
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 
 Political  سياسی

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٢ نومبر ٢۶

  ، - قوس- مبر برابر با چھارم آذرنو بيست و پنجم
 !روز جھانی مبارزه با خشونت عليه زنان

در . گذرد  مردم ايران و در پيشاپيش ھمه دختران و زنان جسور و انقالبی می باشکوهروز از مبارزه ٧٠اکنون بيش از 

کنند؛ اما اکنون خود رھبری جنبشی  سال است که عليه خشونت دولتی و آپارتايد جنسی مبارزه می ٤٣واقع زنان ايران 

چنان صدای جنبش  گير کرده و از سوی ديگر، آن سو حکومت را زمين روز از يک ٧٠اند که در طول  عھده گرفته را به

ھا و نھادھای  طوری که بسياری از دولت اند به ، به گوش جھانيان رسانده»زن، زندگی، آزادی«خود را با شعار 

 از اين جنبش، بسيار زمان حمايت افکار عمومی آگاه جھان ھم. اند از اين جنبش حمايت کنند المللی مجبور شده بين

  .آموزنده و تحسين برانگيز است

  
عنوان روز  ، به)معادل چھارم آذر(  نوامبر ھر سال٢۵، ١٩٨١از سال . مبارزه با خشونت عليه زنان امر مھمی است

ز برای يادآوری عزم ھمگانی برای مبارزه با خشونت عليه زنان اين رو. است  جھانی رفع خشونت عليه زنان تعيين شده

عنوان روزی جھانی  گذاری اين روز را به  نام،١٩٩٩ اکتبر ١٧مجمع عمومی سازمان ملل متحد در . است  انتخاب شده

  .تصويب کرد

 .است  ب شدهخاطر قتل وحشيانه سھخواھر ميرابال، فعاالن سياسی اھل جمھوری دومينيکن انتخا اين تاريخ به

، »پاتريا«ھای  چھار خواھر اھل جمھوری دومنيکن با نام) las hermanas Mirabal( خواھران ميرابال با نام اسپانيايی

» رافائل لئونيداس تروخيو مولينا«( »تروخيو«بودند که از مخالفان ديکتاتور معروف » ِدده«و » ماريا ترزا«، »مينروا«

 به شمار ١٩۶١ تا زمان ترورش در ١٩٣٠ھای   نظامی جمھوری دومينيکن بين سال، حاکم)ِبا نام مستعار ال ھفه

جمھور دومينيکن بود و دوران   رسما رئيس١٩۵٢ تا ١٩۴٢ و سپس از ١٩٣٨ تا ١٩٣٠ھای  تروخيو بين سال. رفتند می

ھا و مبارازت  يتخواھران ميرابل در فعال. آيد ترين دوره در تاريخ جمھوری اين کشور به حساب می حکومتش، خشن
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 ١٩۶٠ نوامبر ٢۵در ) پاتريا، مينروا و ماريا ترزا( سه خواھر از چھار خواھر. مخفيانه عليه رژيم او مشارکت داشتند

دده تنھا خواھر بازمانده ( .ھای سياسی عليه رژيم ديکتاتوری حاکم بر دومينيکن به قتل رسيدند به جرم شرکت در فعاليت

  )يعی درگذشت به مرگ طب،٢٠١۴در فوريه 

 در ھمايشی که در بوگوتا پايتخت کشور کلمبيا که با شرکت مدافعان حقوق زنان در ،١٩٨١ سال بعد يعنی سال ٢١

عنوان روز منع خشونت عليه زنان  ی التين و منطقه کارائيب تشکيل شد، پيشنھاد شد روز قتل خواھران ميرابل بهامريکا

د تا افکار عمومی جھانيان بيش از پيش به نھی از خشونت از زنان متمرکز ھدف از اين اقدام آن بو. گذاری شود نام

ھای اين   اين روز را به رسميت شناخت و در تاريخ مناسبت،١٩٩٩ اکتبر سال ١٧سازمان ملل متحد نيز در در . شود

  .ھا و مردم جھان به اين موضوع مھم توجه کنند سازمان گنجاند تا از اين طريق ھمه ساله دولت

 را به تصويب رساند ١٣٢٥  نامه  قطع٢٠٠٠ر راستای ھمين تصميم، يک سال بعد، شورای امنيت سازمان ملل سال د

ھا در درون  گيری مناقشات و خصومت نامه به پيش  محورھای اصلی اين قطع».زنان، صلح و امنيت«: که عنوان آن بود

ھا  ماعی و نيز ممانعت از اعمال خشونت عليه آنو در ميان کشورھا، تامين مشارکت زنان در حيات سياسی و اجت

ھای گوناگون عليه زنان بدون مجازات نمانند و عامالن  که خشونت نامه مبنايی است برای آن اين قطع. شوند مربوط می

 .ھا به پای ميز محاکمه کشيده شوند آن

ھای بسياری در  فعاليت) انی حقوق بشرروز جھ( از روز بيست و پنجم نوامبر تا روز دھم دسامبر برابر با بيستم آذر

شود، تا شايد جوامع انسانی در  رسانی و ايجاد حساسيت نسبت به پديده خشونت عليه زنان انجام می ی اطالع زمينه

  .تری از خشونت عليه زنان باشند ھای آينده شاھد ميزان کم سال

چنين ھرگونه رفتار خشن وابسته به  ھم.  شودتواند منجر به آسيب بدنی، جنسی يا روانی زنان رفتاری است که می

  .گويند جنسيت که موجب آسيب جسمی، جنسی، روحی و رنج زنان شود را خشونت عليه زن می

  
تواند منجر به آسيب بدنی، جنسی يا  خشونت عليه زنان بنا بر تعريف سازمان ملل متحد، ھرگونه رفتاری است که می

رفتار خشن وابسته به جنسيت که موجب آسيب جسمی، جنسی، روحی و رنج زنان ھمچنين ھرگونه . روانی زنان شود

صورت پنھان يا  تواند با تھديد، اجبار يا سلب اختيار و آزادی، به اين خشونت می. گويند شود را خشونت عليه زن می

 .آشکار انجام شود
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تر شدن  تر و گسترده ، عميقخشونت عليه زنان موجب تبعيض. خشونت عليه زنان، تجاوز به حقوق بشر است

ھا، از جمله کاھش فقر و  ی زمينه اين معظل مانع بزرگی برای پيشرفت در ھمه. شود ھا ميان زنان و مردان می نابرابری

 ، يکی از موانع بزرگ برای رفع يا کاھش خشونت عليه زنان کمبود منابع مالی،چنين ھم. برقراری صلح و امنيت است

  .ويژه کشورھای آسيايی و آفريقايی است ی کشورھا، به در ھمه

ای  ترين اشکال نقض حقوق بشر در جھان است که بخش گسترده معضل خشونت عليه زنان يکی از پايدارترين و فراوان

از آن به داليل مختلف از جمله نا آگاھی، مصونيت از مجازات و خجالت از خشونت اطرافيان گزارش نشده باقی 

  .ماند می

به تحمل خشونت و بدرفتاری  نحوی مجبور ر سازمان ملل، يک سوم زنان جھان در طول حيات خود بهبر پايه آما

 فيزيکی و جنسی و روانی قرار آزار ھا و دخترھايی که مورد خشونت و در برخی از کشورھا تعداد زن. شوند می

  .تر است  درصد نيز بيش٣۵اند از رقم  گرفته

گيرند  شور مغرب، ھشتاد و دو درصد زنان در معرض خشونت خانوادگی قرار میتحقيقات انجام شده، در ک بر اساس

در اردن ساالنه . که سی و يک درصد از آنان، جسمی، ھجده درصد روحی و روانی و سی درصد نيز جنسی است

رح طور دائمی در خانواده ھدف ضرب و ج دھد و چھل و ھفت درصد از زنان به چھارده جنايت روی می الی دوازده

 .گيرند قرار می

 درصد از پاسخ دھندگان قبول دارند که زنان در بحرين در ٩۵دھد که  شورای عالی زنان بحرين، نشان می پرسی ھمه

پرسی مشخص شده است که شوھران،  در اين ھمه. ھای کاری در معرض خشونت قرار دارند خانه و در محيط

 درصد از زنانی ۶٣امور خانواده قطر نيز نشان داده است که ھای شورای عالی  بررسی. آزاردھنده اصلی زنان است

  .اند وسيله آشنايان مرد خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند به که در اين بررسی مورد پرسش قرار گرفته

سازمان بھداشت . ھای خانگی است ھا خشونت ترين آن دھد و يکی از رايج خشونت عليه زنان به اشکال مختلف رخ می

 ثانيه يک زن مورد حمله يا ١٨نی در يکی از مطالعات خود درباره خشونت عليه زنان نتيجه گرفته است که در ھر جھا

خشونت ھمواره آثار بيرونی و نمودھايی جسمی و فيزيکی ندارد بلکه مواردی مانند خشونت و . گيرد بدرفتاری قرار می

ھا و  يگر اين موضوع انواع و اقسام رفتارھا، خشونتاز خشونت عليه زنان است، بخش د فيزيکی بخشی ھای آسيب

چرا که در قتل، . دارند قتل تر از ًھايی است که شايد ديدنی نباشند اما بعضا آثار و پيامدھايی به مراتب بدتر و تلخ تبعيض

ست تا يک عمر با فرد ناچار ا) ھايی از اين دست و آسيب( يابد، اما در مواردی چون تجاوز ميرد و رنج پايان می فرد می

  .رو شود به ای رو سايه شوم واقعه

شود که متوجه شخص يا گروھی از افراد، بر  باری گفته می به رفتار زشت و زيان (GBV) خشونت مبتنی بر جنسيت

رسان  استفاده از قدرت و معيارھای اجتماعی آسيب اين امر ريشه در نابرابری جنسيتی، سوء. ھا، شود اساس جنسيت آن

  . دارد

اين امر در درجه اول برای تاکيد بر اين واقعيت است که نابرابری ساختاری و مبتنی بر جنسيت در قدرت، زنان و 

طور نامتناسبی از خشونت  در حالی که زنان و دختران به. دھد دختران را در معرض خطر انواع خشونت قرار می

زمانی که به خشونت . ند ھدف اين نوع خشونت قرار گيرندتوان مبتنی بر جنسيت رنج می برند، مردان و پسران نيز می

زنانگی و يا معيارھای جنسيتی اشاره شود، اين واژه گاھی برای توصيف خشونت ھدفمند  -  معيارھای مردانگی مربوط به

  .شود نيز استفاده می ھا عليه ساير جمعيت
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 اجباری، بارداری اجباری، ختنه فروشی غيرتماسی، خشونت کالمی، تجاوز، تن خشونت جنسی، خشونت جنسی

جنگ،  ناشی از ھای دختران، خريد و فروش زنان و دختران، خشونت عليه زنان کارمند و مستخدمان زن، خشونت

خشونت در زندان، تجاوزھای سيستماتيک، خشونت نگاھی و رفتاری و خشونت سياسی، مصاديقی از خشونت آشکار 

اش،  توجه بودن، جدا کردن زن از کودکان يا خانواده ھای زن بی دن، به خواستهاست، مسائلی چون دروغ گفتن، نفقه ندا

مصاديقی از خشونت … تھمت زدن، تحديد زن در محدوده جغرافيايی يا عدم مجوز به وی برای شغل يا تحصيل و 

  .پنھان و فاقد نمودھای بيرونی ھستند

شود که منجر به آسيب فيزيکی،  بر جنسيت تعريف میعنوان ھر نوع خشونت مبتنی  خشونت عليه زنان و دختران به

جنسی يا روحی يا رنج زنان و دختران بشود؛ از جمله تھديد به انجام چنين اعمالی، اجبار يا محروم کردن خودسرانه 

خشونت عليه زنان و دختران مشتمل بر و نه . فردی از آزادی، چه در مالءعام و چه در زندگی شخصی صورت بگيرد

ھای جسمی، جنسی و روانی در خانواده يا در جامعه عمومی است، و توسط دولت مرتکب شده يا از  به خشونتمحدود 

 .شود پوشی می آن چشم

شود، به ھر گونه الگوی  خشونت خانگی، که گاھی سوءاستفاده خانگی يا خشونت از سوی شريک زندگی نيز خوانده می

اين تعريف، . شود يا حفظ قدرت و تسلط عليه شريک زندگی اعمال میشود که برای به دست آوردن  رفتاری اطالق می

شامل کليه اعمال جسمی، جنسی، احساسی، اقتصادی، روانی و يا تھديد به انجام آن اعمال است که شخص ديگری را 

تجربه آن را  ترين انواع خشونت است که زنان در سطح جھان  خشونت خانگی، يکی از رايج. دھد تحت تاثير قرار می

 .کنند می

شوند فرد موجب  ًقتل ناموسی، قتل يکی از اعضای خانواده، معموال يک زن يا دختر، به اين دليل است که مدعی می

ھا غالبا مرتبط با عفت جنسی است و به اين گمان است که اعضای  اين قتل. ساری خانواده شده است آبرويی يا شرم بی

  .اند زن خانواده مرتکب تخطی شده

ھايی است که در طی آن به داليل  شامل روش (FGM) ختنه زنانه. نه زنان جنايت بزرگی بر عليه زن استخت

ختنه زنانه به چھار نوع عمده . شود ھای تناسلی زن را تغيير داده يا باعث آسيب آن می طور عمد، اندام غيرپزشکی و به

ختنه زنانه يک ھنجار اجتماعی . کان ديگر متفاوت استھای آن از مکانی به م شود و عملکرد و انگيزه بندی می طبقه

شود و معموال با  سالی و ازدواج تلقی می سازی دختران برای روند بزرگ است که معموال يک گام ضروری در آماده

 از طريق بيانيه ١٩٩٧ختنه زنانه نخستين بار در . اعتقادات به جنسيت و ارتباط آن با بيان مناسب جنسی ھمراه است

 و  (UNICEF) ، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (WHO) شترک صادر شده از سوی سازمان جھانی بھداشتم

  .بندی شد تحت عنوان خشونت طبقه (UNFPA) صندوق جمعيت سازمان ملل متحد

اين مورد نقض .  سال داشته باشند١٨شود که يک يا ھر دو ھمسر زير  کودک ھمسری به ھر گونه ازدواجی گفته می

 ».ازدواج فقط با آزادی انتخاب و رضايت کامل طرفين انجام می شود«عالميه جھانی حقوق بشر است که بر اساس آن ا

ھايی از انواع ديگر  تر است که در نتيجه آن ترک تحصيل کرده و خشونت احتمال کودک ھمسری در بين دختران بيش

 .کنند را تجربه می

زيکی، خشونت روانی، خشونت جنسی، خشونت اقتصادی، خشونت دولتی و بنا به تعاريف حقوق بشری، از خشونت في

اين مفھوم که اولين بار توسط يوھان گالتونگ در . توان به عنوان انواع خشونت عليه زنان نام برد خشونت اجتماعی می

  :نويسد می» خشونت، صلح و تحقيقات صلح«گالتونگ در کتاب .  مطرح شد١٩۶٩سال 
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که  زند يک نمونه خشونت در حوزه خصوصی اتفاق افتاده اما ھنگامی ھمسرش را کتک میکه يک مرد  ھنگامی«

 ».است دارند خشونت ساختاری رخ داده شان را در ناآگاھی و جھل نگه می ھا مرد، ھمسران ميليون

شان  دکانشان گرفته تا سالمت روان کو ھای زندگی زنان از سالمت و امنيت فردی خشونت سيستماتيک بر تمامی جنبه

شوند به لحاظ جسمی و  ھای ساختاری محروم می زنانی که از حقوق اساسی خود به دليل نابرابری. گذارد تأثير می

العمر  ھای مادام ھای غير ايمن، ابتال به ايدز، ناتوانی جنين ھای ناخواسته، سقط ھای جسمی نظير بارداری روحی با آسيب

ھا  ، افسردگی، اختالل در عملکرد جنسی و بروز رفتارھای وسواسی در آنھای روانی مانند ترس، اضطراب آسيب… و

در حقيقت اين خشونت نه يک رفتار معطوف به فرد بلکه ناشی از روابط نابرابر قدرت ميان مردان و . رو ھستند روبه

  .کند زنان است که امکان اعمال چنين خشونتی را ممکن می

  
سال حاکميت  ٤٣زنان ايران در . ھوری اسالمی فاجعه بزرگ قرن حاضر استاما خشونت بر زنان در حاکميت جم

ھر دختر . ترين حق خود، يعنی تعيين رنگ و نوع و مدل لباسش نيز محروم بوده است جمھوری اسالمی، حتی از اوليه

ل خشونت بر به اين ترتيب، آزار و اعما. و زنی که از حجاب اجباری اسالمی عدول کرده به سختی آسيب ديده است

زنان در ايران، عالوه بر رفتارھای سنتی و مردساالری حکومت نيز در سرکوب سيستماتيک زنان سنگ تمام گذاشته و 

آميز حکومت  به ھمين دليل، رفتار خشونت. ھا و زنان اعمال کرده است ھا را به دختربچه ھمه انواع و اقسام شکنجه

   .استسابقه  اسالمی با زنان ايران، در دنيا بی

اشکال رايج خشونت عليه زنان در ايران شامل اعمالی مانند آزار خانگی، تجاوز جنسی و قتل و زندان و شکنجه و 

. که خشونت عليه زنان تلقی شود، اين عمل بايد صرفا به دليل زن بودن قربانی انجام شود برای اين. تجاوز و اعدام است

  .شود ھای جنسيتی طوالنی مدت موجود در کشور انجام می جه نابرابریطور معمول اين اعمال توسط مردان در نتي به

ھای مختلف و ضرب و شتم آنان از مظاھر خشونت عليه زنان در   بھانه در جمھوری اسالمی با زنان به پوليسخشونت 

 .باشد ايران می

زنان تحت » جسم و جان« بر کشی در ايران بر اساس قوانين داخلی ايران و به دليل سرپرستی داشتن مرد خانواده زن

کشی يا قتل  ترين مجازات را در پی داشته و بسياری از مردانی که مرتکب زن عنوان پدر يا شوھر، کم سرپرست خود به

 سال حبس و پرداخت ديه ٩ به قتل رسيد تنھا به ١٣٩٩پدر رومينا اشرفی که خرداد . اند ھای ناموسی شده به بھانه

قوانين ايران نه تنھا خشونت عليه زنان را . است ته وکيل مادر رومينا دور از انتظار نبودهحکمی که به گف .محکوم شد

صورت سيستماتيک اين خشونت را در بسياری از موارد ترويج ھم  کند بلکه با حمايت از فرد خشونت گر به منع نمی

  .کند می
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ھای ناموسی در ايران  دھند، مرتکبان قتل ذھبی رخ میتر در جوامع سنتی با فرھنگ مردساالر و م ھای ناموسی بيش قتل

 .زنند کشی می نام شرع و حفظ غيرت، دست به زن نيز، عموما محارم زنان ھستند که در لوای قانون و به

 ۴٠  آگاھی استان خوزستان نوشت بيش ازپوليس ايسنا به نقل از سرھنگ مختاری فرد، رييس ،١٣٨٧ارديبھشت  

ھای ناموسی، پس از استان  به گفته او استان خوزستان از نظر آمار قتل. تان ناموسی استھا در خوزس درصد قتل

، ١٣٩٧سال  فريدون عبدی، رييس اداره بھزيستی دزفول اعالم کرد در. وبلوچستان در رتبه دوم کشوری بود سيستان

  . مورد خشونت عليه زنان در اورژانس اجتماعی شھرستان دزفول ثبت شده است٢٢۵

ھزار و  ٨٥ ،١٣٩٨درسال . ای کرمان زياد است نت عليه زنان در استان جدی و تھديد به مرگ در مناطق حاشيهخشو

 .است   مورد ھمسرآزاری ثبت شده۴٢٠

 در دانشکده بھداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اھواز با نمونه ،١٣٨۶سال  تحليلی که در - مطالعه توصيفی

آبادان، دزفول و  وشش ساله تحت پوشش مراکز بھداشتی چھار شھر اھواز،  تا پنجاه نفری از زنان چھارده ١٨٢٠

درصد و شيوع خشونت  ٢/٢٠انديمشک انجام شد نشان داد که شيوع خشونت فيزيکی در ھر زمان از زندگی مشترک 

 . درصد بوده است ٤٧، و ٣، ١٠، ٩، ٤١ روانی، جنسی و ھر نوع خشونت به ترتيب

 صورت گرفت نشان ١٣٩۴تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان درسال   معاون آموزش، مطالعه ديگری که

درصد و انواع خشونت روانشناختی، فيزيکی، تھديدکننده حيات و جنسی در اين زنان  ٣/٧٢داد که شيوع کلی خشونت 

  .بوده است ٧، ١و  ٨، ٣، ١٧، ٨، ٧١، ٧ به ترتيب

درباره خشونت عليه زنان در مناطق   در پژوھشی که با کمک دانشگاه علوم پزشکیسازمان بھزيستی استان کرمان

ھا  ترين نوع خشونت شايع. ای کرمان انجام داد که نتايجش مشخص کرد خشونت عليه زنان در اين مناطق باالست حاشيه

 ۴۶کننده در اين پژوھش از افراد شرکت . است  کالمی، جسمی، اقتصادی و جنسی بوده ھای روانی،  به ترتيب خشونت

، )درصد ۶/۵۵( ، جسمی)درصد ۶/٧٨(  اند که از اين ميان، خشونت روانی درصد انواع خشونت را تجربه کرده

 .بوده است) درصد ٧/۴٣( و اقتصادی) درصد ۶/٢٨( جنسی

خانه امن در  ٣٣است و در کل کشور  ديده در آن ايجاد شده ھايی است که خانه برای زنان خشونت کرمان يکی از استان

ھا مرکزی برای زنان در معرض خشونت است، برای زنانی که در جامعه  اين خانه. است  شھرھای مختلف ساخته شده

 .شوند شان دچار مشکالت می و زندگی فردی

معاونت زنان و خانواده دولت روحانی طرح تشديد مجازات پدر مرتکب قتل فرزند را مطرح  پس از قتل رومينا اشرافی

وگو با روزنامه  در اين مورد وکيل پرونده در گفت .کردند اثری نداشت رد اما در دادگاھی که پدر رومينا را محاکمه میک

 :شرق از اھميت بازنگری در قانون گفت
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بتنی روز شوند و م قوانين نياز دارند که به. بارھا و بارھا گفتيم که قوانين ما در حوزه تقابل با اين جرائم بازدارنده نيست

ھا توسط  ھا و کاھش آمار آن دھد، امکان تقابل با آن بر عرف حاکم بر جامعه باشند تا در شرايطی که فجايع تلخی رخ می

قوانينی که ما داريم نياز دارند که با شرايط فعلی و اين روزگار ھم تطبيق داده . قانون و البته به مرور زمان ممکن باشد

 .انيم از قانون و ابعاد متعدد آن در مبارزه با بزھکاری و جرم در جامعه استفاده کنيمتو در آن صورت است که می. شوند

. ايستند گرانه حاکم می و سلطه  اند که در برابر قوانين مردساالر ھای ناموسی کسانی اغلب دختران و زنان قربانی قتل

 حکومت اسالمی  ستيز ی به دليل قوانين زنھای ناموس کنشگران مدنی و فعاالن حقوق بشر بر اين باورند که تعدد قتل

ھای ناموسی در ايران افزايش   سال گذشته، تعداد قتل٢٠در «: ھای ناموسی گفت گوی کمپين توقف قتل سخن. ايران است

ھای  اند يافته گذشته کشته شده) ١٣٩٨(  سال٢٠ زن را که در ٢٢٠ای پرونده قتل ناموسی ھزار و  در مطالعه» .است يافته

 ٢٨۶. است تنھا افزايش يافته که از مرز بحران نيز عبور کرده ھا در دو دھه گذشته نه دھد که آمار قتل ھشی نشان میپژو

ھای بعدی ھم قتل با طناب دار، چاقو، ساطور، اسيدپاشی و آتش  است و در رتبه ھا با اسلحه گرم انجام شده مورد اين قتل

 .قرار دارند

بوده و ممکن است  اسيدپاشی يکی از انواع شديد خشونت. است  با اين موضوع ساخته شدهدر سينمای ايران چندين فيلم 

ای است که نه به قصد قتل، بلکه معموال برای انتقام و  اسيدپاشی حمله. قربانی نيز شود در مواردی منجر به مرگ

نظر  گذرد، اما به ا از شناخت آن میھ ای است که قرن اسيد ماده. شود نابودی زندگی اجتماعی و آينده قربانی انجام می

 .تر از صد و پنجاه سال داشته باشد رسد که پديده اسيدپاشی قدمتی بيش نمی

 مورد اسيدپاشی در بازه ۴ھای مسئوالن استان اصفھان و کادر درمانی بيمارستان فيض شاھد   بنابر گفته١٣٩٣سال 

اند اين در صورتی است که  ھا را خصومت شخصی اعالم کرده مسئوالن انگيزه اين اسيدپاشی. است زمانی کوتاھی بوده

ماشين   تر قربانيان نداشتن پوشش چادر، کنند اما وجه مشترک بيش قربانيان وجود ھرگونه خصومت شخصی را رد می

 .سواری کردن و حضور در محدوده خيابان مھرداد و دروازه شيراز است

 منتشر شد شمار زنان و ٢٠١۶ درباره قاچاق انسان که در سال امريکابراساس گزارش ساالنه وزارت امور خارجه 

در ابتدای . است شوند افزايش داشته دختران ايرانی که برای خدمات جنسی اجباری به دبی و نيز کردستان عراق برده می

 . است اين گزارش در بخش ايران آمده

ردن قاچاق انسان برسد و تالش مؤثری ھم در اين باره دولت ايران نتوانسته به استانداردھای حداقلی برای از بين ب«

 ».است  انجام نداده

براساس اين گزارش ايران در پنج سال گذشته يکی از مراکز ترانزيت و يکی از کشورھای مبدا و نيز مقصد قاچاق 

ندھای قاچاق انسان  ساله ھدف با١٧ تا ١٣دختران ايرانی . است  جنسی مردان، زنان و کودکان و نيز کار اجباری بوده

 انتقال دختران از داخل ايران به يکی ،٢٠١۵ تا ٢٠٠٩از سال . شوند ھستند و برای فروش به خارج از ايران برده می

در شھرھای تھران، . است  از کشورھای حاشيه خليج فارس به منظور ارائه خدمات جنسی اجباری نيز افزايش داشته

 .است  شود افزايش داشته ھا استفاده می نی که برای ارائه خدمات جنسی از آنتبريز و آستارا تعداد دختران نوجوا

در عين حال، بدون شناخت . فروشی دشوار و در مواردی ناممکن است ھايی از جمله تن شناخت کامل بازار فعاليت

، يا کاھش آن را ھای مداخله ای برای پيشگيری، کنترل توان سياست فروشی نمی ھای بازار پديده ای مثل تن ويژگی

ھمچنين بررسی .  سال و باالتر از معيار جھانی است٢٢ تا ١۶سن ورود به روسپيگری در ايران بين . طراحی کرد

ھا و ديگر موارد و مقايسه  برخی عوامل بازار از جمله توزيع مکانی و زمانی فعاليت، تعداد متقاضيان، درآمد و ھزينه
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ھای  دھند که به لحاظ جغرافيايی بازار روسپيگری در شھر تھران در محل نشان میھای مطالعات جھانی  ھا با يافته آن

 .ھای اصلی شھر است و از اين لحاظ با الگوھای جھانی مشابھت دارد فعاليت تقريبا متمرکز و در مسير خيابان

ای اجتماعی دختران ھ از قاچاقچيانی که در شبکه» شکار ناموس در اينستاگرام«روزنامه جام جم گزارشی با عنوان 

 :است  کنند منتشر کرده و نوشته ايرانی را به کشورھای حاشيه خليج فارس قاچاق می

سيلی خشن و تيز . اينجا ھمه چيز واقعی است. ھا نيست ھايش شبيه به مستندھا و فيلم ھا و صحنه کدام از ديالوگ ھيچ«

شماره تماس . لی کثيف دختران خيلی ھم سخت نيستپيدا کردن کاسبان دال. خورد توی گوشت حقيقت از ھمان اول می

 ».زنند پروا مثبت ھجده حرف می کسانی که بی. شود ھا در فضای مجازی دست به دست می آن

روزنامه . شود ھای اخير اخبار از قاچاق دختران ايرانی به کشور پاکستان و کشورھای حاشيه خليج گزارش می در سال

ھا برای  شوند که از آن  دختر کم سن ايرانی، به پاکستان قاچاق می۴۵در ھر ماه : وشتن مشرق چاپ بلوچستان پاکستان

در قاچاق اين دختران، گروه بزرگی دست دارند که . رسند آنان در کراچی به فروش می. شود فساد اخالقی استفاده می

ای به  ليج فارس، ھنگامی که خانوادهدر کشورھای حاشيه خ. رسانند ھا را به فروش می پس از اغفال دختران ايرانی، آن

ھايی که در برآوردن اين نيازھا  خواھد، به آدم ای و غير عرب می گردد يا مردی، زن صيغه دنبال زن پيشخدمتی می

کنند و بعد از يک ھفته، آنچه را  عنوان پيش پرداخت مطالبه می ھا ابتدا مبلغی را به آن. کند اند، رجوع می شناخته شده

 .دھند ه، تحويل میسفارش شد

به گزارش معاون مبارزه با . باشد ھای بسيار شايع قاچاق زنان در ايران ربودن دختران کم سن و سال می يکی از راه

 اداره آگاھی تشکيل ١١ربايی دختر در دايره   پرونده آدم۴٠٠ آگاھی تھران، در ھر ماه شايد پوليسجرائم جنايی 

  .شود می

المللی برای  اند که حکومت اسالمی ايران در اقدامات بين  بشری، ھمواره گزارش دادهھا و نھادھای حقوق سازمان

المللی منطبق و سازگار  کند و نيز قوانين داخلی ايران در اين زمينه با قوانين بين مبارزه با قاچاق انسان ھمکاری نمی

تفاده قاچاقچيان انسان بازگذاشته و در برخی از قوانين و سنن شرعی در ايران مثل صيغه راه را برای سوءاس .نيست

ھا زنان ايرانی را طبق ھمين مقررات صيغه برای فحشای اجباری به مردان کشورھای ھمسايه  موارد متعددی اين شبکه

رسد که مبارزه  ھای انتظامی ايران در اين زمينه مشخص نيست و به نظر می عالوه بر اين عملکرد دستگاه. فروشند می

 .ھای بخش انتظامی ايران نيست سان و عوارض آن از جمله اولويتبا قاچاق ان

ازدواج اجباری، حق آزادی . است ازدواج اجباری، ازدواجی است که بدون رضايت واقعی يک يا دو طرف واقع شده

ان ديدگان ازدواج اجباری زنان بوده و مرتکب غالب بزه. انتخاب ھمسر را نقض کرده و از مصاديق خشونت خانگی است

دھد که تدابير گوناگونی برای مقابله با  ھای کشورھای مختلف نشان می مطالعه سياست. ديدگان ھستند نيز از بستگان بزه

داليل مذکور درباره . در ايران نيز ھمانند ساير کشورھا، آمار دقيقی از ازدواج اجباری وجود ندارد. است  آن گرفته شده

رغبتی به گزارش دھی  توان گفت که بی حتی می. کند ورد ايران نيز صدق میعدم گزارش دھی ازدواج اجباری، در م

در نظام حقوقی ايران، فقدان مقررات جامع و مناسب، . تر است ھا بيش ازدواج اجباری در ايران در مقايسه با ساير نظام

در کنار اسناد بينالمللی که به دھد که  نگاھی به قوانين مختلف نشان می. است مقابله با ازدواج اجباری را مشکل ساخته

حق آزادی ازدواج اشاره کردھاند و ايران به آنھا ملحق شده، آزادی ازدواج تنھا در مبحث ارکان عقد ازدواج و نيز 

 .است  برخی قوانين خاص مورد توجه قرار گرفته
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طبق . باری ممنوع استتر مراجع عظام، ازدواج اج در ايران از نظر بسياری از متخصصين احکام و طبق نظر بيش

گفته ھمه مراجع اگر زن و مرد يا يکی از آن دو را مجبور به ازدواج کنند و بعد از خواندن عقد راضی بشوند و بگويند 

 .که به آن عقد راضی ھستند عقد صحيح است

نامه  ر پيماناين تعريف د. شود  سال کودک محسوب می١٨تر از  بر اساس تعريف سازمان جھانی بھداشت، ھر انسان کم

سازمان بھداشت جھانی ھرگونه آسيب يا تھديد سالمت جسم و روان يا . حقوق کودک و سازمان يونيسف نيز مشابه است

آزاری  عنوان کودک که نسبت به او مسوول ھستند را به سعادت و رفاه و بھزيستی کودک به دست والدين يا افرادی

 .تعريف کرده است

ری اسالمی، نسبت به ديگر جوامع در حال توسعه، پديده کودک ھمسری در شکل در ايران تحت حاکميت جمھو

 ھزار ١٨٧ بالغ بر ٩٣طوری که طبق آمارھای رسمی ايران در سال  به. توجھی در نقاط مختلف کشور شايع است قابل

ھای  گيری از آسيب ھای معاونت پيش بر اساس گفته .است  کشور ثبت شده ازدواج زير سن قانونی در سازمان ثبت احوال

 ١٨ درصد ازدواج دختران در ايران پيش از رسيدن به سن ١٧، ١٣٩۵اجتماعی سازمان بھزيستی کشور در سال 

 .چنان ادامه دارد اين روند صعودی ھم. باشد سالگی می

واج و قدم نامه حقوق کودک، خود را در سن ازد ھای قوانين داخلی ايران با پيمان ترين تضاد در واقع يکی از بزرگ

 قانون مدنی در ايران عقد نکاح دختر قبل از ١٠۴١بر اساس ماده . دھد سالی نشان می گذاشتن کودکان به سنين بزرگ

 .شده است شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح مشخص  سال تمام شرعی منوط به اذن ولی به١٣رسيدن به 

 ساله و يک ١۴ تا ١٠ ازدواج دختربچه ٧٠٠٠ بيش از ١٣٩٩ال بنا بر آمار مرکز آمار ايران، در سه ماھه نخست س

در سايه . ھا رواج دارد تر در ميان دختربچه  بيش  ھمسری کودک . سال به ثبت رسيده است١٠تر از  ازدواج دختربچه کم

ه و مقايسه آن شد  ميليون تومانی به زوجين، آمارھای اعالم٧٠ھای  ھای قانونی و ايجاد تسھيالتی چون اعطای وام حمايت

 . درصدی داشته است۵/١٠دھد که کودک ھمسری افزايشی  تر از آن نشان می با سال قبل

اولين قانون . ھا، نوع نگاه ھم به مقوله ازدواج تغيير پيدا کرد پس از سلسله قاجاريه و روی کار آمدن حکومت پھلوی

ن و در نظر گرفتن حداقل شرايط سنی آنان رسمی و سراسری که در سطح کشور در رابطه با موضوع ازدواج کودکا

کرد که   اعالم می١٣١٣ قانون مدنی در سال ١٠۴١ماده . گردد  بازمی١٣١٣برای ازدواج به شکل قانون درآمد به سال 

سال  ١٨ سال و پسر زير ١۵در ايران بر اساس قانون اساسی و مشروعيت قانونی، ھيچ ازدواجی بين دختر زير 

، مگر اينکه شرايط خاصی در نظر گرفته شود که در آن اعتبار ازدواج توسط يک دادخواه عمومی تواند شکل گيرد نمی

 به اين معنا . سال بود وجود نداشت١۵ سال و پسر زير سن ١٣اين استثنا برای مواردی که دختر زير سن . اعالم شود

 .توانستند به ھيچ وجھی ازدواج کنند ھا نمی که آن

المللی، تا حدودی تغيير يافت و بر اساس  ون به دليل باال رفتن سطح آگاھی مردم و تغيرات بين اين قان،١٣۵٣در سال 

 ٢٠ سال تمام و ازدواج مردان قبل از اتمام ١٨ ازدواج زنان قبل از رسيدن به سن قانون حمايت خانواده، ٢٣ماده 

هللا  با دستور روح. ز تغيير پيدا کرد، قوانين مربوط به ازدواج ني١٣٥٧ از وقوع انقالب .سالگی شان ممنوع شد

 بعد قانون . مبنا قرار گرفت١٣١٣ قانون مدنی مصوب ١٠۴١قانون حمايت از خانواده لغو شده و موقتا ماده  خمينی،

 ١۵ سال و برای پسران ٩  وضع شد که به موجب آن سن اوليه ازدواج يا سن بلوغ برای دختران١٣۶١جديدی در سال 

ترين  نھايی. ھای اوليه غيرقانونی بود شد که بر اين اساس ھرگونه اقدام به ازدواج در زير اين سنسال در نظر گرفته 

 تصويب شد که بر مبنای آن مشروعيت ازدواج بين دختران و پسران زير سن ١٣٨١تغيير در قانون مدنی در سال 

 . شدبا رضايت يک قاضی صالح به عنوان يک شرط تأييد) ١۵ و ١٣(تعريف شده بلوغ 
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ھنوز  است ولی مجلس شورای اسالمی ايران ھای زيادی که توسط صاحب نظران شده ھا و مخالفت با وجود واکنش

ايران،  قانون مدنی ١٠۴١طبق ماده .  است تصميمی در خصوص کودک ھمسری و تعيين حداقل سن ازدواج نگرفته

 .پذير است ازدواج کودکان با اجازه والدين و مجوز دادگاه امکان

کند که در آن مادر در زمان پايان بارداری زير  ای تعريف می سازمان بھداشت جھانی بارداری نوجوانان را بارداری

 سال و يک ميليون دختر ١٩ تا ١۵ ميليون دختر ١۶بر اساس آمارھای اعالم شده ساالنه حدود  . سال سن داشته باشد٢٠

. اند درآمد گزارش شده ھا در کشورھای فقير و کم  اکثر اين بارداریکنند که  سال بارداری و زايمان را تجربه می١۵زير 

ھايی که حداقل تحصيالت را دارند پنج برابر بيشتر از دخترانی که تحصيالت  گرفته دختربچه بر اساس مطالعات انجام

 .بيشتری دارند در معرض بارداری و تجربه مادری در سنين کودکی ھستند

ت که با توجه به قانونی بودن ازدواج کودکان در آن، کودک مادری تبديل به امری ايران يکی از کشورھايی اس

که ) بر حسب سن مادر در زمان تولد( ١۴٠٠مطابق با آمار اوليه شمار مواليد سال . کننده در اين کشور شده است نگران

کودک از  ٧٩١ عداد، ت١۴٠٠ روز نخست سال ١۶احوال کشور منتشر شده، در شش ماه و  از سوی سازمان ثبت

 نوزاد، دارای باالترين آمار زايمان ٢۴٨استان سيستان و بلوچستان با ثبت تولد . اند  ساله متولد شده١۴ تا ١٠مادران 

 .کودک مادران در ايران است

شود که توسط مقامات ناديده گرفته شده يا حتی  گفته می .در ايران رواج دارد  خشونت جنسی عليھزندانيان سياسی

دھد که تجاوز جنسی توسط بازجويان در ايران برای  ھای منتشر شده به سازمان ملل نشان می گزارش .است  سھيل شدهت

، در حکومت اسالمی، تجاوز جنسی به زندانيان سياسی زن به ١٩٨٠در دھه  .است  ھا مورد استفاده قرار گرفته دھه

، ١٣۶۵ مھر ٧ای به تاريخ  ، را بر آن داشت تا در نامههللا خمينی حدی بود که حسينعلی منتظری، معاون وقت آيت

ھای جمھوری اسالمی به زنان جوان تجاوز  دانستيد در برخی از زندان آيا می«: مطالب زير را به خمينی بنويسد

 شود؟  می

 ھای ای به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار رسيدگی به زندان  در نامه،١٣٨٨ مرداد ٩مھدی کروبی در 

 مرداد ماه به علی الريجانی رييس ١٩او در . ويژه آزار جنسی مردان و زنان شد ايران به دليل احتمال شکنجه و به

جمھور، صادق الريجانی رييس قوه قضاييه، اکبر  نژاد رييس مجلس نامه نوشت و خواستار مالقات با محمود احمدی

  .ھای جنسی ارائه کند  در مورد پروندهھاشمی رفسنجانی کشور شد تا شخصا اسناد و مدارک خود را

حجاب اجباری در ايران  .رو ھستند به آميزترين قوانينی است که زنان در ايران با آن رو حجاب اجباری يکی از خشونت

ھای علنی به حجاب اجباری، آمارھا ھم حاکی از آن است که زنان  عالوه بر اعتراض. روست به با مقاومتی روزمره رو

مديرمسئول سابق روزنامه کيھان در جريان يک مناظره . کنند کردن حجاب در مقابل آن مقاومت میبا رعايت ن

اند و ساالنه   درصد مردم در ايران با حجاب اجباری مخالف٧٠ برگزار شد اعالم کرد ١٣٩٩تلويزيونی که در سال 

 .شود حدود پنج درصد از شمار کسانی که ملتزم به حجاب ھستند کاسته می

» کشور اسالمی«ھای نمايش  عنوان يکی از بارزترين نشانه گيری حکومت اسالمی، حجاب زنان به بتدای قدرتاز ا

ھای قھری در صدد محقق کردن  حکومت در چھار دھه گذشته با به کارگيری سياست.مورد توجه حاکمان قرار گرفت

مختلف ستم و خشونت گسترده عليه زنان گيری حکومت اسالمی تاکنون، اشکال  از زمان شکل. ھدف خود برآمده است

ھای  در زندان با تحقير و شکنجه، در خيابان با حضور گشت. ھای دولتی پيش برده شده است در قالب انواع برنامه

ھای فراتر و فروتر به مردان و زنان، در  ارشاد، در مدارس و نظام آموزش و پرورش با محتوای ضد زن و القای نقش
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ھای جنسيتی و خوارکننده و قوانين تبعيض آميز طالق و حضانت و در خانواده و عشيره زير  اع توھينھا با انو دادگاه

 .سايه يک مرد، اشکال مختلف سرکوب و کنترل به شکل مستقيم و غيرمستقيم جريان دارد

عمل حرامی ھر کس عمال در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاھر به « قانون مجازات اسالمی، ١۴١موجب ماده  به

شود و اگر مرتکب عملی شود که   ضربه شالق جريمه می٧۴ روز تا دو ماه يا ١٠کند عالوه بر کيفر عمل به حبس از 

 ضربه ٧۴ روز تا دو ماه يا ١٠دار کند، فقط به حبس از  نفس آن عمل دارای کيفر نباشد ولی عفت عمومی را جريحه

زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاھر شوند «: و در تبصره آمده است» .شود شالق محکوم می

 ». ھزار لایر جزای نقدی محکوم خواھند شد۵٠٠ ھزار تا ۵٠ روز تا دو ماه يا از ١٠به حبس از 

داند که  را نھادی سلسله مراتبی می شود که ازدواج در ايران روابط خانوادگی زن و شوھر توسط قانون مدنی تنظيم می

در روابط زن و شوھر، سمت سرپرستی در انحصار «: گويد  می١١٠۵ماده . خود اختيار دارد وھر بر زندر آن ش

ماده : رود زوج مکلف به نفقه زوجه است ولی در صورت عدم انجام وظيفه زوجه اين تکليف از بين می ».شوھر است

 ».کند مستحق آن نخواھد بودھرگاه زوجه بدون عذر مشروع از ادای وظايف زوجه امتناع «گويدک   می١١٠٨

حکومت اين کار . است کند، پيچيده ماھيت خشونت خانگی با قوانينی که از کنترل، ظلم و خشونت عليه زنان حمايت می

اين کار را با ايجاد يک سيستم حقوقی نابرابر و . دھد عنوان دارايی مردان انجام می را با ترويج عقايد مذھبی زنان به

دھد، در نتيجه  است، انجام می يا حتی گاھی مرگ شده ه حتی زمانی که منجر به جراحت شديدمجازات نکردن حمل

کند که توسط  گيری يک خشونت سيستماتيک می ًتواند صرفا خانوادگی باشد، بلکه شروع به شکل خشونت خانگی نمی

به   سوادی شود، و فقر و بی شود، توسط دولت مستبد مسلط تشويق می ور می شود، توسط مذھب شعله ور می سنت شعله

  .بخشد آن قدرت می

ھا برای مبارزه با آزار خانگی در ايران مخالفت کرد، زيرا  برای مثال، مينو اصالنی، رھبر بسيج زنان، با تالش

بسياری از افراد در مناصب قدرت نظرات مشابھی دارند و . کند ھای سنتی ايران را تھديد می کرد که ارزش احساس می

 .دانند ھای فمينيستی برای دستيابی به برابری جنسيتی را تھديدی برای اصول اسالمی می تالش

شناس ايرانی، مطالعه خشونت خانگی را برای پروژه مشترکی که توسط  ، قاضی طباطبايی، جامعه٢٠٠۴در سال 

ھشگران، پژو. مرکز زنان مشاوره رياست جمھوری، وزارت آموزش و وزارت کشور انجام شد، رھبری کرد

 استان ايران شرکت کردند که ٢٨ھای برجسته ديگری نيز در مطالعه مراکز  شناسان و سوسياليست متخصصان، روان

 :ھای زير بود ھای پرسشنامه شامل متمرکز بر حوزه يافته.  جلد رسيد٣٢پس از چندين سال نتيجه آن به 

 خشونت عليه زنان و کودکان

 ازدواج و ازدواج مجدد

 طالق

 . آموزش و کار بر خشونت و مسائل خانوادگیتاثير

گذاران و  گران مرکز تحقيقات تھران قرار گرفت و با قانون  جلدی فقط در اختيار محققان و پژوھش٣٢ھای  يافته

مطالعه ايران، کشوری متنوع با جوامع ملی و فرھنگی بسيار، نتايج . است  ھای دولتی به اشتراک گذاشته شده سازمان

 .توان به فقدان آموزش عالی، اقتصاد و تسلط دين نسبت داد اين را می.  بر اساس استان به ھمراه داشتمتفاوتی را

درصد از زنان متاھل در ايران در سال اول ازدواج چه از سوی شوھران و چه از سوی زن و شوھر مورد  ۵٣

 .گيرند خشونت خانگی قرار می

 .اند  دسته آزار را تجربه کرده٩ درصد از ۴/٧ ايران، ھمه زنان متاھل شرکت کننده در اين مطالعه در
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 .شود ھر چه تعداد فرزندان در خانواده بيشتر باشد، احتمال وقوع خشونت خانگی نسبت به زنان بيشتر می

 .اند بميرد درصد از زنان در اين مطالعه گفتند که آرزو داشتند ھمسرشان در نتيجه آزاری که تجربه کرده ۶٣/٩

شده در مورد مسائل مربوط به زنان در مقاطع تحصيلی عالی از  نامه تاليف توجھی پايان  تعداد قابل١٩٩۴ل از حدود سا

اند منجر به  جايی که مقاالت نتوانسته از آن. است  وجود داشته ايران ھای دی در دانشگاه اچ جمله کارشناسی ارشد و پی

ھای مبتنی بر مسائل زنان ايرانی جلوگيری  نامه از نگارش پايانھا  تغيير يا پيشرفت شوند، اکنون بسياری از دانشگاه

  .کنند می

 درصد زنان ايرانی حداقل يکی ٧٧براساس تحقيقی که در ايران منتشر شده، در دوران شيوع و قرنطينه کرونا بيش از 

اند،  قربانی خشونت بوده درصد زنانی که ٢/٧٧در ميان اين . از انواع خشونت را در دوران قرنطينه تجربه کرده بودند

 درصد خشونت ٢/٣٨ درصد خشونت جنسی و ۶/۴٢ درصد خشونت جسمی، ٨/۶۵ درصد خشونت روانی، ٢/٩١

گيری، تماس با اورژانس اجتماعی برای خشونت خانگی افزايش  در دوران ھمه. اند منجر به صدمه را تجربه کرده

 .ھا ھفت تا ھشت برابر شد ھا ارسال شد، تماس  خانواده به١٢٣است، اما زمانی که پيامک خط  داری نداشته معنی

طی چھار سال اخير » ھمسرآزاری جسمی« در زمينه ١۴٠٠براساس گزارش منتشر شده مرکز آمار ايران در سال 

 تا ۵۵چنين در طی ھمين دوره چھار سال بين  ھم. است  درصد معاينات پزشکی قانونی در اين خصوص بوده٩۴ھمواره 

 اين ميزان به ١٣٩٩بوده و در سال » مدعيان ھمسر آزاری روانی«اينات پزشکی قانونی در خصوص  درصد مع٩٠

 ٨٠ درصد از مجموع ٩۶دھد که حدود  آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ايران نشان می. است  درصد رسيده٩۴

معطوف به ) ١٣٩٩( مربوط به مدعيان ھمسر آزاری جسمی پزشکی قانونی در سال گذشته مورد معاينه ١٨٧ھزار و 

 مورد مربوط به ١٠در پزشکی قانونی تنھا » ھمسرآزاری روانی« معاينه مربوط به ١٨٢از مجموع . است زنان بوده

 .مردان بوده و بقيه سھم زنان بوده است

 ٨٣است که  منتشر شده، آمده ، نوشته شھال اعزازی»نان کتک خوردهز«براساس تحقيقی در ايران که نتايج آن در کتاب 

 درصد زنان کتک خورده در اين ٩٢اند و  دار بوده اند، خانه درصد زنان کتک خورده که در اين تحقيق حضور داشته

دکان رخ تر اوقات در مقابل کو آمار باالی خشونت خانگی که بيش. اند تحقيق در خانه خود، مورد خشونت واقع شده

 .تواند اثراتی جبران ناپذير بر نسل بعدی باقی گذارد دھد، می می

ربايی، آزار  در نظر دارند خشونت را در قالب آدم)  قانون آيين دادرسی کيفری ايران۶۶، ۴٣، ۴٢ماده ( قوانين موجود

ممنوع کنند، اما به دليل » ھای درون خانواده جرايم عليه حقوق و مسئوليت«استفاده از زنان باردار و  جنسی، سوء

 .دھد کند و به قربانيان خدمات ارائه نمی ھا را محاکمه نمی کند، متجاوزان آن فرھنگی و سياسی از زنان حمايت نمی

اش، خشونت مردساالرانه بر عليه زنان  به اين ترتيب، خود حکومت اسالمی و  قوانين و فرھنگ مذھبی و مردساالری

ھای اجتماعی که تجسمی از مناسبات  کنند، جامعه متشکل از خانواده، رسانه، نھادھا و شبکه دھی می را تدوين و سازمان

تن زن، . کند اجتماعی، طبقاتی و جنسيتی و متاثر از دولت و بازار ھستند، در توليد و بازتوليد خشونت نقش ايفا می

 متفاوت در ارزيابی مردان از زنان دخيل ھای کااليی جنسی است که باکرگی او و کنترل آن، ضرورتی است که به شيوه

 .اند اند و موازنه قدرت را به نفع مردان ثابت نگه داشته ای که نسل به نسل منتقل شده ھای مردساالرانه انگاره. است

ھا در محيط خانه،  ھای مبتنی بر جنسيت که با آن قوانين در حکومت اسالمی ايران، نه تنھا از زنان در برابر خشونت

کند، بلکه در بسياری از موارد خود مروج  رو ھستند، محافظت نمی به ھای عمومی رو ھای کاری يا ساير مکان طمحي

. شوند ھای ساختاری و سيستماتيک رو به رو می زنان در ايران از ھمان کودکی با خشونت. خشونت عليه زنان ھستند

ايران . سازد شان محروم می ترين نيازھای انسانی  ابتدايیھا را از ھمان دوران کودکی از دسترسی به ھايی که آن خشونت
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ويژه  گيرد که قوانين مشخصی برای مبارزه عليه خشونت به در دوران حکومت اسالمی در زمره پنجاه کشوری قرار می

  .خشونت خانگی ندارد

ل اخير و حتی تغيير نام  سا۶ھای بسيار در طول  پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشيب» منع خشونت عليه زنان«اليحه 

که در ھر مرحله » صيانت و کرامت بانوان«و در ادامه، » تامين امنيت زنان«به » منع خشونت عليه زنان«از اليحه 

 .از تغيير نام، مواردی از مواد آن حذف و دايره شمولش نيز محدودتر شد، تکليفی نامشخص دارد

 در دست بررسی و ويرايش است و در شھريور ماه سال ١٣٩٢سال اليحه منع خشونت عليه زنان در برابر خشونت از 

گذاری حکومت اسالمی ايران به تصويب رسيد اما اين اليحه نيز ھمانند ساير قوانين حکومت اسالمی که   قانون١٣٩٨

 .چشمی ھم به وضعيت زنان دارند برای ھميشه به آرشيو سپرده شد گوشه

تر خود  رو ھستند، بيش به  رو ھای ساختاری ھا با محدوديت ران که زنان در آنھای جنسيتی نسبت به ورزش در اي کليشه

ھايی که از ھمان بدو ورود به مدرسه و به دليل حجاب اجباری و پوشيدن مقنعه و مانتوھای  دختربچه. دھد را نشان می

 .يابند گشاد و بلند و محدود شدن در فضاھای بسته عمال فرصتی برای تحرک و فعاليت بدنی نمی

ھا نياز به حضور در عرصه عمومی دارد  که انجام دادن آن -سواری مانند دوچرخه -ھا در ايران بسياری از ورزش

ھا ھم  قدر جدی است که حتی دختربچه سواری زنان در ايران آن ممنوعيت دوچرخه. برای زنان ممنوع اعالم شده است

شھر در مجلس شورای  محمدتقی نقدعلی، نماينده خمينی.  کنندتوانند برای رفتن به مدرسه از دوچرخه استفاده نمی

سواری زنان با غيرقانونی خواندن و حرام دانستن آن در فضاھای عمومی خواستار آن شد  از مخالفان دوچرخه اسالمی،

معقول ھای مخصوص زنان اين فعاليت به امری  ھای سرپوشيده مانند پارک سواری زنان به مکان تا با انتقال دوچرخه

 .تبديل شود

ھای جسمی و روانی زيادی را به دنبال  ھای ورزشی برای زنان و دختران آسيب ھای محيط ھا و محدوديت اين ممنوعيت

 سال گذشته به دليل کمبود فضا و ١۵که به گفته معاون اجتماعی سازمان بھزيستی ايران، در  به طوری. داشته است

 . درصد کاھش يافته است١١ران ھای حياتی و سالمتی دخت تحرک، ظرفيت

تحرکی و ورزش  ھای ھمگانی، آمار کم بر اساس آمار اعالم شده از سوی افشين مواليی، رييس فدراسيون ورزش

: گويد مواليی با نگران کننده خواندن اين عدد می.  درصد رسيده است۶۴نکردن زنان در ايران به رقم ھشدار دھنده 

نتوانيم ورزش ھمگانی را در بين زنان و دختران کشور عملياتی و اجرايی کنيم در يک اگر در بازه زمانی چھارساله «

 .دھه آينده فقط با جمعيت زنان بيمار مواجه خواھيم بود

ھا  دھند کمک به ايجاد زندگی فعال دختران در دوران نوجوانی به ادامه اين روند در بزرگسالی آن تحقيقات نشان می

برند تبديل خواھند  ای رنج می ھای جدی ن غيرفعال در آينده به زنان غيرفعال که از بيماریدخترا. کمک شايانی دارد

شود و پوکی استخوان و کاھش توان عضالت را به دنبال  تحرکی در دختران باعث اختالالت ھورمونی می کم. شد

فشار خون باال، ديابت . استتحرکی در دختران گزارش شده  اختالالت قاعدگی نيز از ديگر عوارض کم. خواھد داشت

تحرک در دوران کودکی  ھايی است که افراد کم نوع دو، سرطان پستان، سرطان تخمدان و دھانه رحم از ديگر بيماری

 .در بزرگسالی با آن مواجه خواھند بود

فرزانه ترکان متخصص پزشکی فيزيکی و موسس نخستين نھاد پزشکی ورزشی تحت عنوان ھيئت پزشکی ورزشی 

ای مواجھيم که  در مورد زنان ايرانی با مسئله«: شده ميگويد ران با اشاره به تحقيقی که در مورد ورزش دختران انجامتھ

اند؛ يعنی فقر حرکتی از سن دبستان در زنان ما شروع   درصد زنان ما با فقر حرکتی از سنين زير نوجوانی مواجه۶٠

شود که بايد به  ھايی می يابد و منجر به بيماری ی و ميانسالی استمرار میکند و تا جوان اين وضع ادامه پيدا می. شده است
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گرفته سن بلوغ دختران  به گفته اين متخصص پزشکی و بر اساس تحقيق انجام» .درمان آن پرداخت و برايش ھزينه کرد

ق يادشده سن بلوغ در بر اساس تحقي.  سال رسيده است١٠ و ٩در ايران بسيار پايين آمده است و به سن دبستان يعنی 

 .کردند کردند باالتر از سن بلوغ در دخترانی است که ورزش نمی دخترانی که ورزش می

اند و  ھای ورزشی در ايران نوبت صبح و ظھر خود را به زنان اختصاص داده بر اساس نگاه حکومتی اکثر باشگاه

وانند در آن حضور يابند عمال به مردان ت ای می ھای عصر و شب که زنان شاغل و دختران نوجوان مدرسه ساعت

آموزد، ورزش در ايران قلمرويی  ھا از ھمان بدو کودکی می ھايی که به دختربچه سياست. اختصاص داده شده است

ھا اختصاص داده شده  ای خاص به آن مردانه است که سھم اندکی از آن، آنھم در برخی از شھرھای بزرگ و برای طبقه

 .است

از زنان سينماگر سرشناس در اعتراض به خشونت عليه )  نفر٣٠٠( توجھی ای توسط جمع قابل  بيانيه١۴٠١در فروردين 

ھای گذشته، زنان در بستری که با ھمت خود در طی  در ماه«: ھايی از اين بيانيه آمده  بخش.زنان در سينما منتشر شد

ری و اعمال قدرت بر زنان در محيط سينما را ھايی حاکی از آزارگ جنبشی عليه خشونت جنسی فراھم کردند، روايت

دھد ھر فرد صاحبت قدرت و شھرت در سازوکار سينمای ايران از موقعيت خود  گزارشاتی که نشان می. منتشر کردند

آنکه نھادھای قانونی، خانه سينما،  بی. کند برداری می برای قلدری، تھديد، توھين، تحقير و تعرض به زنان بھره

 «.منتقدان آنھا را وادار به پاسخگويی و پذيرش مسئوليت کارشان کنندسينماگران و 

ای از فعاالن حقوق زنان در  ، تصميم گرفتند با ايجاد حلقه١٣٩٨جمعی از زنان پس از قتل رومينا اشرفی در ارديبھشت 

در حال . نه تالش کنندسازی عمومی در اين زمي داخل و خارج ايران برای تغيير قوانين به نفع زنان و آموزش و فرھنگ

دار و روستايی  حاضر زنان بسياری عضو اين کارزارند؛ از استادان دانشگاه در کشورھای اروپايی گرفته تا زنان خانه

 .کنند ھای ناموسی فعاليت می که برای جلوگيری از قتل

معروف و   دبير ستاد امربهکه اعتراضات به حجاب اجباری در جامعه افزايش يافته است، احمد عبدالھی نژاد در حالی

ھای خود نسبت به تذکر زبانی  آمران به معروف و ناھيان از منکر در قالب گروه«: نھی از منکر استان اصفھان گفت

  ».در خصوص پوشش در تعطيالت عيد اقدام خواھند کرد

می در اصناف با اداره کل منظور پيشگيری از اقدامات خارج از شئونات اسال به« به گزارش ايرنا، او با بيان اينکه 

اماکنی که بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار : ، افزود»دستی و گردشگری استان ھماھنگی شده است صنايع

  .ھا و نيز وسايل نقليه مشمول حريم خصوصی نيست ھا، بيمارستان ھا، ھتل ھای مشترک آپارتمان گيرند، مانند قسمت می

اند، مقاومت  سازماندھی شده» معروف و نھی از منکر امر به «فرادی که با عنوان ھای اخير زنان در برابر ا در سال

ھمين موضوع باعث انتقادات وسيعی از اقدامات حکومت شده . اند و صدھا فيلم از اين وقايع منتشر شده است داشته

  .است

طبق «: ر برابر ناھيان منکر گفتھای مردم د معاون دادستان اصفھان در رابطه با واکنش با اين حال محمدرضا توکلی 

قانون و شرع امر به معروف قلبی، زبانی و نوشتاری وظيفه ھمگانی است و مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال 

مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناھی از منکر نمايند، قابل تخفيف و يا تعليق نيست و صدور حکم مجازات قابل 

  ».تعويق نيست

در ھمين رابطه، انسيه خزعلی، معاون . مدن دولت ابراھيم رئيسی، فشار بر زنان افزايش يافته استبا روی کار آ

خبر داد و گفته است » اجرای قاطعانه قوانين حجاب«جمھوری در امور زنان و خانواده، از برنامه دولت برای  رييس

  .ھا شروع شود مسئله حجاب بايد از اداره
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: دفاع کرده بود، در سخنان اخير خود نيز گفت» ازدواج زودھنگام«و » اجباریحجاب «تر نيز از  او که پيش

ھای بسياری در مورد حجاب داريم که متاسفانه تا به امروز اجرانشده است، اما دولت برای اجرای اين قوانين  قانون«

  ».کند قاطعانه ورود می

  .کند را تداعی می انقالب ام به رعايت حجاب در اوايلھای دولتی ماجرای الز گيرانه حجاب در اداره اجرای قوانين سخت

هللا خمينی در قم به حضور زنان بدون حجاب  ، حدود يک ماه پس از پيروزی انقالب اسالمی، روح١٣۵٧در اسفند سال 

. دنه اينکه خودشان را بزک کنن. زنان اسالمی بايد با حجاب اسالمی بيرون بيايند«: ھا اعتراض کرد و گفت در اداره

اند که  به من گزارش داده. ھا بايد وضع خودشان را عوض کنند زن. کنند ھا ھنوز در ادارات با وضع پيشين کار می زن

  ». ھستند و اين خالف شرع است ھا لخت ھای ما زن خانه در وزارت

کنند،  می» ابکشف حج«، افرادی را که به گفته او ١٤٠١حسين اشتری، فرمانده کل نيروی انتظامی ايران، در سال 

تر قاسم رضايی، جانشين او در ناجا،  پيش.  اجازه دارند با اين افراد برخورد کنندپوليستھديد کرد و گفت که ماموران 

   .نيز گفته بود که افراد بدحجاب در صحنه تنبيه خواھند شد

ای  م؛ اما اگر عدهکنند، تذکر دھي بايد به افرادی که کشف حجاب می«: حسين اشتری در اصفھان به صراحت گفت

  ».ھا برخورد کنند  گردنکشی کنند، ماموران ما ناچارند با آنپوليسخواستند برای 

، ھنجارشکنی را پوليس«: آميز افزود خواند و در سخنانی تھديد» ھنجارشکنی«او مخالفت با حجاب اجباری را 

  ».تابد و با ھنجارشکنان قاطعانه برخورد خواھد کرد برنمی

ناميد و مدعی شد که اين افراد » ھنجارشکن«را » حجاب بی «قاسم رضايی، جانشين فرمانده ناجا، افرادپيش از او نيز 

برخورد » ارتکاب جرم«، در ھمان صحنه »فقه و فرھنگ«به گفته او، با آنان بر اساس . کنند آسايش مردم را سلب می

  .خواھد شد

ای نيست اما سخنان  ھای ايران موضوع تازه ن در خيابانآميز ماموران گشت ارشاد با زنان و دخترا برخورد خشونت

 قصد دارد دور جديدی از اعمال خشونت عليه زنان و پوليسھای نيروی انتظامی حاکی از آن است که  اخير مقام

ی ھا سخنان مقام. ھا ھم امنيت نداشته باشند جا که حتی ھنگام حضور در خيابان ھا را آغاز کند تا آن دختران در خيابان

  .کند نيروی انتظامی نيز اين موضوع را آشکار می

سخنان تھديدآميز اخير آنان به اين معنا است که ماموران نيروی انتظامی و گشت ارشاد مجوز دارند زنان و دختران را 

ن اين در حالی است که حتی طبق قواني. وشتم آنان را دستگير کنند ھا کتک بزنند و با اعمال زور و ضرب در خيابان

  .حکومت اسالمی ايران، تشخيص مجرم بودن فرد و برخورد با او با دادگاه است

اعتراض » بدحجاب«ھا به زنان  ای در مشھد، گفته بود که مردم بايد در خيابان الھدی، نماينده خامنه تر احمد علم پيش

 روسری خود را از سر برداشت، بايد اگر زنی در خيابان«: او با اشاره به فرمان آتش به اختيار رھبر ايران، گفت. کنند

در اين صورت مطمئن باشيد که دو روسری ھم سر . با اعتراض مردم مواجه شود و ببيند که در ميان مردم جايی ندارد

  ».خواھد کرد

ھای زيادی را در پی داشت و برخی درباره ترويج خشونت در جامعه ھشدار دادند؛ اما حاال رويکرد  سخنان او واکنش

  .دھد که خشونت آشکار عليه زنان در خيابان با مجوز قانونی در حال فراگير شدن است  انتظامی نشان مینيروی

ھم  ھا منحصر به يک در است که آن ھايی که ديوارھايش سه ذرع يا پنج ذرع ارتفاع دارد و تمام منفذ اين خانه خانه«

، اغلب سر و )زنان ايرانی( رقابل محکوميتدر زير يک زنجير اسارت و يک فشار غي. توسط دربان محفوظ است

  ».کننده روز، منتظر و گريه شکسته، بعضی با رنگ زرد پريده، برخی گرسنه و برھنه، قسمی در تمام شبانه دست
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ھا را در ايران  السلطنه، دختر ناصرالدين شاه قاجار که زنان و شرايط حاکم بر آن ھا جمالت معروفی است از تاج اين

  .کند توصيف میدوران خودش 

السلطنه اغلب  ای که چنين شرايط سختی بر زنان حاکم بود و طبق نوشته تاج تصور کنيد در دوران قاجار و در زمانه

ای مذھبی با پدر و مادری  زنان دست کم در پستوی خانه نھان و زير بار زور مردان و جامعه بودند، دختری در خانواده

کرد که  در شرايطی زندگی می» طاھره قره العين«مه برغانی، زرين تاج معروف به فاط. شناس و مجتھد، متولد شد دين

که آن روزھا تازه شکل گرفته » شيخيه«وگوی پر تنشی بين پدر و عموھای بسيار مذھبی و متعصب او بر سر  گفت

  .بود، به وجود آمد

چون مدرسه «: ه گفته احمد کسرویاو به گناه دختر بودن اجازه نداشت حتی در مدرسه خانوادگی شرکت کند و ب

داد و از ھمان کودکی در  ھا گوش می بود، به درس شان پيوسته و در ميانه راھی باز  کوچک خانوادگی به خانه

ھا را دنبال  کرد و با دلبستگی قال و مقال  وگوھای شديد و جنجالی عموھا و پدرش شرکت می گردھمايی و گفت

  )گری گری، بھايی يخیگری، ش در کتاب شيعی( ».کرد می

ھا و فھم  زرين تاج با کوشش فراوان ادبيات فارسی، زبان عربی، فقه و مذھب را آموخت و در بعضی موارد به برداشت

  .ای از علوم دينی رسيد تازه

پيوست، » گری بابی«و سپس به » شيخيه«ھای خود از انشعاب بين دين به  او که برای رسيدن و تبليغ افکار و برداشت

خالف باورھای کھنه زمانه خود . پرداخت ليه تفکرات دينی پدر و ھمسرش که آخوندی متعصب بود به سخنرانی میع

از ھمسرش که به اجبار پدرش با او ازدواج کرده بود، دست کشيد و فرزندانش را به خانه پدری سپرد و در برابر تمام 

  . ايران قاجاری نبود که وی آن را به چالش نکشيده باشدرسم، باور و نھادی در. احکام رھبران مذھبی شيعه ايستاد

  .خواھی جامعه اشتراکی رسيده بود نوعی به برابری به )  سال٣٩ يا به قولی ٣۶(ھای زندگی کوتاھش  او در آخرين سال

 وجود تکفير او حجاب را کنار گذاشت و با. ساله بود که اقدام عصيانگرانه ديگر خود را انجام داد ٣٠طاھره قره العين، 

  .داد کرد و درس می شد، سخنرانی می ھای رنگارنگ و زيبا در جمع حاضر می فقيھان و مخالفت بستگانش با لباس

ای شناخته شده در بين برخی ھنرمندان  تاثيرگذاری طاھره به عنوان زنی پيشرو و جلوتر از دوران خود، او را به چھره

درباره او چندين نمايشنامه و فيلم در خارج از کشور ساخته . بديل کرده استو فعاالن حقوق زنان خارج از ايران نيز ت

ای در نقش طاھره در سن  بازيگر فرانسوی که در نمايشنامه) ١٩٢٣-١٨۴۴(  از جمله سارا برنادت. شده است

مين طور ھ. آنجلس ساخته شد در دھه نود ميالدی درامی تلويزيونی درباره او در لس. پترزبورگ بازی کرده است

گير و نيلوفر بيضايی در خارج از ايران به روی صحنه بردند و جديدترين اثر ھنری که  ھايی که عزت گوشه نمايشنامه

درباره طاھره قره العين ساخت و حدود دو سال » خاک، شکوفه، آتش«ساز در قالب مستند  شبنم طلوعی بازيگر و فيلم

  .رآمدپيش در بسياری از کشورھای دنيا به نمايش د

ھای  ھا و يا صفحه ھای تاريخی يا ادبی فصل اما در ايران گفتن و نوشتن از او ممنوع است و حتی در تجديد چاپ کتاب

  .چنان مسئله امروز زنان جامعه ايران است چرا که مساله او ھم. مربوط به او حذف شده است

» کشف حجاب«با افرادی که به گفته او  امنيت اخالقی ناجا، از برخورد پوليسسال گذشته محمد رستمی، رييس 

   .گذار کشف حجاب را جرم دانسته و برای آن مجازات زندان تعيين کرده است کنند، خبر داد و گفت که قانون می

کسانی که به ھر «: متفاوت است، گفت» بدحجابی«با » کشف حجاب«که   حکومت اسالمی، با بيان اينپوليساين مقام 

  ».شوند اند و مجرم تلقی می ند کشف حجاب کنند، مطمئنا بر اساس قانون مرتکب جرم شدهخواھ دليلی با عناد می
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 قانونی، نيروی انتظامی با سامانه طرح  به استناد ماده«:  در اجرای قانون، افزودپوليسوظيفه  او در ادامه، با اشاره به

   ».دھد ناظر وظيفه قانونی خود را انجام می

اشاره کرد و » حجاب« قانون مجازات اسالمی درباره ۶٣٨ ماده ١زاری فارس، به تبصره وگو با خبرگ رستمی در گفت

   .دھد  غير از مبنای قانونی، کاری انجام نمیپوليسمدعی شد که 

شوند، مجازات  ھای عمومی ظاھر می در مکان» بدون حجاب شرعی« قانون مجازات اسالمی برای زنانی که ۶٣٨ماده 

  .ده استزندان و جريمه تعيين کر

به  الزام زنان به رعايت حجاب در قانون مجازات اسالمی در حالی است که در ھيچ يک از مواد قانون اساسی ايران،

، بدون استناد به قانون ١٣۶٢اما نمايندگان مجلس شورای اسالمی در سال  موضوع حجاب مستقيم اشاره نشده است؛

سابقه . قانون مجازات اسالمی حجاب را در ايران اجباری کردندهللا خمينی، با تصويب  اساسی و در پی دستور روح

زنان «گردد که دستور داد از ورود   بازمی١٣۵٧هللا خمينی در اسفند  اجباری شدن حجاب به سخنرانی معروف روح

   .به ادارات جلوگيری شود» حجاب بی

زمستان . اند ب اجباری اظھارنظر کردهھای گذشته بارھا درباره حجا ھای جمھوری اسالمی ايران در طول سال مقام

محمدجعفر منتظری، دادستان   از او، پيش. ھا ھم الزم است ای گفت که رعايت حجاب در انيميشن ، علی خامنه١٣٩٩

حجابی و بدحجابی تمام تالش خود  حجاب خط قرمز نظام است و در مقابله با بی«: حکومت اسالمی ايران، ھم گفته بود

  ».را خواھد کرد

اند، از زمان روی کار آمدن  ھای فردی محروم بوده ھای گذشته از آزادی که زنان در ايران در تمام سال ا وجود اينب

انسيه خزعلی، معاون  .تر شده است گيرانه ھای دولتی سخت ابراھيم رئيسی، قوانين مربوط به حجاب در ادارات و مکان

اجرای قاطعانه قوانين «صراحت از برنامه دولت برای  نی بهرييسی در امور زنان و خانواده، چندی پيش در سخنا

  .خبر داد و گفت که مسئله حجاب بايد از ادارات شروع شود» حجاب

رامين  اين موضوع را. شود حاال ديگر فضای مجازی را ھم شامل می» حجاب شرعی«ممانعت از حضور زنان بدون 

ناھنجاری «در فضای مجازی » کشف حجاب«و گفت که  فتا ناجا، اعالم کرد پوليسپاشايی، معاون اجتماعی 

   .شود رود و با آن برخورد می به شمار می» اجتماعی

شود که شورای عالی انقالب فرھنگی  اھميت موضوع حجاب برای حکومت اسالمی ايران از آنجا مشخص می

اصول و «ھاد با موضوع  اين ن١٣٧۶پس از مصوبه سال . ھای متعددی درباره اين موضوع تشکيل داده است جلسه

در » راھبردھای گسترش فرھنگ عفاف« نيز ١٣٨۴، در مرداد »ھای اجرايی گسترش فرھنگ عفاف مبانی و روش

به » مجموعه تکميلی«سند جديدی با عنوان  ١٣٩٨در سال  شورای عالی انقالب فرھنگی .ھمين شورا تصويب شد

   .ھای پيشين در زمينه حجاب افزود مصوبه

مزايا و پيامدھای  درباره بخشی ھا، پيشگيری از بروز بدحجابی، آگاھی  حجاب و ارزش  و عايت عفافنظارت بر ر

از جمله  سازی محيط کار بانوان برای تامين امنيت اخالقی و مناسب  حجاب برای کارکنان  و فردی و اجتماعی عفاف

  .اند ه  شد ھای اجرايی در زمينه حجاب تعيين اند که برای دستگاه وظايفی

اند که جمھوری اسالمی ايران با اجبار زنان به رعايت حجاب  فعاالن اجتماعی و کنشگران حقوق زنان بارھا تاکيد کرده

ھای مدنی و   که حتی اعتراض  طوری زنان را سرکوب کند؛ به گرانه، قصد دارد و حمايت از قوانين مردساالر و سلطه

صبا کردافشاری و ياسمن آريايی از جمله . دھد ا برخوردھای قھری پاسخ میبه حجاب اجباری را نيز ب آميز آنان مسالمت

  .اند اند که به دليل اعتراض به حجاب اجباری به زندان محکوم شده افرادی
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 به بھانه مسئله حجاب و ساير مسائل حوزه پوليستر زنان در برابر  ايستادگی بيشمسئله مھم در جامعه ما، با اين وجود 

کميته، گشت ارشاد و . چنان فعال بودند حجابی از اوايل انقالب اسالمی در ايران ھم دھای مبارزه با بینھا. شخصی است

نسل ھای بعد . حجابی ھستند ھای دولتی ايران برای برخورد بی ھای اين نوع سازمان  امنيت اخالقی از نامپوليس

ده اند، بيش از اين شاھد برخورد خشونت آميز ازانقالب، که دوران نوجوانی و جوانی خود را در ھمين دوران گذران

اما خصيصه متفاوت چند سال اخير، مقاومت زنان در برابراين نوع . اند برای مسائل اخالقی و حجاب بوده

 حتی پوليسبا توجه به توسعه فضای مجازی، مقاومت زنان در برابر . برخوردھاست که به تصوير ھم کشيده می شود

  .گذارد می تر ھم تاثير کبر زنان در شھرھای کوچ

  

  تکرار چرخه خشونت

اين خشونت به .  به شھروندان و بالعکس استپوليس، تکرار اين چرخه خشونت از سپولينکته ديگر در مورد خشونت 

حجابی  خواھند که با بی برای مثال وقتی شھروندان از نيروی انتظامی می. صورت چرخشی در جامعه در جريان است

ی که خود شھروندان با نگاه کردن و منفعل بودن اجازه اين برخورد خشونت آميز با زنان را به خود برخورد کند و زمان

  .سازی و تقويت اين خشونت را ھم نبايد دست کم گرفت بازنمايی، عادی قدرت رسانه در. دھند می

  
 آزادی و برابری در سراسر ايران خيزش و يا انقالبی که به نام و با اسم رمز ژينا امينی شروع شد، خواھان برقراری

  .است

ھايی که اخبار مرتبط با  ھای حقوق بشری و رسانه ھا، کميته ھا، گروه ھای منتشر و ثبت شده سازمان در ميان گزارش

که  در حالی. کنند، پيگيری نام زنان بازداشت شده آسان نيست خيزش مردمی ايران عليه حکومت اسالمی را دنبال می

 ھزار نفر طی بيش از دو ماه نخست اعتراضات در شھرھای مختلف ايران ١٨ا از بازداشت حدود ھ برخی گزارش

  .شدگان اعالم شده است تر از سه ھزار نفر از مجموع بازداشت حکايت دارد، مجموعا نام کم

 زنان در فعاالن حقوق. شود ھای ثبت شده، ديده می  فعال حقوق زنان در فھرست زندانی۵٠تاکنون نام نزديک به 

 .اند گران قرار داشته بسياری از شھرھای ايران جزء نخستين گروه ھدف سرکوب

 ۵٧٧از مجموع . دھند گروه پرشمار ديگری از زنان بازداشت شده در جريان خيزش اخير را زنان دانشجو تشکيل می

پرشمار بودن . اند  تشکيل دادهھای مختلف  نفر را دانشجويان از دانشگاه١٠٠نام زنان زندانی به ثبت رسيده، تعداد 

  .ھا است بازداشت دانشجويان، خود گواه شدت و ميزان سرکوب گسترده در دانشگاه

ھا، آزادی تنھا  خورد که از ميان آن آموز دختر به چشم می  دانش٣٠ زن زندانی موجود، اسامی ۵٧۵در ميان فھرست 

چون؛ شيراز، اردبيل، بوکان،  ماه گذشته از شھرھايی ھمھايی که طی دو  گزارش.  نفر در خبرھا اعالم شده است١١

ھای تربيتی وارد محيط  دھد که ماموران امنيتی با ھمکاری برخی مديران، ناظمان يا معلم منتشر شده نشان می... کرج و 
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اتفاقی که . دان ھا ربوده و با خود برده ھای دخترانه شده و با حمله به دختران نوجوان، برخی از آن آموزشی دبيرستان

  .ستيزی مثل داعش و بوکوحرام ديده است شان زن پيش از اين، دنيا نظير آن را تنھا در متوح

ھای جدی جسمی و روانی در بسياری از  آموز طی دو ماه گذشته مورد آسيب ھا و دختران نوجوان دانش دبيرستان

الھيجان، : ھا گزارش شده عبارتند از ن دختر از آنآموزا شھرھايی که دستگيری دانش. اند شھرھای ديگر نيز قرار گرفته

 .شھر، کرمانشاه، آبدانان، مھاباد، تبريز، کرج، زاھدان، زرقان، چابھار و ايالم دھگالن، جوانرود، شاھين

خواھی و  آموزان تعھد گرفته شده تا در برابر حق ھا، در بسياری از مدارس از پدران و مادران دانش طبق گزارش

 .شان بايستند رزنداندادخواھی ف

که پايبند به ھيچ قانون انسانی نيست، به ھيچ اصول اخالقی نيز باورمند نيست و با رعب  حکومت اسالمی عالوه بر اين

کنند را  کند دختران جوانی که برای خود آينده بھتری طلب می ھا، تالش می و وحشت يا ايجاد اختالف در خانواده

برخی از اين پدران و مادران تھديد شدند که در صورت تعھد ندادن و جلوگيری . رار دھندشان ق روی والدين نگران روبه

ھا محروميت از  شوند از جمله آن رو می ھا با عواقب ناگواری روبه نکردن از ادامه اعتراض دخترانشان، فرزند آن

ان دبيرستانی که شعار سر داده يا آموز عالوه بر اين، مواردی از اخراج دانش. شرکت در کنکور يا ادامه تحصيل است

 .اند نيز گزارش شده است در محيط مدرسه روسری از سر برداشته

نيز از آن پرده برداشت، نشان داد که افسارگسيختگی جنسی ماموران  CNN گزارشی که به تازگی شبکه تلويزيونی

  .ارشونده استپوشی نيست که ظاھرا عيان و تکر سرکوبگر حکومت اسالمی نه تنھا قابل پرده

CNN گرچه پيش از اين . ھای ايران خبر داده بود  مورد خشونت جنسی عليه معترضان در زندان١١ در گزاش خود از

گوی کانون مدافعان بشر از آزار و اذيت جنسی  نيز برخی زندانيان زن از جمله نرگس محمدی، نايب رئيس و سخن

ھاوس از تحقير و تعرض جنسی زنان گفت و آن را  آنالين در کالباو سال گذشته در نشستی . زندانيان زن گفته بود

 .اقدامی ھدفمند برای شکستن مقاومت زنان زندانی خوانده بود

  
ھای گسترده به خشونت و   امنيت اخالقی زده شد، و اعتراضپوليسجرقه اوليه آن با مرگ مھسا امينی در بازداشتگاه 

در حالی که . ھايی که با خشونت، سرکوب، ارعاب، و تجاوز پاسخ داده شد اضتبعيض عليه زنان را در پی داشت، اعتر

  »کم گرفته بود دست«حکومت اسالمی، خشم مردم ايران و خشم جھان در واکنش به مرگ مھسا امينی را 

ھا دچار خستگی،   روز از آغاز اعتراض٧٠ھا در حکومت اسالمی حاال با گذشت بيش از  ھای سرکوب نيروی

گرفته ھم نتوانسته است به  ھای تشويقی و حمايتی صورت اند و مجموعه اقدام  و اختالف و نااميدی شدهفرسودگی

  .ھا کمکی کند ھا برای مقابله با تشديد و خاموش کردن کامل اعتراض کارامدی آن
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دھند، به  که حلقه نخست سازمان سرکوب ميدانی در حکومت اسالمی را تشکيل می) پوليس( ماموران نيروی انتظامی

. اند ھای شديد فردی، اجتماعی و خانوادگی وارد شده مدت ھمراه با فشار ھای طوالنی  مرحله خستگی ناشی از ماموريت

ھای مختلف پيوسته در حال سرکوب  ھايشان در شھر اند و برخی واحد باش  روز است در حال آماده٧٠ھا بيش از  آن

ھا نمايان شده  تدريج در عملکرد و کارايی اين نيرو ھا، به کردن اعتراضاند و اينک آثار ناکامی در خاموش  معترضان

  .است

اند، از چند  نيروھای انتظامی که در صحنه«: تازگی در اين باره گفت ای در فراجا، به عليرضا اديانی، نماينده علی خامنه

برخی ھم . ند ھمه مردم، مشکالتی دارندھا از نظر معيشتی مان اين نيرو«به گفته اديانی، » .نظر تحت فشار قرار دارند

 ».کنند خوابی دارند و در اين روزھا تالشی مضاعف می ھا بی آن. زنند زبان می به اين نيرو زخم

ای ديگر به نقد و بررسی  ھای بيت رھبر حکومت اسالمی، ھم از زاويه عليرضا پناھيان، يکی از سخنرانان برنامه

تر از  ھای پايين که در رده او از اين. و از ناھماھنگی ميان اجزای آن انتقاد کردعملکرد ماشين سرکوب نظام پرداخت 

، اظھار »ريزی و فرماندھی، مرکز مشترک وجود ندارد بين نيروھای انقالبی ھماھنگی نيست و برای برنامه«رھبر، 

گويند در شرايط  که میھای حامی حکومت اسالمی  پناھيان در سخنان خود، خطاب به آن دسته از نيرو. تاسف کرد

واال اگر ايمان داشته ! تو به خدا ايمان نداری«: خواھند وارد ميدان شوند و تير بخورند و شھيد شوند، گفت حاضر نمی

 ».خورم گويی تا مرگ من فرا نرسيده باشد، گلوله نمی باشی، می

ای از  ھای بسيج، از آغاز دور تازه رواين اظھارات در کنار پيام محمد باقری، رئيس ستاد کل نيروھای مسلح، به ني

باقری در پيام خود که به بھانه فرا رسيدن ھفته . دھد ھای سرکوب در جمھوری اسالمی خبر می سازماندھی نيرو

 .ھا قدردانی به عمل آورد منتشر کرد، از بسيجيان بابت سرکوب اعتراض» بسيج«

ھای يگان ويژه، در  ھا است که در کنار نيرو شود، سال گفته می» پوليسھمياران «ھا  ھای بسيج که چندی است به آن نيرو

ھای ناشناس حاضر در ميدان سرکوب ھم جزئی از  ھا و نيرو شخصی بخشی از لباس. ھا شرکت دارند سرکوب اعتراض

 .شوند سازمان بسيج محسوب می

و نيروی انتظامی، نيروھای ماشين سرکوب ميدانی حکومت اسالمی را چھار دسته نيرو شامل نيروھای رسمی سپاه 

ای موارد، حضور بخشی از  البته در پاره. دھند  تشکيل می شخصی رسمی بسيج و نيروھای غيررسمی يا گمنام لباس نيمه

 .ھا، گزارش شده است ھای ارتش ھم در کنار اين نيرو نيرو

ماشين ميدانی سرکوب قرار دارد  شھری، در راس اين پوليسدر اين ميان، نيروی انتظامی با دو نيروی يگان ويژه و 

ھای  محدوديت. اند ھا شده دھند که در ازای دريافت پول، مامور سرکوب اعتراض که اعضای آن را کسانی تشکيل می

ھای حاضر در ميدان، تجھيزات سنگين فردی، طوالنی  ھا در مقايسه با ساير نيرو قانونی، سازمانی و تشکيالتی اين نيرو

ريت و در صف اول رويارويی با معترضان قرار داشتن، در کنار بسياری از عوامل ريز و بودن مدت زمان مامو

 .اند ھا را به دنبال داشته اند که فرسودگی شغلی اين نيرو درشت جغرافيايی و فردی و روانی، از جمله عواملی

ير اجزای سازمان سرکوب نتايج يک تحقيق درباره نيروی انتظامی استان کردستان که در حال حاضر با ھمکاری سا

 اين استان با پوليسھای يگان ويژه  دھد نيرو ھای مختلف اين استان است، نشان می در حال کشتار معترضان در شھر

اند از  ھا گفته آن. گذارد ھا تاثير می اند و داوری مردم در نحوه اجرای ماموريت آن مشکالت فردی و خانوادگی مواجه

برند و در سازمان خود، وجود   ھای باالدستی خود را ندارند، رنج می ت فرماندھان و مقاماينکه در برخی موارد حماي

 .کنند تبعيض را حس می
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دھد پول در  ھای اقتصادی منتشر شد، نشان می ھا و سياست نامه پژوھش تازگی در فصل نتايج يک تحقيق ديگر که به

 و  ھا، خستگی تواند به کاھش فرسودگی کند و می می برای سرکوب نقش مھمی بازی پوليستقويت انگيزه نيروھای 

 . اين نيرو کمک کند نااميدی

بر اساس اين تحقيق، شدت سرکوب معترضان با درآمد نيروھای سرکوب به خصوص نيروی انتظامی رابطه مستقيم 

ری دارند و احتمال ت ھا زمانی که از درآمد خود راضی باشند، برای سرکوب مردم معترض آمادگی بيش دارد و اين نيرو

 .تر است اند، بيش سرپيچی آنان از فرمان مافوق، در زمانی که از درآمد خود ناراضی

 و يگان ويژه است، رضايتمندی و تامين مالی در آن نقش مھمی پوليسھای  ترين وظيفه نيرو جا که سرکوب، مھم از آن

ھا،    زمان اعتراض شرايط جغرافيايی، مدت. فی بگذاردھا تاثير من تواند در کيفيت ماموريت آن دارد و ھرگونه خلل می

ھا و قدرت و ابتکارعمل معترضان در کنار مجموعه  گستردگی و پراکندگی و جنسيت معترضان، علت بروز اعتراض

ھای تاثيرگذار بر رفتار نخستين حلقه سرکوب ميدانی در حکومت  عوامل فردی و ميدانی و روانی، از ديگر شاخص

 .مرده شدنداسالمی برش

ھا و ساختار درونی آن  ھا، محدوديت ھا درباره يگان ويژه، ماموريت ھای مطالعاتی اين سال نتايج تمام تحقيقاتی که نھاد

شدت در  ھا در افکار عمومی شکل گرفته است، به ھا برخالف تصوری که از آن دھد اين نيرو اند، نشان می منتشر کرده

 .ھای روحی و روانی قرار دارند و فروپاشیھا  ھا و فشار معرض انواع آسيب

تر از   بار ديگر آشکار شد و ضرورت استفاده بيش ضعف سپاه در جريان خيزش سراسری اخير مردم ايران يک

  .ھا را برای نظام دوچندان کرد شخصی ھای سپاه پاسداران، بسيج و لباس نيرو

رسمی و غيررسمی و حتی گمنامی محسوب  می و نيمهھای رس ی کمکی در ساختار ماشين سرکوب، نيرو اين سه نيرو

ترين  ھا را برای اعمال شديد  دارند که دست آن ھايی نانوشته ھا، اختيارات بيشتر و مصونيت شوند که در سرکوب می

 .گذارد ھا باز می برخورد

ی کرده، از جمله اين ھا سازماندھ ھای شھری در اين سال ھای مختلفی که سپاه پاسداران برای سرکوب اعتراض گردان

 .اند ھای تخصصی ديده نام دارد و اعضايش در اين زمينه، آموزش» امام علی«ھا است که مشھورترين آن گردان  نيرو

رسمی سازمان سرکوب جمھوری اسالمی را تشکيل  کنند و بخش نيمه ھای بسيج ھم زيرنظر سپاه پاسداران عمل می نيرو

شوند و يک فرمانده  شخصی سازماندھی و وارد ميدان می  دو پوشش نظامی و لباسطور معمول، در ھا به آن. دھند می

کنند   ھا معموال مستقل اما ھماھنگ با نيروی انتظامی عمل می بسيجی. کند ھا را ھدايت می واحد نيز در محل استقرار آن

ھای  پاه پاسداران و ساير نھادس. اند ھا مرتکب شده  معترضان در ايران را اين نيرو و بخش قابل توجھی از کشتار

شوند و برايشان حسابی تبليغ  محسوب می» شھيد«کنند و در صورت کشته شدن،  ھا حمايت می حاکميتی ھم از آن

 .شود می

اند و با کمترين امکانات زرھی، اما مسلح  ترين نيروی ميدانی سرکوب در جمھوری اسالمی ھای بسيج ايدئولوژيک نيرو

 .کنند  کشتار میپوليستر از  شود و سھل  وارد ميدان میبه سالح جنگ شھری،

. شود ھم گفته می» بسيج محلی يا عادی«ھای  ھا نيرو شوند و به آن ھا ذيل مجموعه سپاه پاسداران تعريف می اين نيرو

 .بندی خاصی است ھا دارای طبقه درون سازمان بسيج، عضويت و سطح و نحوه ھمکاری

دھند که به  ھای حاکميتی تشکيل می ھا و نھاد ھای مذھبی و سازمان ھای ھيئت  از نيروای ھا را مجموعه لباس شخصی

ھای  ھا به واسطه مسلح بودن و روابط فردی با ساير بخش آن. توانند مسلح ھم باشند فراخور مسئوليتی که دارند، می
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 به تشخيص خود مردم را سرکوب ھای ميدانی سرکوبگر اضافه شوند و راحتی به نيرو توانند به سازمان سرکوب، می

 .کنند

دھند که چند ساعتی در ميدان سرکوب  ھا تشکيل می ترين بخش سازمان سرکوب حکومت اسالمی را ھمين نيرو گمنام

آنکه رسما با نھاد، سازمان يا تشکيالتی ھماھنگ باشند، به تشخيص خود وارد عمل  ھا بی حاضر و بسياری از آن

 .کنند با خيالی امن و راحت نقش ايفا میھا،  شوند و در کشتار می

ھا را  اند که مسئوليت آن واوباش ھر شھری ھم سازماندھی شده ھا و اراذل ای از الت ھا، مجموعه در ميان لباس شخصی

رسانی کرده و آن را  باره با افتخار اطالع تر در اين فرماندھان سپاه پيش. سپاه پاسداران و سازمان بسيج برعھده دارد

 .اند ھای خود برشمرده  ئی از موفقيتجز

ويژه در حاکميت جمھوری اسالمی، زنان ايران ھم از سوی حاکميت و ھم گرايشات  در بيش از يک قرن اخير، به

  .اند مردساالر دست و پنجه نرم کرده و قربانيان زيادی داده

عنوان  شمول انسانی به ش اصول جھاناکنون احترام به حق انتخاب زن، ترويج باور به اصل برابری جنسيتی و پذير

اگر نخستين . ھای اخالقی و ھنجارھای رفتاری، آمادگی جامعه برای توقف خشونت عليه زنان را باال برده است ارزش

عنوان ابزار خشونت عليه زنان آغاز شد اما طولی نکشيد که سرنگونی  اعتراضات اخير بر عليه حجاب اجباری به

انداز  توان گفت که افق و چشم اکنون به جرات می. ای معترضين تبديل شد ز شعارھای پايهحکومت اسالمی به يکی ا

ای که زنان سازمانده و رھبری آن را به عھده دارند؛ نه تنھا صوت  جامعه. جديد در مقابل جامعه ما قرار گرفته است

 از جامعه به خصوص تبعيض و  پايان ھر شکلی از خشونت عليه زنان، کشيده شده بلکه حذف ھرگونه نابرابری

  .دھنده است نابرابری جنسيتی بسيار نويد

  
تپه؛ کميته ھماھنگی برای   ھفتسنديکای کارگران نيشکر. ھای کارگری تاکيد کنيم بيانيه ترين توانيم به تازه در پايان می

، با صدور بيانيه مشترکی از ١٤٠١ھای کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان؛ در روز چھارم آذر  کمک به ايجاد تشکل

ديده و محروم در ايران  ھا، نشان از آن دارد که مردم ستم حضور گسترده زنان و مردان در کف خيابان«: اند جمله نوشته

  .برای به دست آوردن مطالبات خود ايستادگی کننداند  تصميم گرفته

ھای مختلف، آزادی بيان، داشتن حق تشکل و تحزب، داشتن معيشت و مزدھای مناسب برای  داشتن آزادی در عرصه

يک زندگی شايسته و انسانی، تامين رفاه اجتماعی، لغو ھرگونه حجاب و پوشش اجباری برای زنان و مردان، دسترسی 

ھای رفاھی و دسترسی به درمان و بھداشت مناسب و رايگان و دھھا خواست و  سب و رايگان، داشتن بيمهبه آموزش منا

مطالبه انسانی، جزء حقوق بنيادی و خواست مسلم کسانی است که در چھار دھه گذشته تا به امروز در عرصه ھای 

  .اند مختلف مبارزاتی قدم برداشته و در اين راه تالش کرده
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ترين خواست ھا ندارد، بلکه جواب ھر  ھا و سيستم حاکم در ايران نه تنھا گوش شنوايی برای ابتدايی لتمتاسفانه دو

  ».اند خواست و مطالبه را با گلوله جواب داده

  : اند چنين تاکيد کرده ھای کارگری در پايان بيانيه خود، اين اين تشکل

طلبد که در  در کردستان ھم منفعت بوده و درد مشترک میما در ھر کجای ايران باشيم با خواھران و برادران خود «

  .آميز حرکت کنيم کنار ھم برای رھايی از تمامی مناسبات تبعيض

قيد  ما خواھان خروج فوری ھمه نيروھای مسلح سرکوبگر از کردستان و تمامی شھر ھای کردنشين ھستيم و آزادی بی

افروزی و بحران آفرينی در اقليم  اندازی و جنگ مخالف موشک. شدگان را خواستاريم شرط ھمه زندانيان و دستگير

  .باشيم کردستان عراق می

ياد تمام عزيزانی که در راه آزادی و برابری و برای رسيدن به دنيايی به دور از ستم و استثمار جان عزيز خود را فدا 

  ».داريم اند را گرامی می کرده

ژن، « اين جنبش از کردستان با شعار .عھده دارند ويژه دختران و زنان به انقالب کنونی ايران را نيروھای جوانان به

عبارت ديگر، با پيروزی اين انقالب و با سرنگونی  به. آغاز شد و بالفاصله سراسر ايران را فراگرفت» ژيان، ئازادی

  !قول توماج صالحی، گرايشات مردساالر ھم بايد سوراخ موش بخرند حکومت اسالمی، به

  ٢٠٢٢مبر بيست و پنجم نو - ١٤٠١  - س قو- ھارم آذرجمعه چ

 


