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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ مارچ ٠٩

  

 !خشونت بر زنان از زبان آمارھا
وسعه و عقب مانده،  سرمايه داری و در کشورھای در حال تۀخشونت بر زنان، حد و مرزی ندارد و در جوامع پيشرفت 

 به ءالملل، خشونت در خانواده بيش از ابتال  سازمان عفو بين ۀبه گفت. به عناوين مختلف اين خشونت در جريان است

  . سالگی است۴۴ تا ١۶ در سنين ئیای عامل مرگ يا معلوليت جسمانی زنان اروپا سرطان و تصادفات جاده 

  . درصد مردان ھستند١٠شونت خانگی زنان و حدود  درصد از قربانيان خ٩٠براساس آمار جھانی، 

زنند و بالعکس  آمار خودکشی در زنان دوبرابر مردان است و زنان مجرد کم تر از مردان مجرد دست به خودکشی می

  .خودکشی در ميان زنان متاھل بيش از خودکشی مردان متاھل است

  .ميرد  ثانيه، در سطح جھان يک زن می ١٨در ھر 

  .گيرد  ثانيه يک زن مورد حمله يا بدرفتاری قرار می ١٨ر بھداشت جھانی در ھر براساس آما

زيکی مورد بدرفتاری فاء  درصد از زنان به نحوی از انح۵٠  تا١٠ تحقيق در تمام نقاط جھان، ۵٠در نزديک به 

ت روانی ھمراه بوده زيکی با خشونموارد بدرفتاری فاند و در نزديک به يک سوم تا نيمی از  ھمسرانشان واقع شده 

  .است

 درصد آن ھا به ھنگام ٢٠ تا ١۵گيرند و  ، مورد آزار جسمی شوھران شان قرار می امريکائی درصد زنان ٣۵تا  ٣٠

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

 .اند شده 

   .گيرند نان مورد آزار جسمی قرار می  درصد ز۶٣يلی، چدر 

 . درصد زنان مورد آزار لفظی و روانی شوھران شان قرا می گيرند٢٠در کلمبيا، بيش از 

  .اند  ميالدی در کانادا توسط شوھران شان به قتل رسيده ١٩٨٧درصد از مقتوالن زن در سال  ۶٢

 .شوند  آزار جنسی می  زندگی شغلی دچارۀ زن، ھفت نفر در دور١٠در انگليس، از ھر 

اند با اين حال، اين   ھزار زن توسط اقوام خود به قتل رسيده ١۴ حدود ١٩٩٩بنابرتخمين دولت روسيه، فقط در سال 

  .کشور قانونی برای مقابله با خشونت خانگی ندارد

 . ھا ناشی از خشونت مردان است  درصد قتل۵٠، بيش از ه ديشدر بنگل

 .زنند  آزار جسمی شوھران خود دست به خودکشی می درصد زنان ھند، براثر ۴١

  !ل می دھنديت آنان را زنان تشکيد و فروش می شوند که اکثري ھزار انسان خر٨٠٠ساالنه بيش از 
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براساس آمار يونيسف درھند، بيش از دو ميليون نفر زن خيابانی وجود دارد که بيش از نيم ميليون نفر آن ھا زيرسن 

.  شوند ندارند رو میه ھا و برخوردھای شديدی که با آن روب  نوع حمايتی در مقابل انواع خشونت قانونی ھستند و ھيچ

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

 است که در خارج از خانه ئیبيش از آن ھاشوند  فريقای جنوبی، تعداد زنانی که در خانه به ضرب گلوله کشته می ادر 

  . اند و توسط فردی غريبه به قتل رسيده

  . اند  درصد از زنان شھری مورد خشونت جسمی قرار گرفته۵۶ و ئی درصد از زنان روستا۶٧در گينه نو، 

  .زيکی ھمساالن خود ھستندمورد آزار فدرصد از زنان در کنيا، به طور مرتب  ۴٢ 

 کنند از  ازمان جھانی کار، شمار کسانی که برای کار در منازل به کشورھای ديگر مھاجرت میبراساس آمارھای س

اين خدمتکاران که اغلب از زبان و قوانين کشور مقصد آگاھی .  درصد افزايش داشته است۵٠ تاکنون ٩٠ ۀاواسط دھ

 در بسياری از موارد بدون دريافت آن ھا.  گيرند  ھا قرار می کافی ندارند در معرض انواع خطرات و سوء استفاده

  . ھا در يک منزل کار کنند ھا و يا حتا سال دستمزد مجبور ھستند ماه

يليون خدمتکار زن خارجی در عربستان م ۵/١، گزارش داد که ھم اکنون حدود ١٣٩١بان حقوق بشر، در سال  ديده

ھم چنين جمعيت زيادی از اين افراد را زنان .  ھستندئی ھزار تن از آن ھا سريالنکا٣٧۵وجود دارند که نزديک به 

 .دھند  تشکيل می ئیمالزيا

 ميليون خدمتکاری که در سراسر ۶/۵٢شدار داد که حدود و، ھ٩١سازمان جھانی کار، ھم چنين در گزارشی در سال 

يا برای زندگی اين برند و عربستان يکی از کشورھای دن  ھای قانونی رنج می  دنيا مشغول به کار ھستند از فقدان حمايت

 .مردم است

پژوھشگر .  تن را اعدام کرد که تعداد زيادی از آن ھا کارگران خارجی بودند۶٩، حداقل ٢٠١٢عربستان در سال 

 شوند ئیشدار داد که اگر کارگران مھاجر در عربستان به نوعی ديگر سيستم قضاوالملل، ھ  عربستان در عفو بين ۀحوز

 .ھند کرداغلب سرنوشت بدی پيدا خوا

 به اتھام قتل يک نوزاد عربستانی به ٢٠٠٧ که در سال ئی، يک خدمتکار زن سری النکا١٣٩١ ]اسد[اواخر مرداد ماه

 مقامات سری النکا و نھادھای بين المللی حقوق بشر، در شھر ۀاعدام محکوم شده بود، در ميان اعتراض ھای گسترد

  .کوچکی در نزديکی رياض گردن زده شد

 وارد عربستان شده و به عنوان پرستار يک نوزاد ٢٠٠۵ در ماه می سال ئیيک، خدمتکار سری النکاريزانا نف

ھنوز سه ھفته از آغاز به کار وی نگذشته بود که نوزاد عربستانی طی يک حادثه . چھارماھه مشغول به کار شده بود

 سال داشت به اتھام قتل عمد ١٧ تنھا با شکايت والدين نوزاد، ريزانا که در آن زمان. دچار خفگی شد و درگذشت

 . دادگاه حکم اعدام وی را صادر کرد٢٠٠٧ سال بروریبازداشت شد و در ف

، پس از طی ھفت سال انتظار زجرآور در زندان شھر کوچک دوادمی در استان ئیخدمتکار نگون بخت سری النکا

 آل ۀده شد تا برگ سياه ديگری در پروند به دست جالد سپر٢٠١٣ جنوری ٩رياض عربستان، سرانجام در صبح روز 

 .سعود، اين ثروتمندترين کشور جھان، ثبت شود

يتور، ضمن تشريح وقايع منجر به الماناين اتفاق دردناک، سبب شد تا کاريل مورفی، تحليلگر ستون نويس پايگاه خبری 

ارگران خارجی در اين کشور  عربستان و وضعيت نامناسب کئیسيستم قضابر ، مروری نيز »ريزانا نفيک«اعدام 

 .داشته باشد
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 از سوی دادگاه به اعدام محکوم شد که نه وکيلی داشت که از او دفاع کند و نه ٢٠٠٧ فبروریريزانا نفيک در حالی در 

در نھايت قضات بر مبنای اعترافات ثبت شده از ريزانا . حتی مترجمی که سخنان او را به درستی به قاضی انتقال دھد

 . دادندئیليس رياض از وی، حکم به اعدام اين دختر سری النکاو پی ھائیازجودر طی ب

 از مترجمی استفاده ء از ريزانا در ابتدائیليس برای بازجوو از ريزانا نيز خالی از اشکال نبوده است؛ پئی بازجوۀنحو

از . د نشده بودئيأ تئیضا نبوده و صالحت وی برای انجام کار ترجمه نيز از سوی مقامات قئیکرده که سری النکا

 پرونده را به دست گرفت و خواستار تجديد نظر در حکم شد، اين مترجم بعد از مدتی ه وکيلی که در ادامۀطرفی به گفت

 .به کلی ناپديد شده و ھيچ خبری از وی در دست نيست

نامه را است که يک اعتراف ليس وی را مجبور کرده وخود ريزانا نيز بعدھا در دادگاه تجديدنظر به قاضی گفت که پ

 کند؛ اعتراف نامه ای که به زبان عربی نگاشته شده بود و ريزانا بعدھا فھميد که در واقع حکم اعدام خود را ءامضا

 ۀ کودک چھارماھ پذيرفته بود که عمداً ئی ساله سری النکا١٧ مذکور، دخترک ۀنامبه موجب اعتراف.  کرده استءامضا

 .انده استعربستانی را به قتل رس

 آخرين نيز نخواھد بود؛ اما اعدام اين زن ريزانا، اولين کارگر خارجی نيست که در عربستان اعدام شده است و احتماالً 

 ھفته از ورودش به عربستان می گذشت، ساير کارگران ٣ سال داشت و کم تر از ١٧که در ھنگام متھم شدن به قتل تنھا 

 شمشير بی عدالتی سعودی ھا نه پير و جوان می شناسد و نه تازه وارد و کھنه شاغل در عربستان را متوجه ساخت که

 .کار

 ميليون کارگر خارجی در عربستان مشغول به کار ھستند که بيش تر آن ھا از کشورھای فقيری ٩ر حدود ضادر حال ح

از فقر و فالکتی که بر کشورھايشان النکا به کشور نفت خيز عربستان آمده اند تا  و سریه ديشمانند نپال، پاکستان، بنگل

 ھا برای اربابان سعودی خود کار کنند بدون اين که آن ھا حاضرند در ازای مبلغی اندک ساعت. حاکم است فرار کنند

 . حقوقی محکمی برای دفاع از آن ھا در برابر ظلم ھای گاه و بی گاه اين اربابان وجود داشته باشدۀپشتوان

در حالی وارد عربستان می شوند که ھيچ شناختی از فرھنگ و نظام حقوقی ارتجاعی و اغلب کارگران خارجی، 

 زبانی کافی برای دفاع از خود در مواقع ئیغيرانسانی اين کشور اسالم زده ندارند؛ بسياری از آن ھا حتا از توانا

 .مقتضی برخوردار نيستند

 سال داشت و ھيچ دليل منطقی و روشنی نيز برای اثبات ١٧ريزانا نفيک که در ھنگام دستگيری به اتھام قتل تنھا اعدام 

 .جرم او در اختيار دادگاه نبود، ثابت کرد که نظام حقوقی عربستان تا چه حد غيرانسانی و ھولناک است

ارفرمايش در حال حاضر در يک قدمی اعدام ، يکی ديگر از اين زنان است که به جرم قتل ک»توتی تورسيالواتی«

او .  عربی مشغول به کار شدۀ به عربستان آمد و در منزل يک خانواد٢٠١٠ سال دارد در سال ٢٧وی که تنھا . است

توتی، ھم چنين گفته است که اين حمله در حالی .  گويد که کارفرمايش را کشته چون قصد تجاوز به او را داشته است می

  . بود که کارفرما پيش از آن نيز وی را مورد آزار و اذيت جنسی قرار داده بودصورت گرفته

فته از احکام و قوانين فقھی دين اسالم و ساليق شخصی قضات دادگاه ر عربستان سعودی در واقع برگئینظام قضا

ھد کرد اما تاکنون ھيچ اگرچه ملک عبدهللا، پادشاه عربستان چندين بار وعده داده که اين نظام را اصالح خوا. ھاست

 . عربستان ديده نشده استئیر محسوسی در نظام قضاييتغ

ليس عربستان سعودی از افزايش تعداد خدمت و، نوشت سخن گوی پ١٣٩١ ]ثور[بھشتي ارد٢٨شنبه نيوز، پنججام 

ما . رس نيستآمار دقيقی در دست«: ليس عربستان سعودی، در ادامه افزودوپ. گذاران فراری در اين کشور خبر داد

 ».جو وبازداشت قراردارند و  گذرنامه ھماھنگ کرديم واين افراد تحت جستۀبرای جلوگيری از افزايش اين امر با ادار
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 ١۵٠٠٠ تا ١٠٠٠٠حقوق دريافتی خدمتکاران درعربستان بين«: عزيزی مدير يکی از مدارس عربستان، گفت... عبدا

 لایر در ماه به آنان نمی پردازند و ايشان را مجبور به دوباره کاری ١٠٠٠لایر سعودی در ماه است ولی مردم بيش از 

  ».و بيگاری می نمايند

عرب نيوز، در اين راستا با تعدادی از خدمتکاران ساکن در عربستان که از کشورھای فيليپين، اندونزی، اريتره و ھند 

شوی لباس را برعھده دارم و از  و زلی شستمن در من«:  ساله گفت٢۴دختر خدمتکار . گو پرداخت و بودند به گفت

  ».تنھا ماندن با صاحب خانه وحشت دارم و ھميشه به دنبال راه فرار می گردم

من بسيار ناراحتم که برای ھر اشتباھی برسرم داد بزنند و او در ھر مرتبه «:  اندونزی، گفتۀ سال٣٢خدمت گذار 

  ».صدايش را بلندتر می کند

 فرزند کوچک ھستم و صاحب خانه با ما رفتار خوبی ندارد و ٢من دارای «: له نيز گفت سا۴٠يک خانم خدمتکار

  ».جايگاه ما در منزل صاحب خانه، جای بسيار کثيف و آلوده ای است. فرزندان من مرتب گرسنه و کثيف ھستند

حاضر در کشور  خود، طی گزارشی نوشت که در حال ١٣٩١ ]جدی[ گاردين در يکی از شماره ھای دی ماهۀروزنام

  . برند  خدمتکار زن خارجی در انتظار اعدام به سر می۴۵عربستان 

زنان «، ١٣٩٢ ]دلو[ بھمن٧برای مثال، دوشنبه . ندق ا زنان بی حقو جھموری اسالمی، مطلقاً تيدر ايران تحت حاکم

 بدحجابی و ۀد با پديدبرای برخور» امنيت اخالقی«، خبر قبل از اجرای طرح جديد نيروی انتظامی تحت عنوان »پرس

 يک ماھه تعدادی از زنان و دختران بدحجاب دستگير شدند، نوشت که وضعيت آن ۀبدپوششی در کشور، طی يک دور

  :ھا در ابعاد مختلف بدين شرح است

 نفر از آن ھا روسپی ۶٠٠در پی دستگيری بالغ بر دو ھزار زن خيابانی و بررسی وضعيت آن ھا، مشخص گرديده 

  .ھای مجازی به اين دام افتاده اند  نفرشان از طريق شبکه ١۴٠٠اند و  ه عنوان شغل خود انتخاب کرده گری را ب 

در ايران وجود » بيوه و مطلقه« ميليون نفر زن ۵/١اکنون بالغ بر  اين در حالی است که بر اساس آمارھای موجود، ھم

 ميليون نفر دختر نيز وجود دارند ۵/۴سوی ديگر، حدود از .  شود  نفر به اين آمار اضافه می١۶٠دارد و روزانه نيز 

  .اند که ھنوز ازدواج نکرده 

حجابی و د بۀبرای برخورد با پديد» امنيت اخالقی«نتظامی تحت عنوان ا قبل از اجرای طرح جديد نيروی اخيراً 

که وضعيت آن ھا در  يک ماھه تعدادی از زنان و دختران بدحجاب دستگير شدند ۀبدپوششی در کشور، طی يک دور

 :ابعاد مختلف بدين شرح است

 ۵/٣١ سال، ٢٠ تا ١۶ درصد آن ھا بين ٩/۴۶.  سال١۵ درصد از يادشدگان زير ٧٨/٩از نظر گروه سنی بالغ بر  -١

 .اند  سال سن داشته٣٠ تا ٢۶ درصدشان ٨/١٣ سال و ٢۵ تا ٢١درصدشان بين 

 درصدشان ٣/٢ھل و أ درصد از آن ھا مت١/١٣دشدگان مجرد،  درصد از يا۶/٨۴ھل بالغ بر أ به لحاظ وضعيت ت-٢

 .اند مطلقه بوده 

 درصد آن ھا ٧/٢٧   درصد از يادشدگان دارات تحصيالت متوسطه و ديپلم،٩/۴۶ از نظر ميزان تحصيالت بالغ بر -٣

 .اند  درصدشان باالتر از ليسانس بوده ۴/٢۵فوق ديپلم و ليسانس و 

 درصدشان ۴/١۵ درصد از آن ھا دانشجو، ٣/١٩ درصد از يادشدگان محصل، ۴/٢۵لغ بر  بله لحاظ داشتن شغل با-۴

 .اند  درصدکارگر يا بيکار بوده ١٧ دار و   درصدشان خانه۵/١١ درصد کارمند بخش خصوصی، ۵ شغل آزاد، یدارا

ھا با يکی از والدين شان  درصد از آن ٧/١٧ درصد از يادشدگان با والدين شان و ۵/٣٨ زندگی بالغ بر ۀ از نظر نحو-۵

 .اند ال خودداری کرده ؤ به اين سئیگو  درصدشان از پاسخ ٨٨/۴۴ کنند و  زندگی می
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 درصد از آن ھا برای ۵/٧ دستگيری نداشته اند، ۀ درصد از يادشدگان سابق۵/٨٧ دستگيری بالغ بر ۀ به لحاظ سابق-۶

 )خبرنو: منبع (.اند ال خودداری کردهؤ اين س بهئیگو  درصدشان از پاسخ۵/۵اند و  بار دوم دستگير شده

حاکم بوده است، به ھر حال زمانی آمد که مردھا » تباریمادر « انسان، نظام ۀحتا اگر بپذيريم در زمان پيدايش اولي

پيامبران ھم بعد از آن مرحله پديدار . جايگاه حکومتی خود را در جامعه تعريف کرده و حاکميت بر زنان را آغاز کردند

شدند؛ در طيف زنان ھيچ پيامبری ديده نشد و ھمين امر باعث شد که خصلت زن ستيزی مذاھب عيان تر شود و قدرت 

  .در افکار مذھبی، از آن مردان باشد

يدا نکند سيه پتلف برابری واقعی زن و مرد تحقق اين جھان، وارونه است و تا روزی که به معنای واقعی، در جوامع مخ

  !  ادامه خواھد يافتروزی بشر ھم چنان

کيد کرده أن قوانين اجتماعی، به درستی تيي بشر، برای تبئیکارل مارکس، بنيان گذار سوسياليسم علمی، يعنی علم رھا

ديگر می توانند حيات خود را توليد و بازتوليد  اجتماعی با يک  ۀاست که انسان ھا فقط  در رابطه با ھم، يعنی در رابط

از اين رو است که نام اين روابط، روابط . شان آن است که با ھم وارد روابط توليدی شوندناندکنند؛ پيش شرط زنده م

در مقطعی از تاريخ اين . ر شکل اين روابط و فرھنگ مربوط به آن استييتاريخ بشر، تاريخ تغ. توليد اجتماعی است

  .روابط اجتماعی توليدی تبديل به روابط طبقاتی شد

ل و کنترۀدرساالری، روابطی ست که برای توليد مثل نسل ھای آينده برقرار می شود و بر پايدر اين ميان، روابط پ

روابط . ل بر روی کليت کار وی را نيز به ھمراه می آوردوظرفيت و کار زايش زن استوار است که با خود کنتر

  .ا تمايزات طبقاتی رشد کرد وجود آمد شکل گرفت و بپدرساالری، از ھمان لحظه ای که ميان انسان ھا تمايز به

استفاده کرده و » بردگی نھفته «ۀدر تعريف روابط داخلی در خانواده از واژ» یالمانايدئولوژی «مارکس و انگلس در 

  ».اولين شکل مالکيت، ھر چند به صورت خام، در بردگی خانواده نھفته است«می گويند، 

. زيکی يا جنسی بوده اندشاھد خشونت ھای فول عمر خود  درصد از زنان جھان در ط۶٠بر اساس گزارشات رسمی، 

 زندگی می ئی ميليون زن در کشورھا۶٠٣ کشور جھان، تجاوز به زنان جرم محسوب نمی شود و بيش از ٣۵ھنوز در 

  .کنند که خشونت ھای خانوادگی عليه زنان در آن کشورھا جرم محسوب نمی شود

اما سرکوب سيستماتيک .  جھان سرمايه داری، غيرقابل انکار استۀدر ھمبه اين ترتيب، بی حقوقی و تبعيض بر زنان 

 ھم چون ايران و ئی، در کشورھا»!دين مبين اسالم؟« مذاھب و در حال حاضر در ۀ زنان در تاريخ ھمۀو وحشيان

ی واقعی بنابراين، در جھان امروز، بحث از برابر! عربستان، به غايت غيرانسانی و غيرقابل تحمل و وحشيانه است

  !سی، اجتماعی و فرھنگی دروغی بيش نيستاصادی، سيزن و مرد در ھمه عرصه ھای اقت
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