالن استیكی از عوامل اصليند فقر يكارشناسان می گو

نه را می ينه خانوار محسوب كرده و با ازدواج او نه تنھا بار ھزينه و بار اضافی بر ھزين بودن دختران را ھزيوالد

ز يتوانند به زندگی اقتصادی و اجتماعی دختر و حتی خودشان ن تر می  واج دخترشان با افراد مسن كاھند بلكه گاه با ازد

ك ي. شود ز محسوب می ياز اقتصادی نين اجتماعات ازدواج برای خانواده دختر به نوعی امتيدر ا. سامان بھتری دھند

در . شود ا به جای بدھی معامله می ي  به عنوان پول رد و گاهيگ ط به عنوان كاال مورد معامله قرار می ين شرايدختر در ا

ت اقتصادی برای ينه امنيداند كه دخترانش می توانند زم ط بد زراعت، خانواده می يا شرايموارد نابسامانی مانند جنگ 

ھد كه د ھا نشان می  بررسی . ق به ازدواج زودھنگام استين منظر برای تشويه با ھميزيآنان باشند موضوع پرداخت جھ

ا والد ناتنی يا كودك تك والد يمار روانی، بی سواد ي كه پدر معتاد، بئیھا  در خانواده ین كودكيازدواج دختران در سن

  . ش تر استينی باشند، بئي اجتماعی در سطح پا- داشته باشند و از لحاظ اقتصادی 

 درصد از زنانی كه اقدام به ٧٢برای مثال، . ر استي ھای فق ر خانوادهيبانگيامروزه قاچاق كودكان در قالب ازدواج گر

رش شده ي پذ٨٢ و ٨١ ھای  ستی استان تھران در ساليھای اجتماعی بھز كرده و در اورژانس ) فرار از خانه(ترك خانه 

  ن نوع ازدواجيھای ا ب ي شناس درباره علت و آس بيد ابھری، متخصص آسيدكتر مج.  سال داشتند١٧ تا ١١ن يبودند ب
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اری از افراد در جامعه ما بلوغ جسمی را تنھا مالك يسفانه ھنوز بسأمت... «: ديگو  خبرنگار تھران امروز می ھا به

 ازدواج ئیست كه فرد توانايشان مھم نيعنی اصوال براي. ازدواج قلمداد كرده و توجھی به بلوغ فكری و اجتماعی ندارند

ھای زودرس ھنوز مالحظه می   خوزستان و ھرمزگان ازدواج ری مثليسف در مناطق عشاأبا كمال ت. ا نهيرا دارد 

  . شود

 ۴۵، حدود ١٣٨٩ تا ١٣٨۵ گويد آمار ازدواج در کودکان ايرانی از سال  يک عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان می

 ۵٠ کند اين آمار کاھشی  درصد رشد کرده است اما سازمان ثبت احوال کشور با ارائه اعداد و ارقامی، ثابت می

دھد که يک مورد ازدواج کودکان ھم  شدار میوس انجمن مددکاری ايران، به ھر دو طرف ھئير. درصدی داشته است

  .برای ما مھم است و نبايد ناديده گرفته شود

ماجرای ارائه آمارھای متناقض درباره ازدواج کودکان از زمانی آغاز شد که عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان، 

 ٨۵ سال در سال ١۵ميزان ازدواج دختران زير : ان ثبت احوال را مورد استناد قرار داد و اعالم کردآمارھای سازم

 ۴۵ درصد افزايش يافته و اين به معنای افزايشی ۴/٩ به ٨٩ درصد بوده که در سال ٣/٢ھا  نسبت به کل ازدواج 

 نفر به آمار کودکان ازدواج کرده، اضافه  ھزار۴٠درصدی در آمار ازدواج کودکان بوده و گويای آن است که ھر سال 

دھد، توضيح داد که پنج سال  او، با اشاره به اين که ازدواج دختران در سنين کودکی بيش تر از پسران رخ می .  شود می

 ھزار ٧٠ ھزار نفر از آن ھا دختر و ٩٠٠ ھزار کودک ازدواج کرده در کشور وجود داشته که حدود ٩۵٠پيش، 

  . اند  ساله بوده١۴ تا ١٠نفرشان 

 سال ثبت شده ١۵ ھزار ازدواج دختران زير ۴٣ حدود ٨٩ که در سال  عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان با بيان اين

 سال ممنوع است، اما آمارھای ١۵بر اساس قانون، ازدواج کودکان کم تر از :  کردتأکيدگو با ايسنا،  و است در گفت

  . سال است١۵ازدواج کودکان زير سازمان ثبت احوال حاکی از رشد 

اکبر محزون مديرکل دفتر آمار و اطالعات   جم، برای پيگيری صحت خبر افزايش آمار ازدواج کودکان، با علی  جام

جمعيت و مھاجرت سازمان ثبت احوال کشور تماس گرفت که او با ارائه اعداد و ارقامی، خالف اين ماجرا را اثبات 

 مورد بوده ۶٣١ ھزار و ۶٨، ١٣٨۵ ھا در سال   ساله١۵ ھای زير  رائه شده، تعداد کل ازدواجبر اساس آمارھای ا. کرد

دھد در حالی که در سال  ھای انجام شده در آن سال را تشکيل می   درصد از شمار کل ازدواج ٨/٨است که اين رقم، 

 ھا در کشور بوده   درصد کل ازدواج٨/۴ نفر يعنی که ۴۵٧ ھزار و ۴٣ھا،   ساله ١۵ ھای زير  ، تعداد ازدواج١٣٨٩

 و ١٣٨۵ ھای   سال طی سال١۵ به نتيجه رسيد که ازدواج کودکان زير ٨/۴ و ٨/٨ شود از مقايسه دو رقم  است و می

  . درصدی داشته است۵٠ کاھشی ١٣٨٩

ر سايت رسمی گيرد که د البته ارائه اين آمار از سوی سخن گوی قانونی سازمان ثبت احوال، در شرايطی صورت می 

 مورد ذکر شده است که با آمار ارائه شده از ٣٨٣ ھزار و ٣٣ سال، ١۵اين سازمان، آمار ازدواج کودکان کم تر از 

  .سوی مديرکل دفتر آمار و اطالعات جمعيت و مھاجرت سازمان ثبت احوال تناقض دارد

توضيح »  جم جام« سال به ١۵دکان زير س انجمن مددکاری ايران، درباره داليل ازدواج کوئيسيدحسن موسوی چلک، ر

ھای کودکان به حساب می   ساز ازدواج  دھد که معموال فقر مادی و باورھای عرفی در روستاھا عمده داليل سبب می 

بسياری از روستاھای کشور امکان ادامه تحصيل برای دختران را «گويد  او، درباره باورھای عرفی در روستا می. آيد 

  ».اش بھتر است  نشينی  خواند از خانه تا از ديدگاه خانواده ازدواج دختری که ديگر درس نمی ندارند و طبيع

 ھا در صورتی که دو طرف به آمادگی ذھنی برای تشکيل  س انجمن مددکاری ايران، اين نوع ازدواجئياز ديدگاه ر

می جز طالق ندارد و حتی اگر به طالق ھای زندگی مشترک بيگانه باشند، سرانجا خانواده نرسيده باشند و با مھارت 
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ختم نشود با جمعيتی از مادرانی مواجه ھستيم که خودشان ھنوز کودک ھستند و مھارتی برای تربيت و پرورش کودکان 

  .شان ندارند

د درباره بحث يک مھم است و آن چه بايولوژيزيدکتر افتخار، متخصص زنان معتقد است که برای باردار شدن بلوغ ف

. ميه نمی کني سال را برای ازدواج توص١٨ر يرد بلوغ فکری است ولی در کل ما سن زيج مورد توجه قرار گازدوا

  . سال برای مادر و نوزاد مضر و خطرناک است١٨ تر از  نئين پايمان در سنيرا زايز

ثر ؤھبی، بسيار م به قوانين مذءدر رابطه با ازدواج دختران کم سن، بی ترديد سياست ھای حکومت اسالمی با اتکا

حکومت اسالمی، برای دخترانی که در مدارس نه سال می شوند جشن تکليف برگزار می کند و به آن ھا می گويد . است

 تأکيدالزم به . ديگر بالغ شده ايد و بايد مواظب جنسيت خود باشيد از اين طريق، آن ھا را تشويق به ازدواج می کنند

 ساله را به ازدواج خود درآورد و در نه سالگی به اين ٧ سالگی عايشه ٥٣ر سن است که محمد پيامبر مسلمانان، د

 می کنند تأکيداز آن تاريخ تاکنون، روحانيون در رساله ھای خود از جمله به ازوداج کودکان دختر . کودک تجاوز کرد

  !و آن را ثواب می نامند؟

 ١۵ سال و برای پسرھا ١٣ ازدواج برای دخترھا ، حداقل سن٨١بر اساس اصالحيه قانون مدنی کشورمان در سال 

ھا به بلوغ فکری الزم   ساله١۵سال است، اما تصويب اين قانون فقط برای شرايطی خاص و در صورتی است که زير 

 ساله نيز ـ که ١۵ و پسران کمتر از ١٣موسوی چلک در زمينه ازدواج دختران کم تر از . برای ازدواج رسيده باشند

 ھای سراسر کشور ھشدار دھد که در صورت ثبت چنين  ه بايد به دفترخانهئيقوه قضا«: کند  میتأکيدوع است ـ قانونا ممن

  ». شود  با آن ھا برخورد جدی میئیھا ازدواج 

 نسبت به سال قبل » درصد افزايش١/۴« آمار طالق با ٩٠به گزارش مھر، سازمان ثبت احوال اعالم کرد که در سال 

  . ساله بيش ترين متقاضی طالق ھستند٢٩ تا ٢۵به گفته اين سازمان، زنان . رسيده است» ورد ھزار م١۴٣«به 

به ثبت رسيده است که در اين ميان »  مورد طالق٨۴١ ھزار و ١۴٢ «٩٠بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، در سال 

  . سال بوده است٢٩ا  ت٢۵بيش ترين آمار طالق ميان ھر دو گروه زنان و مردان، مربوط به افراد سنين 

ت زنان معتاد در يزان جمعيقی در مورد مياسی و اجتماعی از سوی مقامات دولتی، آمار دقيھرچند به دليل مالحظات س

 ھزار زن معتاد ۶٠«: ن حال، حسن رفيعی مجری طرح ارزيابی وضعيت اعتياد گفته استيكشور منتشر نمی شود؛ با ا

ھای به دست آمده از ارزيابی وضعيت اعتياد در کشور، پنج تا شش درصد  ه طبق آخرين يافت. در کشور وجود دارد

 ھزار نفری برای معتادان رسمی ٢٠٠معتادان کشور، زن ھستند که با احتساب جمعيت پايه حداکثر يک ميليون و 

 يا ٢ان، آماری دولتی توسط پژوھشگر است که در منابع غير اين در حالی ».رسد  ھزار نفر می ۶٠کشور، اين تعداد به 

ن و ديگر مواد ئياك و ھرويشود اين که آمار زنان معتاد به كراك، تر  برابر آمار اعالم شده در اين زمينه اعالم می ٣

  .رسد  ھزار نفر می١۵٠ش از ياپيوئيدی در ايران به ب

 نيز در آمار خود وزارت بھداشت.  درصد معتادان کشور را زنان تشکيل می دھند۶/٩اما بر اساس برخی پژوھش ھا 

 تأکيدبرخی گزارش ھا ھم بر اين امر  . مرد معتاد گزارش می دھد٨ زن معتاد به ازای ١در مورد زنان معتاد از رقم 

ن زندان ھای مسؤوالاز سوی ديگر، به گفته .  زن معتاد در کشور وجود دارد٧ مرد معتاد ١٠٠دارد که در مقابل ھر 

يان زن در رابطه با مواد مخدر و اعتياد در زندان ھستند که به نقل از ھمين  درصد زندان۵٠کشور، در حال حاضر 

به طور کلی، با توجه به آمارھای گوناگون ارائه شده، . ن اين آمار در سال ھای اخير افزايش نيز داشته استمسؤوال

با وجود اين  .نفر تخمين زد ھزار ٢٠٠ تا ١۵٠ھرچند غير دقيق، می توان جمعيت زنان معتاد به مواد را در کشور بين 

آمار و اطالعات پراکنده و مقدماتی، ديگر نمی توان به راحتی گفت جمعيت اندکی از زنان گرفتار مواد مخدر و 

 .پيامدھای آن ھستند
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ران و برچسب ياين در حالی است که بسياری از زنان و دختران نيز به دليل تابوھای موجود در جامعه سنتی و مذھبی ا

بنابراين اغلب، . ه به يک زن و دختر معتاد در جامعه زده می شود، کم تربه مراکز ترک اعتياد مراجعه می کنند کئیھا

 .اعتياد در زنان و دختران پنھان مانده و بخش قابل توجھی از جمعيت معتادان زن کشور درآمار گنجانده نمی شود

 ٧ مرد معتاد ١٠٠واد مخدر، با بيان اين که در مقابل ھر مدير کل فرھنگی اسبق ستاد مبارزه با م» نارنجی ھا«دکتر 

وی در ادامه  ». درصد از زنانی که دارای ھمسر معتاد ھستند به اعتياد مبتال می شوند۶٢«: زن معتاد وجود دارد، گفت

 ».ند درصد از زنانی که ھمسر معتاد دارند با اطالع ھمسر خود مواد مخدر مصرف می کن٨٢ھم چنين «: اظھار داشت

صرامی، مدير دفتر امور فرھنگی و پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدر، در بيست وھفتمين ھمايش کشوری انجمن 

 سال رسيده و ١۵ سال به ٢٣از اين مسايل نمی توان چشم پوشی کرد، سن اعتياد از «: مددکاران اجتماعی ايران گفت

 ٨/۵به   درصد ۵آمار اعتياد زنان از «: وی، افزود» . اند درصد افراد متاھل به اين معضل اجتماعی روی آورده۶٠

  ».ن آمار جای نگرانی دارديدرصد رسيده است كه ا

ن يشه و كراك در بيميزان مصرف ش. بسيار باالتر است) شبه ترياک(دی ئيرقم واقعی مصرف کنندگان مواد اپيو

 ھزار نفر ٩ تا ۴تعداد زنان مصرف کننده مواد تزريقی در کشور مصرف كننده ھای زن در حد نگران کننده ای است و 

 .تخمين زده می شود

ن ماده يش تري، درباره ب»برنا «سايتگو با  و اد کشور در گفتيری از اعتيشگياستی، عضو انجمن مبارزه و پيم کيمر

 دسترسی به آن آسان را ارزان است ويش تر زنان کراک مصرف می کنند زيب«: مصرفی از سوی زنان معتاد گفت

ری افراد معتاد اشاره کرد و يوی، به درمان پذ» .غ خوبی برای آن می شوديع کننده ھای مواد، تبليبوده و توسط توز

د يزنان در درمان ماندگارتر از مردان ھستند اما نبا: ن باره گفتياستی، در ايک. رتر از مردھا دانستيزنان را درمان پذ

 . درصد معتادان بعد از ترک دوباره به مصرف مواد مخدر روی می آورند٧٠ش از ي که بز فراموش کردين را نيا

 ٣۵ران وجود ندارد، اما با توجه به اين كه حدود ين سن معتادان زن در ايانگيقی ھم در مورد ميھر چند ھنوز آمار دق

ران را حدس ي آمار معتادان در انيانگيل می دھند، می توان ميزان مي سال تشك١٨ر يت كشور را افراد زيدرصد جمع

استی، عضو انجمن مبارزه يم کيران مربوط به مرياد در اين سن اعتيانگيد تنھا اظھار نظر رسمی در ارتباط با ميشا. زد

ن يانگيم«:  سال است، گفت١٧اد زنان در کشور ين سن اعتيانگين که ميان اياد کشور باشد، وی با بيری از اعتيشگيو پ

وی، » . ساله مربوط می شود١٧ن و در حدود ئين آمار به سن پايش تريار متنوع است اما بير زنان بساد ديسنی اعت

ل می دھند و آمار آن ياد را زنان تشکي درصد مراجعه کننده ھا به مراکز ترک اعت١۵ تا ١٠ن يدر حال حاضر ب«: افزود

 ».ش استيھا روز به روز در حال افزا

 شوند که   نگھداری میئی ھا  ھزار نفر اعالم شده اما اين تعداد در زندان٢٢٠ال حاضر آمار زندانيان کشورمان در ح

بنابر گزارشات، تعداد .  سال است۵٠ ھزار نفر را دارند و عمر اغلب آن ھا بيش از ۶٠تنھا ظرفيت نگھداری از 

 ميليون ۶۵ با جمعيت ١٣٨١ ھزار نفر، در سال ٢٠ ميليون نفر بوده، ٣۵ که جمعيت کشور ١٣۵٨زندانيان در  سال 

 . ھزار نفر گزارش شده است٢٢٠ ميليون نفر ٧۵ با جمعيت ١٣٩٠ ھزار نفر و در سال ١٧٠نفر، 

برند، زندان زنان   با شرايط بد اقتصادی و اجتماعی به سر می ئیعمده زندانيان کشور در شھرھای مرزی و يا شھرھا

با اين حال خراسان .  و شھرکرد کم ترين تعداد زندانی در کل کشوردر خراسان جنوبی بعد از تھران رتبه دوم را دارد

جنوبی و خراسان رضوی بيش ترين آمار زندانی بر اساس ميزان زندانی در ھر صدھزار نفر را به خود اختصاص 

  . اند و رتبه سوم بيش ترين زندانی به شھر قم رسيده است داده

ترين بيماری روحی در ميان زندانيان بعد از رفتن به   افسردگی شايع به گفته معاون پژوھشی سازمان پزشکی قانونی،

 برابر ٨ تا ۵ ھای فراوان شده است، به طوری که آمار خودکشی در زندان،  له منجر به خودکشیأزندان است که اين مس
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را دارد و در بخش بر اساس گزارشات، ايران در آسيا رتبه سوم تعداد زندانيان در يک کشور . خودکشی در جامعه است

  . کشور دنيا١٨٣ از ميان ٨٨زندانيان زن نيز رتبه 

طرح : نوشت، »وقت زنان مه يدرباره طرح استخدام ن«، در مطلبی تحت عنوان ١٣٩٠ حوت ١۵دوشنبه دنيای اقتصاد، 

است يسانی ر، در شرايطی از سوی معاونت توسعه سرمايه ان» ھای دولتی وقت کارکنان زن در دستگاه استخدام نيمه «

 ٢٩زير ( درصدی برای زنان جوان ۵٠با نرخ بی کاری باالی ... جمھوری ارائه شده است که پانزده استان کشور، 

 ۶٠ استان کشور نيز نرخ بی کاری باالی ١٠ھم چنين براساس آمارھای رسمی مرکز آمار ايران، . مواجه ھستند) سال

، ) درصد٧۶(، کھكيلويه و بويراحمد ) درصد٧٧(کرمانشاه :  کنند تجربه می» زنان جوان شھرنشين«درصدی را برای 

 ۶۵(، فارس ) درصد۶۶(، اردبيل ) درصد۶٨(، سمنان ) درصد٧٠(، لرستان ) درصد٧١(، ايالم ) درصد٧۴(کرمان 

  ).  درصد۶۴(، کردستان ) درصد۶۴(، چھارمحال و بختياری )درصد

 ھستند که به طور رسمی از ئیيار باال به نظر برسند، آخرين آمارھااعداد و ارقام فوق که ممکن است در نگاه نخست بس

.  اند  اعالم شده١٣٩٠ھای مختلف کشور برای سال  سوی مرکز آمار ايران در زمينه تفکيک نرخ بی کاری در استان 

اھده است، که مشروح آن در سايت اينترنتی مرکز آمار ايران قابل مش» نتايج آمارگيری نيروی کار«براساس گزارش 

 ھای بی کاری   ھای ديگر و نيز نرخ ھای مربوط به بيکاری زنان در استان ھای بی کاری فوق در تلفيق با نرخ  نرخ 

  .  درصدی را برای ميانگين نرخ بی کاری در کل کشور رقم زده است٣/١٢چندان باالی  مردان، نرخ نه 

براساس تعريف استاندارد مورد استفاده مرکز آمار ايران،  ھای بی کاری فوق، آن است که  نکته مھم در تفسير نرخ

  به عبارت ديگر زنان خانه.  شوند بندی نمی افرادی که به طور فعال به دنبال شغل نگردند، جزو جمعيت بی کار طبقه 

ن به حساب نمی دار، زنان دانش جو يا زنان غيرشاغلی که بنا به ھر دليل به دنبال يافتن شغل نيستند، جزو آمار بی کارا

 درصد از زنان جوان ۶۶ درصدی زنان جوان در استان اردبيل، به اين معناست که ۶۶برای مثال نرخ بی کاری . آيند 

با اين حساب، وجود نرخ بی . جوی شغل ھستند و  اکنون در جست مايل به مشارکت در بازار کار، شاغل نبوده و ھم

 دھنده ميزان شدت معضل بيکاری   استان کشور، از يک طرف نشان١٠ درصدی برای زنان جوان در ۶٠کاری باالی 

يافته کشور، روند صعودی  چندان توسعه ھای ن  دھد که حتی در استان  میزنان در کشور بوده و از طرف ديگر نشان 

  . تمايل زنان جوان برای حضور در بازار کار وجود دارد

، با اشاره به اين که بسياری از پروژه ھای دولت در ١٣٩١ قوس ١٢شنبه، گو با ايلنا، يک و عليرضا محجوب در گفت

 سال ۵نه تنھا مشکل بی کاری درطی :  جدی در زمينه بودجه مواجه شده اند گفتتقابل سال گذشته با مشکل و ۵طی 

او، . ايش يافتگذشته کاھش پيدا نکرد، بلکه مجموع بی کاران نيز بيش از مقدار پيش بينی اعالم شده از کارشناسا ن افز

 سال باالی ٢۵ تا ١۵وقتی آمار بی کاران : با اشاره به اين كه دولت به ارائه داده ھای صحيح نمی پردازد، اظھار داشت

در مجموع كارنامه : محجوب، تصريح كرد.  درصد بی کاری عامه اشاره می كند١١ درصد است، دولت تنھا به ٢۵

  .رتقاء جايگاه اقتصادی ايران ناموفق بوده استدولت در زمينه ايجاد فرضت ھای شغلی و ا

در حالی که ما شاھد حتی . مبر روز جھانی محو ھرگونه خشونت عليه زنان نام گذاری شده استبيست و پنجم نو

خشونت ھای قانونی عليه زنان ايرانی ھستيم و ھر روز دامنه اعمال محدوديت ھا بر زنان و دختران اين سرزمين 

   .افزايش می يابد

پس از ارائه اليحه پيشنھادی دولت برای محدود کردن صدور گذرنامه برای زنان مجرد و ملزوم کردن آن به اجازه 

 نشدن طرح بيمه زنان ئیخبر آنالين، در گزارشی به اجرا. ولی قھری يا حاکم شرع شاھد اعتراض زنان زيادی بوديم

س مرکز امور زنان و خانواده رياست ئيمريم مجتھد زاده رخانه دار اشاره کرد و گفت با وجود متوقف شدن اين طرح 

 سال به ۴۵دار با داشتن سن  زنان خانه :  گويد وی می. دھد  شدن می ئیدار وعده اجرا جمھوری، ھم چنان به زنان خانه  
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ه مربوط به  ای آنان ک مين اجتماعی برای استفاده از مزايای بازنشستگی نيستند و سوابق بيمهأباال مشمول قانون ت

وی در نھايت بر رفع .  ايجاد کرده استء شود که اين موارد مشکالتی را در اجرا سازمان بھزيستی است لحاظ نمی

 جمھور مکاتبه و به  سئيدر اين مورد با دفتر ر:  گويد  کند و می  میتأکيد طرح بيمه زنان خانه دار ئیمشکالت اجرا

مين اجتماعی نيز دليل توقف أين عباس اورنگ مديرعامل انجمن رفاه و تھم چن. وزارت رفاه جھت پيگيری ارجاع شد

  .طرح بيمه زنان خانه دار را نبود تعريف دقيق از شغل خانه داری و ھم چنين کمبود اعتبارات دانسته است

  مورد خبر در زمينه تفکيک و تبعيض٢٢٠ بيش از ١٣٩١ تا خرداد ١٣٨٩از ارديبھشت « به گزارش دانشجو نيوز،

جنسيتی، بازداشت دختران دانش جو، احضار آنان به کميته ھای انضباطی و محروميت از تحصيل يا اخراج يا 

 مورد از اين اخبار نام دانش جويان دختر مشخص ١۶۶در . محروميت از خوابگاه و امکانات رفاھی منتشر شده است

 .»است

وی، . اعی به بررسی مشکالت زنان مبتال به ايدز پرداخت ھای اجتم  با عليزاده کارشناس آسيبئیگفت و گوايسنا، در 

يکی از بزرگ ترين : يکی از بزرگ ترين مشکالت آنان را قوانين مربوط به سقط جنين اين زنان دانست و گفت

بارداری و مشکالت پيش روی سقط قانونی جنين است، چرا که در قانون آمده به شرطی  HIV˓ مشکالت زنان مثبت

تواند فرزندش را سقط کند و اين در حالی ست که  باشد تنھا می  HIV ع عسر و حرج باشد و مادر در فازکه فرزند مان

ھا   آيند سه ماه از بارداری آن  افتد و زمانی که به خود می  ھای اين افراد اغلب به دليل مصرف دارو عقب می قاعدگی

دھد که عوارض و   ھای غيرقانونی سوق می  مت سقطاين موضوع زنان مبتال را به س. گذشته و اجازه سقط ندارند

 نيز بيش تر است HIV  دارد، ضمن اين که در اين فضای غيرمجاز امکان انتقالئی ھای باال ھزينه

در حالی که شيوع سرطان پستان در سنين کم : دبير انجمن سرطان ايران گفت: ، نوشت١٣٩١ قوس ٢٨آفتاب، سه شنبه 

محمدرضا مير، .  درصد گزارش شده است١۵ تا ١٠ درصد است، اين ميزان در ايران ٢/۵تا  ٢ سال در دنيا ٣٠تر از 

 سال است که اين امر با افزايش اميد به زندگی و افزايش ۶٠ درصد سرطان پستان مربوط به سنين باالی ۴٠: يادآور شد

 .طول عمر افراد مرتبط است

ھا در  ک سوم سرطان ين که عامل يان ايمان مجلس، با بون بھداشت و دريسيعضو کم: ١٣٩١دی ج ۵وز، يسالمت ن

  نهيآور بودن ھز با توجه به سرسام :  در محصوالت کشاورزی است، گفتئیايميککشور باقی مانده سموم و کودھای 

  العالج مبتال ھای صعب ماری يزی شود که مردم به بي ر ای برنامه گونه  ستم سالمت کشور بهيھای درمان بھتر است س

  .نشوند

 ھزار نفر به ٧٠بر ابتالء ساالنه  آوری آمارھای منتشر شده مبنی  ادي با خانه ملت، با گفت و گوهللا منوچھری، در  نعمت 

  ». کننده است بار و نگران ماری در کشور فاجعه ين بيوع اي طور حتم ش به«: ح کردي سرطان در کشور، تصر ماریيب

ه زنان در ايران در حال حاضر بايد گفت، آمارھای رسمی و معتبری در اين در مورد آمارھا و وضعيت خشونت علي

در واقع اگر ھم تحقيق و پژوھشی در زمينه خشونت عليه زنان وجود داشته باشد، در دسترس نيست . زمينه وجود ندارد

ر بعيد به نظر می  ھم در چند ساله اخيئیگرچه وجود چنين پژوھش ھا. و به صورت عمومی نتايج آن منتشر نشده است

ازا ين رو، تنھا منابعی که در دسترس است، تحقيقات خرد با جوامع آماری محدود و موضوعات پراکنده در . رسد

دانش جويانی که موضوعات پايان نامه خود را با تمرکز بر بررسی خشونت عليه زنان در شھرھای . دانشگاه ھاست

و با يک جامعه آماری محدود از طرق کمی يا کيفی به بررسی ميزان، مختلف ايران برداشته اند و ھر يک از منظری 

اما ھمان طور که پيداست، به داليلی ھم چون محدوديت جامعه آماری، عدم امکان . داليل و آثار خشونت پرداخته اند

خطاست و تعميم نتايج تحقيقات کيفی، تاثير سوگيری ھای شخصی نويسنده که ھنوز دانش جو و در مرحله آزمون و 
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عدم جامعيت پرسش نامه ھای تحقيقات کمی به دليل کوچک بودن مقياس کار و پرھزينه بودن تحقيقات جامع، نتايج اين 

  . قابل استفاده رسمی و استناد نيستگونه تحقيقات معموالً 

 با آمارھای مطابق: در ميان تحقيقات پراکنده صورت گرفته در چند سال اخير، نتايج يک نظرسنجی به شرح ذيل است

خشونت برای حدود يک چھارم زنان از .  درصد زنان تحت خشونت ھستند٧٠، ٨٨بررسی پرونده ھای حقوقی در سال 

 ئی درصد کودکانی که در خانواده ھا٩٠. ھمان شب اول و يک چھارم ديگر در ھمان ھفته اول ازدواج آغاز می شود

  . به کتک خوردن مادران شان آگاھی دارندزندگی می کنند که در آن ھا ضرب و شتم وجود دارد، 

 »ءفحشا«بود که در سر لوحه آن مبارزه با » فساد«يکی از شعارھای اساسی و محوری حکومت اسالمی مبارزه با 

  .  مخالفيمءرانی ھايش اظھار داشت ما با سينما مخالف نيستيم با فحشاقرار داشت، خمينی در يکی از سخن

 ای از رستوران ھا و  که مجموعه» شھرنو«يا » قلعه«ای موسوم به  ذھبيون به محله ، م۵٧در جريان تحوالت سال 

روزنامه اطالعات در تاريخ دھم .  که تن فروشان در آن مستقر بودند، ريختند و ھمه جا را به آتش کشيدندئیھا خانه 

قلعه «زی آن جا را که رو» قلعه شھر نو«از حدود ساعت پنج بعد از ظھر در اطراف «: ، نوشت١٣۵٧بھمن 

موران فرمانداری نظامی أ مءابتدا... گفتند، به تدريج مردم اجتماع کردند می » ساکنان محله غم«و زنانش را » خاموشان

در حدود ساعت شش بعد از ظھر .  کردندئیاز مردم خواستند که پراکنده شوند و پس از مدتی اقدام به تيراندازی ھوا

در . ريختند» قلعه« ھای داخل  ھا به خيابان حمله کردند و بعد جمعيت به تبعيت از آن » لعهق«چند تن از جوانان به در 

گروھی به زنان . به آتش کشيده شد» قلعه« ھای داخل   ھا و مغازه اين ھنگام با وسايلی که از قبل تھيه شده بود، خانه

» قلعه«گان مانع وارد ساختن صدمه به ساکنان  ديگری از تظاھر کنندۀساکن محله حمله کردند، اما در اين جريان عد

به . اند چند تن از شاھدان عينی اظھار داشتند تعدادی از روسپيان در اين وقايع مجروح و دو تا سه نفر کشته شده . شدند

  .به آتش کشيده شد»  خانه بزرگ شھر روسپی«اين ترتيب 

ای ضمن   ای نکردند؛ چرا که پيش از اين در اعالميه  خله نشانی ھم مدا موران آتشأسوزی، حتی م در جريان اين آتش 

پس از آن ھم .  که مردم نخواھند، خودداری خواھند کردئیھا اعالم ھمبستگی با مردم گفته بودند از خاموش کردن آتش 

 .سای آن محله به طناب دار سپرده شدندؤبسياری از ر

، گروھی حزب الھی باند جنايت کاری ۵٨در سال .  شدندجمعرا در پوشش کميته ھای انقالب اين بار آدم کشان خود 

سپس اعالميه . قتل می رساندنده تشکيل دادند که زنان خيابانی را می ربودند و ب» شاھين عدالت اسالمی«را به نام 

د اعالم ای صادر کرده و عمل جنايت کارانه خود را يک اقدام انقالبی و عادالنه برای پاک کردن جامعه اسالمی از فسا

 سال گذشته زندان ھا، اعدام ھا و سنگسارھا و قتل ھای زنجيری زنان خيابانی نتوانسته مانعی ٣۴در طی ! می کردند

 حوت، نماينده تبريز در مجلس شورای اسالمی بود که در »عشرت شايق«. برای رشد روز افزون زنان خيابانی باشد

  !له زنان خيابانی حل خواھد شدأابانی اعدام شوند مس، از تريبون مجلس اعالم کرد که اگر ده زن خي٨٣

ن يانگي به م١٣٨٧ سال زنان تن فروش در ايران خبر می داد اما در سال ٣١ن سنی يانگيافته ھا از مي ١٣۴٧در سال 

د از ين حساب باي سال است که با ا۵ن مدت تن فروشی در تھران يانگي به گفته کارشناسان، م. سال تنزل يافت٢۶-٢٧

  . سالگی برای شروع سخن گفت٢١- ٢٢ن سن شروع يانگيم

 سال ١۶ سال تا ١٣ درصد، از ٣ سال ١٣ سال تا ٩ين حکومتی به سن ھای مختلف تن فروشان از مسؤولمقامات و 

 کشانده شده اند، ء درصد از زنان اعتراف کرده اند که به دليل کمبود محبت از جانب خانواده به فحشا۴۴ درصد تا ٣٨

 درصد ٢۵ درصد توسط نزديکان مورد تجاوز قرار گرفته اند، ١١ در کودکی مورد تجاوز قرار گرفته اند  درصد٢٢

 درصد از ۵۴ ساعت وارد دنيای روسپيگری می شوند، ٢۴ درصد دختران فراری پس از ٩۵دختران فراری بوده اند 

 ١ درصد معتاد بوده اند، ٢٣ کرده اند  درصد شوھران آنان را مجبور به روسپيگری١٢شوھران شان معتاد بوده اند، 
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جاد و يطبق آمارھای فوق فـقر و سپس اعتياد در ا.  درصد ديپلمه بوده اند١١درصد تحصيالت دانشگاھی داشته اند، 

  . نقش داشته استءگسترش فحشا

ه زنان تن طبق گزارش خانم کاميليا انتخابی فرد، در سايت گويا نيوز در قبرستان بزرگ شھر قم در شب ھای جمع

اين گزارش نشانگر آن است در ام القرای حکومت اسالمی آن ھم در مکانی . فروش از مشتريان خود پذيرائی می کنند

  . به طور آشکار وجود داردء فحشا،مانند قبرستان

و در در ايران سال ھا زنان تن فروش آلوه بر درد و رنج و حقارتی را که متحمل می شوند و بارھا نيز زندانی شده 

ن قتل ھای ي مورد نيز به طور زنجيری به قتل رسيده اند كه در ا۵در . مواردی اعدام و يا وحشيانه سنگسار شده اند

ن فقط آمار اعالم شده از يا. (ره ای كشته شده اندي نوع قتل زنج۵ زن در ۵١: ره ای طبق اخبار رسمی تاكنونيزنج

  )ھا بوده و ھستن قتل يجانب مقامات حکومتی است كه خود مشوق ا

آمارھای غيررسمی، نشانگر آن است که شمار . فروشان در ايران، در دست نيست ھيچ آمار رسمی و دقيقی از تعداد تن 

ن دور نمانده و جسته و گريخته به آن اشاره مسؤوالمشکلی که چندان ھم از چشم برخی . اين افراد رو به گسترش است

ن اجتماعی سازمان بھزيستی کشور، چندی پيش با اشاره به کاھش متوسط سن  ديدگا مدير کل امور آسيب. شده است

 تا ٨٩در چند سال اخير سن اين زنان ھمواره با کاھش مواجه بوده است و در سال «: زنان تن فروش در کشور، گفت

اغلب زنان «: کردحبيب هللا مسعودی فريد، ھم چنين عنوان » . نيز ميانگين سنی اين زنان يک سال کاھش يافته است٩٠

 سال قرار دارند، البته آمار مراکز بازپروری سازمان بھزيستی با آمارھای ٢٩ تا ٢٠خيابانی در سنين ابتدای جوانی 

گروه اول صرفا به خاطر «:  شوند به گفته او، اين زنان تن فروش در کشور به دو دسته تقسيم می» .جامعه متفاوت است

 توان آنان را از اين  ھای حمايتی و توانمندسازی اقتصادی می شوند و با بحث  رد می مسائل اقتصادی به اين چرخه وا

چرخه خارج کرد و گروه دوم افرادی ھستند که ميزان درآمد متوسطی دارند و برای افزايش کيفيت زندگی و ماديات اين 

 ھای  ر نگرش ھا و ارزشييبايد روی تغ ھا صرفا اقتصادی نيست و   دھند و در مورد اين گروه انگيزه کار را انجام می

 ھزار نفر می ٢٠٠برخی آمارھای غيررسمی، تعداد زنان خيابانی را در ايران بالغ بر » .اين افراد سرمايه گذاری کرد

 معموال از طرح موضوع زنان خيابانی يا ارائه آمار دقيق از آن خودداری مسؤولداند، در حالی که نھادھا و مقامات 

  .می کنند

صيغه که در واقع يک . ، با تبليغات وسيع سازمان داد»صيغه«را به نام » ءفحشا«کومت اسالمی در اين سال ھا، ح

 در تھران تبديل گرديد محله خاک سفيد ء که به تدريج به پايگاه فحشائی شرعی است، يکی از محله ھاینوع فحشا

  .تھران پارس بود

ھدايت کردند و آن جا را به آتش کشيدند و زنان نگون را ه به شھرنو  که آن روزگار حملئیدر چنين شرايطی، آن ھا

بخت را کشتند و اعدام کردند امروز در پست ھای باالی حکومت اسالمی قرار دارند و در گوشه و کنار کالن شھر 

ای منتشر شده از  فروشانی که بنا بر آخرين آمارھ تن. فروشان به سادگی می گذرند  ديگر، از کنار تن ئیتھران و شھرھا

ھا متاھل   درصد آن ۵٠ دھند و بيش از  سوی سازمان بھزيستی، عموما به دليل مشکالت اقتصادی اين کار را انجام می

  .مثبت ھستند» اچ آی وی«تر اعالم کرده بود نيمی از زنان خيابانی مبتال به  وزير بھداشت ھم پيش . ھستند

 کنند و معتقدند اکثر کسانی  فروشی به عنوان يک آسيب اجتماعی ياد می از تن شناسان  بسياری از تحليل گران و جامعه 

 اند و در حقيقت انتخابی جز روسپيگری   فروشی روی آورده  کنند از روی ناچاری به تن که از اين راه کسب درآمد می

 دانند و   ای مجرمانه می  پديدهفروشی را  بيش از ھر چيز تن مسؤولاين در حالی است که مقامات . برايشان نمانده است

  .  گيرد کارانه انجام میاسا در حوزه جرائم و اقدامات تبھبرخورد با اين پديده اس
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علل در حالی که برخی کارشناسان بر . درباره علل به وجود آمدن پديده زنان خيابانی ديدگاه ھای مختلفی وجود دارد

قدند عمده ترين عامل فرار زنان و دختران نابسامانی ھای زندگی و  می کنند و معتتأکيدايجاد اين پديده اقتصادی 

ثر ؤرا در ايجاد آن معلل اجتماعی و روانی خانوادگی خصوصا نابسامانی اقتصادی است برخی ديگر از کارشناسان 

دختران را تعداد قليلی ھم صرف خواست خود زنان و . می دانند و معتقدند زنان خيابانی دچار اختالالت روانی ھستند

  .ثر می دانندؤبدون اين که مشکلی داشته باشند در اقدام به اين عمل م

ھم اکنون گرانی و تورم، فقر و بی کاری در ايران غوغا می کند و ريشه آسيب ھای اجتماعی را در ھمين فقر و بی 

شکم خود را سير کند و زنده ھر دری می زند تا به بی ترديد انسان گرسنه، . کاری بايد مورد بحث و بررسی قرار داد

 ۴۵٠٠ سابقه  وزارت بھداشت با کسری بی«س کميسيون بھداشت و درمان مجلس، ئيبرای مثال، بنا به اقرار ر. بماند

تان ھا واويالست و نگرانی از وضعيت سماررو است، نظارت ھای بھداشتی آبکی شده، اوضاع بيه ب ميليارد تومانی رو

وضعيت بودجه «:  با فارس، افزودگفت و گو حسينعلی شھرياری در . واقعا جدی استسالمت مردم برای سال آينده

مشکل . خدمات بھداشتی و درمانی در کشور واقعا اسفناک است و مجلس واقعا نگران وضعيت سالمت مردم است

دجه برای کنند، اختصاص بو ن دولت برای سالمت مردم ارزشی قائل نيستند و تصور می مسؤوالاصلی اين است که 

  ».سالمت مردم حيف و ميل منابع است

در اين . با اين حساب روشن است که عرصه ھای ديگر جامعه، حال و روز بدتری از بخش بھداشت و درمان دارند

 ءعامل اصلی فحشا. يت خانواده را به عھده دارند خيلی بيش تر استمسؤولميان، فشار بر زنان، به ويژه مادرانی که 

   و نداری استنيز ھمين فقر

 در داخل کشور به انتقال دختران به کشورھای ھم ء، افزون بر عرضه فحشاءدر ساليان اخير باندھای اشاعه فحشا

 را که اين دختران در اين ئیحقارت ھا. جوار مانند امارات متحده عربی به ويژه دوبی و ترکيه نيز مبادرت می ورزند

در روستاھای . ناک اين قربانيان ستم ديده جامعه ما در ديگر کشورھاستکشورھا متحمل می شوند نشانگر زندگی درد

جنوب خراسان و بلوچستان نيز دختران را به بھانه ھای ازدواج به کشورھای پاکستان می برند و آنان را در آن جا به 

  . وا می داردندءفحشا

د ادامه يابد و انسان ھا در اشکال گوناگون  و ديگر نابسامانی ھای اجتماعی در آينده با ھمين رونءاگر پديده فحشا

تحقير شده ھويت و شخصيت انسانی، اجتماعی و حـقوقی شان پايمال گردد در آينده با صدھا ھزار شايد ميليون ھا 

  .رو خواھيم بوده لی، معتاد و تبه کار روبحانسان روان پريش، افسرده، پرخاشگر، الک

به »  کودک عروس«ميالدی از افزايش قاچاق دختران موريتانی به عنوان ، ماه می سال جاری » پست آفن «ۀروزنام

 شوند و در برخی   سال به ثروتمندان سعودی فروخته می١٢ تا ۵عربستان سعودی خبر داد و نوشت که دختران 

  . کنند ھای جنسی را برای صاحبان خود بازی می موارد نقش برده

در موريتانی، درباره قاچاق دختران خردسال اين کشور » ن سرپرست خانوارزنا«، دبير انجمن محلی »المختار امينه «

 به اميد ازدواج دختران شان با مردان ثروتمند سعودی، ئی ھای فقير موريتانيا اغلب خانواده«: گويد به عربستان می 

دھند و دالل   ھا قرار می  لدر اختيار دال) دالر ھزار ٢٠معادل (فرزندان خود را در ازای پنج الی شش ميليون اوگوئيا 

به » . کنند  ھای مسافرتی دارند دختران را به عربستان سعودی منتقل می ھا که اغلب ھمکاری تنگاتنگی با آژانس

ی از  درخور توجھ  دھند کميسيون  می ھا تحويل  دخترانی که به سعودیئی ھا در ازای جوانی و زيبا گفته وی، دالل

  . کنند میھای عرب دريافت  شاھزاده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٨

 گويد، دختری از کشور موريتانی را   داری جنسی می  برده از فعاالن حقوق بشر در عربستان، درباره» ليال عايشه«

ديده که به مدت سه سال در عربستان در اتاقی زندانی بوده است و ھيچ کس به جز ھمسر و زن خدمتکارش را نديده 

  .بود

» يمن آبزرور « نشريه. ستان با ھدف سوء استفاده جنسی، رنگ ديگری دارددر تونس، اما روند انتقال زنان به عرب

اغلب دختران «: در اين کشور خبر داد و نوشت» ازدواج توريستی« در گزارشی از گسترش پديده ٢٠٠٩آگوست 

رھای  کنند پس از رفتن به عربستان و ديگر کشو  ھا ازدواج می سعودی) به ويژه( ھای عربی  يمنی که با توريست

 ». پيوندند عربی به جرگه زنان خيابانی می

 فروشی به عربستان  در گزارشات آمده است که گردشگران سعودی، کودکان و زنان يمنی را برای کار اجباری يا تن

 سال دارند پس از سفر به عربستان ١۵به عنوان مثال، بارھا ديده شده است که دختران جوانی که کم تر از .  برند می

  .گيرند  مشغول به کار می شوند و به صورت مکرر مورد سوء استفاده قرار می   چون ھتلئیھا کان در م

، وزير امور » ين سوگانثی می«.  شوند  عربی نيستند که به عربستان قاچاق میـ  ئیفريقاااين تنھا زنان کشورھای 

 سال دارند در عربستان ٢٠ان کم تر از  که اغلب آنئی اعالم کرد، صدھا زن اندونزيا١٩٩٧زنان اندونزی اواسط 

  .کنند  فروشی می  سعودی تن

 با انتقاد شديد از قاچاق زنان تايلندی به عربستان ١٩٩٨جمھوری تايلند نيز جوالی  س ئي، ر»وان محمد نور متھا«

  .گفته بود که بانکوک خواستار برخورد رياض با عامالن قاچاق انسان به عربستان است

به اميد يافتن شغلی پردرآمد در عربستان با زن «: ، درباره شرايط خود در عربستان سعودی گفته استيک زن تايلندی

سونا به من وعده داد که در رستورانی به عنوان کارگر مشغول به کار . آشنا شدم» سونا«تايلندی ديگری به نام 

  ».فروشی کردند  وادار به تن خواھم شد و درآمد خوبی خواھم داشت، اما در نھايت او و ھمکارانش مرا

 شدند   به جای ديگر برده میئی زن ديگر از جا٩اين زن تايلندی، گفته است که پس از رسيدن به عربستان به ھمراه 

  ھای خالی نفت، تن و مجبور بودند که زير آفتاب سوزان عربستان در محفظه کوچک زير ساشی کاميون يا تانکر

 از رسيدن به رياض نيز مجبور بوده است به ھمراه ھفت دختر ديگر در اتاقی چھار او، گفته که پس. فروشی کنند

 مشتری را بپذيرند و برای ھر بار ١٠ھر يک از اين دختران مجبور بودند که روزانه چھار تا . متری روزگار بگذراند

غب مشتريان آنان عربستانی  اين زن، ا به گفته.  کردند دريافت می) عربستان( لایر ٨٠٠ تا ٢٠٠ فروشی حدود  تن

  .شد بودند و به ندرت فرد خارجی در ميان آنان ديده می 

»  ايست تايمز ميدل«روزنامه .  شود  ھا، اما تنھا به داخل مرزھای عربستان سعودی ختم نمی شھوت رانی سعودی

قربانيان ) امريکادر (پورنو  ھای  لمسازندگان ف«: نوشت) امريکادر ( به نقل از مرکز ملی کودکان گم شده ٢٠٠٩سال 

 ھای   ھای بزرگ، باشگاه مراکزی مانند فروشگاه.  کنند جو می و  آيند، جست خود را در مراکزی که جوانان گردھم می

  …» ھای اتوبوس، مراکز مد و  ورزشی، ايستگاه

گردند و با  ھای خود می    ھای پورنو در مراکز عمومی به دنبال طعمه لمس گزارش اين روزنامه، سازندگان فبر اسا

 ھا پس از جلب  ھای پورنو و دالل لم سازندگان ف. ريزند طرح دوستی می ) از ھر دو جنس(جوانان و کودکان زيباروی 

رفتن آنان  دھند، شغلی که ھيچ تضادی با مدرسه  اعتماد کودکان و نوجوانان به آنان پيشنھاد شغلی با درآمد عالی می 

 ھای  لم و عکس تھيه و برای شاھزاده ھا ف در مرحله بعد از طعمه. دھد  تقالل مالی بيش تری میندارد و به دختران اس

  . شود عربستان ارسال می

ھای سعودی نقش بسيار پررنگی در صنعت زيرزمينی سکس   ايست آنالين، آمده است که شاھزاده  در گزارش ميدل

 و اروپا و ديگر نقاط جھان در مسير امريکاتخاب شده در کودکان در جھان دارند و اغلب کودکان و نوجوانان ان
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که   شوند و پيش از اين   ھا ھستند، ربوده می مدرسه، در برابر منازل يا حتی زمانی که با والدين شان در فروشگاه

  . رسند  به عربستان سعودی می،ليس محلی حتی تحقيقات خود را آغاز کندوپ

ھای سعودی اغلب در مراکز مد و اماکن عمومی کشورھای مختلف از  ی شاھزاده  ھا دالل  اين روزنامه، ۀبه نوشت

ھای سياسی تنھا در  ھای اياالت متحده به دليل مصلحت   ھای خود ھستند و مقام جوی طعمه و  در جستامريکاجمله 

له را أ ھا مس اه رسانهکنند تا به دور از نگ  طور تصادفی سرشناس باشند، تالش می  مواردی که خانواده قربانيان به

  .حل و فصل کنند

.  فروشی تصويب شده است  و ايسلند قانون مجازات مشتريان تناروی در ن٢٠٠٩ و از سال يدن در سو١٩٩٩از سال 

، ارجنتاين، دانمارک، ايتاليا، يونان، ھلند، اتريش، سويس، بلژيک، برزيل، المانھا ھم چون ترکيه،  در بسياری کشور

در ايالت نوادا .  فروشی آزاد و تحت پوشش قوانين است  گری و تن نادا، نيوزيلند و استراليا روسپیکاستاريکا، کا

گری آزاد و بالمانع اما تبليغ   ھا آزاد و در انگستان ھم روسپی  فروشی با وجود محدوديت  گری و تن  ، روسپیامريکا

  .برای آن در اماکن عمومی ممنوع است

 ئیپس از اجرا.  تصويب کرده استءرا با اکثريت آرا»  فروشی منع سيستم تن«انسه قانون سال گذشته، مجلس ملی فر

به حداکثر دو ماه حبس و پرداخت سه ھزار و ھفتصد و پنجاه يورو جريمه » خدمات جنسی«شدن اين قانون مشتريان 

 فروشی اشتغال دارند به  ندر پی تصويب اين قانون که در آن به وضوح از کسانی که به ت.  شوند نقدی محکوم می

شکی نيز در نظر زياد شده، راھکارھای حمايتی، اقتصادی، اجتماعی و درمانی و پ» فروشی قربانيان سيستم تن «عنوان 

  ھا می از ميان اين راھکار. داری جنسی است ھای قاچاق انسان و برده است و ھدف اصلی آن مبارزه با شبکه  گرفته شده 

 ھا، ھم  آن.  کار در فرانسه به اين افراد اشاره کردۀ کارت اقامت و اجازۀتن تسھيالتی جھت ارائتوان به درنظر گرف

 .ھا شکايت کنند توانند عليه پاانداز چنين می 

 در شرايط کنونی جھان و به علت فـقدان مناسبات اقتصادی، سياسی و اجتماعی عادالنه ءخاتمه دادن به پديده فحشا

 به عدالت اجتماعی و يک برنامه ريزی تربيتی ءا در يک حکومت آزاد و برابر و عادالنه با اتکاامکان پذير نيست، ام

و فرھنگی گسترده می توان از گسترش آن جلوگيری و حتی آن را محدود کرد و گروه کثيری از اين زنان به ويژه 

 و حقارت و ستمی که بر دوش می کودکان و نوجوانان را به آغوش خانواده و جامعه باز گرداند و به درد و رنج

  .کشند، پايان داد

 و متحدينش، فروش دختر بچه ھا، ضرب و شتم زنان، تجاوز به زنان، امريکااز زمان اشغال نظامی افغانستان توسط 

، ٢٠١٢ آخر نومبر ۀدر ھفت. بی رحمانه تر و وحشيانه تر ادامه دارد... قتل ھای ناموسی، حجاب اجباری، قتل زنان، و

  ...  ساله ای را سر بريدند و١۴ندوز واقع در شمال اين کشور، دختر  مرد در واليت کدو

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

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

  » چه چيزی جز مرگ مرا به آرامش خواھد رساند؟اين ھمه درد و رنج را تحمل کنم؟ واقعاً 

به طور متوسط ھر دو ساعت، يک زن در اين کشور به دليل مشکالت ھنگام «بنا به اقرار وزارت صحت افغانستان، 

 که علت عمده آن عدم دسترسی به مراقبت ھای . دھد ز دست میزايمان و يا عوارض ناشی از بارداری جان خود را ا

  ».اوليه پزشکی است

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

رميان کردستان  در گ٢٠١٢ 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
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 به ٢٠١٢ جون ١٢ليس در تاريخ وسر برده بود؛ توسط په در خانه ھای امن زنان ب) حاصل تجاوز(ھمراه فرزندش 

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

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

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

  . ھای عراق به شکل سيستماتيک انجام می شود

نرخ .  درصد از زنان عراقی شاغل و يا متقاضی کار ھستند١۴، تنھا ٢٠١٢ مارچطبق گزارش سازمان ملل متحد در 

 درصد در سال ١٣نرخ بی سوادی زنان از . بی سوادی زنان در عراق در سال ھای اخير رشد بی سابقه ای داشته است

  . رسيده است٢٠١٢ درصد تا سال ۵٠ از  به بيش١٩٨۵

، مرسی در مصر و منصف ادر عراق دولت نوری المالکی، در افغانستان دولت حامد کرزی، عبدل جليل در ليبي

 ھستند که در دھه ھای اخير با حماتی دولت ھای مدرن و پيشرفته و دموکرات ۀ آنھائیمارزوقی در تونس، از جمل

 که برای ئیدولت ھا. ی زن ستيزی و آزادی ستيزی را در کارنامه ھای خود دارندغربی به قدرت رسيده اند ھمگ

سرکوب سيستماتيک زنان و به انقياد کشيدن آنان، از روا داشتن ھيچ گونه خشونتی عليه زنان و تحميل بی حقوقی بر 

  . آنان روی گردان نيستند

ان  مرد در اتوبوس قرار گرفته بود، ج۶وز گروھی  ساله ای که در دھلی نو مورد تجا٢٣چندی پيش دختر دانش جوی 

، دختر جوانی ھمراه با دوست پسرش سوار اتوبوسی در يکی از مناطق ٢٠١٢مبر  دس١۶روز . خود را از دست داد

 ۶در اين اتوبوس به آن ھا با ميله آھنی حمله می شود و دختر جوان مورد تجاوز مکرر از جانب . باالی شھر می شود

بدن تکه . پيکر نيم جان اين دختر در حالی که اتوبوس در حال حرکت بود به بيرون پرتاب می شود. ی گيردمرد قرار م

ش انجام می گيرد، ولی از آن جا عمل جراحی برای زنده نگاه داشتن سه تان حمل می شود و فوراً مارچتکه شده وی به بي

در آن جا تيم پزشکی مجبور . انی در سنگاپور منتقل می شودتسمارکه برخی از ارگانھای بدن وی از کار افتاده بود به بي

اين دختر جوان در . می شود به خاطر وارد شدن ميله آھنی به درون بدن اين دختر بخش اعظم رودھايش را ببرد

ا لبی می شود و با اين که بنا بر گزارش پزشکان، وی برای زنده ماندن بسيار مبارزه کرد، امقتان دچار سکته سماربي

  .تمام تالش ھا بی فايده بود

در دو ھفته اخير زمانی که » .ھندوستان بدترين مکان در جھان برای زنان است«بنا بر گزارش روزنامه گاردين 

ھزاران نفر از مردم در شھر ھای مختلف ھندوستان به خيابان ھا ريخته اند که عليه تجاوز اعتراض کنند، ده ھا تجاوز 

 .ديگر انجام شده است

ليس مراجعه می کند و گزارش ووی به پ.  ساله ای در شمال غربی پنجاب مورد تجاوز گروھی قرار می گيرد١٧ختر د

اين دختر جوان پس از مدت . ليس مورد اذيت و آزار و توھين قرار می گيردواما از جانب پ. اين تجاوز را می دھد

  .کوتاھی خود کشی می کند

وقتی به .  يکی از شھرھای ھندوستان مورد تجاوز دو مرد ھمسايه قرار می گيرد ساله ای به نام موندال در١۶دختر 

ليس وس پئيليس مراجعه می کند وی را مجبور می کنند تا از يکی از مردان شکايت کند، چرا که مرد ديگر با روپ

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

اين در حالی است که بسياری . يافت می کنندز در ساعت يک گزارش تجاو١٨ در ھندوستان، ھر ليسوبنا بر گزارش پ

ن سازمان ھای  کنند، چرا که بنا بر گزارش فعاالليس مراجعه نمیواز زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند ھرگز به پ

 با بی اعتنائی به اين گزارشات برخورد ليسوليس گزارش تجاوز را می دھند، پوزمانی که به ندرت زنان به پ« زنان،

  )٢٠١٢مبر  دس٢٩ان، .ان.سی(» .جاوزات ھستندمی کند و به آنھا گفته می شود که خود عامل اصلی اين ت
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 ھزار انسان خريد و فروش می شوند که اکثريت آنان را زنان تشکيل می دھند؛ ھر سال سه ميليون دختر ٨٠٠ساالنه 

  ... و.کليتورس شان ھستند؛ يک چھارم زنان باردار مورد خشونت جنسی قرار می گيرندفريقائی در خطر مثله شدن ا

، كه مجمع اقتصاد جھانی آن را بر اساس اطالعات دريافتی و بررسی ھای ٢٠١٢تی در سال يگزارش شكاف جنس

ھا در سطح جھان  ش ن گزاري 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، م١٣٥ت ي نيز با بررسی وضع٢٠١٢است كه در سال 

  .ن زنان و مردان ارائه داده استيتی بي خود را نيز برای كم كردن شكاف جنس حلھای   ساخته و راه

 ١٣٥، در بين ٢٠١١ايران در سال . رار گرفته است کشور مورد بررسی ق١٣٥ از ١٢٧در اين گزارش ايران در رتبه 

 ، در سال١٢٨ کشور رتبه ١٣٢ در بين ٢٠٠٩، سال١٢٣ کشور رتبه ١٣٤در بين  ٢٠١٠ ، در سال١٢٥کشور رتبه 

 و در سال ١١٨ کشور مورد بررسی در رتبه ١٢٨ در بين ٢٠٠٧، در سال ١١٦ کشور رتبه ١٣٠ در بين ٢٠٠٨

 . قرار داشت١٠٨به  کشور در رت١١٥ در بين ٢٠٠٦

 با تحقق شاخص ھای مورد نظر، در رتبه اول ٢٠١١ و ٢٠١٠، ايسلند توانست ھم چون سال ٢٠١٢در گزارش سال 

 به رتبه ٢٠١٢ رتبه سوم را کسب کرده بود، با افزايش شاخص ھا توانست در سال ٢٠١١فنالند که در سال . قرار گيرد

 نيز ھم چون يدنسو. رتبه دوم را کسب کرده بود، در رتبه سوم قرار گرفت، ٢٠١١ که در سال اروین. دوم ارتقاء يابد

در اين گزارش ھم چون سال گذشته، چھار کشور اسکانديناوی در چھار رتبه . سال گذشته، در رتبه چھارم قرار گرفت

 .اول تا چھارم قرار دارند

 كشوری ھستند كه به ٩، نيکاراگوئه، سويس، لند، دنمارک، فيليپينيوزي، ايرلند، نيدن، سوارویكشورھای فنالند، ن

ده رتبه . بندی را به خود اختصاص دھند ن رتبه ي ھای دوم تا دھم ا گاهياند جا ب بعد از ايسلند قرار دارند و توانسته يترت

ز متعلق به كشورھای، مصر، ايران، مالی، مراکش، ساحل عاج، عربستان سعودی، سوريه، چاد، پاکستان يآخر جدول ن

 .و يمن می باشد

نيکاراگوئه نيز تنھا کشور از .  قرار دارد٨ است كه در رديف ده کشور اول جھان و در رتبه ئیاين، تنھا كشور آسيپيليف

نيکاراگوئه، در سال . ی التين بوده که توانسته با کسب رتبه دھم، در ميان ده کشور اول جھان قرار گيردامريکامنطقه 

 جای گرفته وبا دو رتبه تنزل، ١٢٧ كشور مورد بررسی در رتبه ١٣٥ان يران، در ميا. ت قرار داش٢٧ در رتبه ٢٠١١

 رتبه با ٤ کشور، تنھا ١٣٠ در ميان ١١٦، ايران با کسب رتبه ٢٠٠٨در سال . در ميان آخرين ده کشور جھان می باشد

 . ن ده كشور جھان فاصله داشتيآخر

 كشور را روشن كردن نقاط قوت و ١٣٥ن يبری زنان و مردان در ازان برايسه ميمجمع جھانی اقتصاد، ھدف از مقا

زی براساس ي ر است گذاری و برنامهيجاد امكان سيز ايشان و نيھا ن حوزه برای آگاھی دولت يضعف آن ھا در ا

مار ن گزارش تالش دارد، با ارائه آيا. تی اعالم كرده استين بردن شكاف جنسينه از بيات كشورھای موفق در زميتجرب

ط يت جھان را به شراياسی، در نھاين دو جنس در محورھای اقتصادی، آموزشی، بھداشتی و سيی بئ  سهيو اطالعات مقا

می از يت زندگی نيفيضی كه بر كين طريق به شكاف و تبعين زنان و مردان رھنمون سازد و از ايتی بيبرابری جنس

  .ت جھان اثر گذاشته؛ خاتمه دھديجمع

عيت يکصد و سی وپنج کشور جھان از لحاظ تقسيم عادالنه و برابر درآمدھا، منابع و فرصت ھا در اين گزارش وض

، از رده ھفدھم در جدول سال گذشته، امسال به رده بيست و امريکا. ميان زنان و مردان مورد بررسی قرار گرفته است

ی قدرت سياسی به زنان با يازده رتبه تنزل فرانسه نيز به ويژه به علت عملکرد ضعيف در واگذار. دوم تنزل يافته است

 .در رده پنجاه و ھفتم جدول امسال قرار گرفته است
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 در رده صد و يک جاپان. نام بسياری از کشورھای بزرگ و توسعه يافته جھان نيز در قعر اين جدول به چشم می خورد

 .ن قرار داردو چين در رده شصت و نھم جدول شاخص مبارزه با تبعيض ميان زنان با مردا

 المان. ر نمود و جايگاه اين کشور با دو رتبه تنزل به جايگاه نوزدھم تزل يافتييجايگاه انگليس در جدول امسال نيز تغ

لند، با افزايش چھار رتبه نسبت به سال قبل، رتبه اھ. نيز با دو رتبه نزول در رده سيزدھم جدول قرار گرفته است

 .يازدھم را از آن خود نمود

بيش ترين اشتغال زنان .  درصد از کارگران جھان را تشکيل می دھند۴٠بر اساس آمار بانک جھانی، زنان حدود يتا نھا

فريقای شمالی و آسيای غربی بوده است که فقط او کم ترين آن در )  درصد۴۵ درصد به ٢۶از (ی جنوبی امريکادر 

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

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

 ۵۵٠ 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 توسعه . ليون نفر کارگر کم بضاعت جھان را زنان تشکيل می دھندمي

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

فسار گسيخته به وسعت کل جھان زن ستيز و مردساالر  از خشونت ائیبی 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 » ناموس«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

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

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

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

اين ھا، . پرستی، قدرت و حاکميت و عملکرد ھای ارتجاعی مردساالرانه با سيستم سرمايه داری بر جھان را بر مال کند

ھمه کافی است تا نشان دھد که مناسبات ارتجاعی مردساالری با مناسبات سرمايه داری در جھت سرکوب سيستماتيک 

  ! ھان، چگونه با ھم متحد شده اند؟زنان و کنترل آنان در کل ج

برابری واقعی زن و مرد در گرو نقد ريشه ھای نابرابری در روابط و مناسبات حاکم بر جامعه به اين ترتيب، تحقق 

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

  .قه کارگر، تبعيض عليه حقوق اجتماعی، سياسی و اقتصادی زن را تا به امروز تداوم داده استاستثمار نيروی کار طب

ر فرھنگ يي کرد که مبارزه با فرھنگ و مناسبات ارتجاعی مردساالری و تحقير زن و تغتأکيددر جمع بندی می توان 

بايد ھمواره مذھب را به عنوان .  گذرد ھمه جانبه با ستم و استثمار سيستم سرمايه داری میۀموجود از کانال مبارز

در واقع انسان وقتی می تواند آزاد باشد که خرافات مذھب، ملی، مردساالری، . عامل بی حقوقی زن مورد نقد قرار داد

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

ھمان طور که طبقه کارگر وقتی می . نبه قرار دھد و عليه آن ھا به مبارزه جدی و پيگير و ھمه جانبه برخيزدو ھمه جا

 برابری زن و مرد را در اولويت مبارزات کوتاه ألۀ بايد که به معنای واقعی مسئیتواند از تبعيض و ستم و استثمار رھا

  ! مدت و درازمدت و افق و چشم انداز خود قرار دھد
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. ا دورانی که سرکوب و تبعض و فقر و نابرابری ھست اعتراض و مبارزه برای رفع آن ھا ھم تعطيل ناپذير استت

 سطوح جامعه ۀ زن، بايد در ھمه زمينه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی و در ھمئیمبارزه در راه رھا

به نفع قدرت ھای حاکمه، سرمايه داری و تبعض جنسی و سرکوب سيستماتيک زنان، تنھا . گسترش و تعميق يابد

بنابراين، روشن است که اين مبارزه متحدانه زنان و مردان آزادی . گرايشات خرافی مذھبی و پوسيده مردساالر است

خواه و برابری طلب و کمونيست ھا، بايد عليه حاکميت و قدرت، مناسبات سرمايه داری، سنت ھای ارتجاعی مردساالر 

  .رابر تداوم پيدا کندو تبعيض و ناب

، مبارزه عليه آپارتايد جنسی و فرھنگ مردساالر و زن ستيز و آزادی ستيز، امر و وظيفه آگاھانه ھمه پيکارگران مسلماً 

راه آزادی و سوسياليسم و جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جويان و جوانان، فعالين عرصه ھای ھنری و 

  !فرھنگی و ھمه مردم آزاده است

 حق زنان در ه سال اخير، اگر چه بخشی از مطالبات ب١٠٣با وجود مبارزات پيگير مخالفان سيستم سرمايه داری در 

عرصه کار و اجتماع بر آورده شده است اما با توجه به عملکرد غيرانسانی سيستم سرمايه داری، ھنوز ھسته اصلی 

توسط » ارزش اضافی« نيروی کار، و پايان تصاحب ، پايان دادن به استثمار»لغو کار مزدی«مطالبات زنان که 

  .سرمايه دار و استقرار سيستم سوسياليستی است، برآورده نشده است

اين ھمه بربريت و وحشی گری سيستم مردساالر سرمايه داری عليه زنان و به طور کلی نيروی کار، ميليون ھا زن و 

 در سطح جھان با يکديگر پيوند داده است تا برای پايان مرد آزادی خواه و برابری طلب، مزدبگير و کمونيست را

آنان، به اين نتيجه رسيده اند که بدون . بخشيدن به ھر نوع تبعيض و خشونت دولتی و خانگی، بی وقفه مبارزه کنند

 سرنگون کردن کل سيستم مردساالر سرمايه داری در سطح جھان، که از جمله خشونت وحشيانه عليه زنان را توليد و

. بازتوليد می کند، بدون پايان بخشيدن به مالکيت مردان بر زنان، نمی تواند ھيچ زنی و ھيچ مردی را در جھان آزاد کند

  !به معنای واقعی اگر در جامعه ای زنان آزاد نباشند، ھيچ کس در آن جامعه آزاد نيست
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