ﻣﺒـﺎرزه ﻋﻠﯿـﻪ ﺗﺠـﺎوز و ﺗﺠـﺎوز
ﮔﺮوﻫـﯽ ﺑـﻪ زﻧـﺎن را ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎرزه
ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ زنﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺪل ﮐﻨﯿﻢ!
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﻫﺸﺖ ﻣﺎرس )اﯾﺮان – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
ﺧﺒﺮ ﺗﺠﺎوز ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ دهﻫﺎ زن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن
و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺷﻮک دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺎن وارد ﮐﺮد و ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺟﺪی در ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ روزاﻓﺰون
ﺑﺮ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان داﻣﻦ زد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻓﺸﺎی اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻟﺰوم ﭘﯿﺶﺑﺮد ﻣﺒﺎرزات ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ،ﻫﺪفﻣﻨﺪﺗﺮ و
ﺗﻬﺎﺟﻤﯽﺗﺮ در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ رژﯾﻢ زنﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﯿﺶ
ﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ زنﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ آنﻫﻢ در اﯾﻦ اﺑﻌﺎد و
ﮔﺴﺘﺮدهﮔﯽ در ﯾﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪاﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﻫﻮلﻧﺎک اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻮلﻧﺎکﺗﺮ
از آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز و ﺗﺠﺎوزات ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دﺧﺘﺮان
ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل و ﻧﻮﺟﻮان در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺶﺗﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺪر -ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ در ﮐﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮ ﺗﺠﺎوز ﮔﺴﺘﺮدهی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ دهﻫﺎ زن ﺟﻮان ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪ.
او ﮔﻔﺖ» :دﺧﺘﺮی ﮐﻪ از ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﻪ زور اﺳﻠﺤﻪ ﺳﻮار
ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﺠﻨﺒﻨﺪ آنﻫﺎ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﺧﺘﺮ را
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻏﺮوب
ﻫﻤﺎن روز ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ« .او ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ »ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺮﻣﺎن
ﺗﺠﺎوز ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮه اﺳﺖ دﺳﺖﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ  41زن ﺟﻮان ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدهاﻧﺪ« .او ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ
از اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺗﺠﺎوزات و ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ را اﻋﻼم
ﮐﻨﺪ.
ﻃﺮح اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﻪ راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن و ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎران ﺑﺰﻧﻨﺪ؛ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪن اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ را ـ ﻫﻢ در
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻫﻢ ﮐﺸﻮری ـ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آورد .آنﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ و ﯾﺎ »دروغ ﻣﺤﺾ« ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را اﻓﺸﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎوز را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪی اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ »ﻣﺤﻤﺪ ﻃﯿﺐ ﻣﻼزﻫﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮادهی ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮده و در ﺟﺮﯾﺎن دﺳﺖﮔﯿﺮی ﯾﮑﯽ از
ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻋﺪهای زور دارﻧﺪ و
ﻋﺪهای ﻫﻢ زر و ﭘﻮل؛ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻢراه ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ
رخ دادن اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ دﺧﺘﺮان در اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻣﯽﺷﻮد «.اﯾﻦ
اﺷﺎرهی )ﻏﯿﺮ( ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪﮔﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎران ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻗﺪرت ﮐﻪ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از ﻣﺘﻤﻮﻻن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺠﺎوزان اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
»ﻟﺒﺎس ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زور اﺳﻠﺤﻪ
رﺑﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ «.ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ رﺣﯿﻢ ﻣﻼزﻫﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ »ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ«.
روز ﺑﻌﺪ از اﻓﺸﺎی اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای زﻧﺎن در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ
راهﭘﯿﻤـﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻓﺮﻣـﺎنداری ﺷﻬـﺮ ﺗﺠﻤـﻊ ﮐﺮدﻧـﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻓﺮﻣﺎنداری ﺷﻬﺮ در ﺳﺨﻦراﻧﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ را
دﺳﺖﮔﯿﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ« .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ »ﻧﺒﯽ ﺑﺨﺶ داوودی« ﻓﺮﻣﺎندارِ
اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﺷﺪ .دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ دﺳﺖﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻌﺪادی از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر و
ﻓﻨﻮج ﻓﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﺎزداﺷﺖ آنﻫﺎ ﺻﺎدرﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﺎون
اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎنداری ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮ را
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﻗﻮل ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻣﺠﺮﻣﺎن را داده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻫﻢزﻣﺎن »اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﻤﯿﺪی« رﯾﯿﺲﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد از
ﻗﺒﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪن ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ؛ و
ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮان
و دﺧﺘﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس وﻋﺪهی ازدواج ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر »ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی« اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ دروغ ﻣﺤﺾ
اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﺮان اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪل ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﮑﺘﻮم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ «.ﻫﻤﯿﻦ رویﮐﺮد در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﺮدﺳﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺧﻤﯿﻨﯽﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد؛ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی آن ﺷﻬﺮ
ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺑﻄﺤﯽ« ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﯾﺪن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎری رﯾﯿﺲ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی او در
اﻗﺪام ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪای ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ دﺧﺘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ را رﺳﺎﻧﻪای
ﮐﺮد .او در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮﺑﭽﻪی  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
»ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺠﺎوز ﺣﺘﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺛﺎﻧﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺘﺠﺎوزان ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺛﺎﻟﺜﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺒﻌﻪی ﭼﻪ ﮐﺸﻮری
ﺑﻮدهاﻧﺪ« و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ،ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت و
ﮔﺮداﻧﻨﺪهﮔﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا ﺳﺮدمداران اﺻﻠﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ
دﺷﻤﻨﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺸﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺎت را اﻓﺸﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
اﻓﺸﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﭘﺎی ﺑﺴﯿﺠﯽﻫﺎ و اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢ را وﺳﻂ
ﻣﯽﮐﺸﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﻼﺷﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺸﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت از ﺟﺎﻧﺐ
ﺳﺨﻦﮔﻮﯾﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻨﺘﯽ و زنﺳﺘﯿﺰاﻧﻪای ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
زﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ را دوﺑﺎره ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺟﻨـﮓ ﻋﺮﯾـﺎن رژﯾـﻢ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣـﯽ ﺑـﺎ زﻧـﺎن و ﭘﯿـﺶﺑﺮد ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی
زنﺳﺘﯿﺰاﻧﻪﺷﺎن ﺗﺎ آن ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت را
ﻣﻨﺘﻔﯽ داﻧﺴﺖ؛ اﻣﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن و
ﻣﻘﺼﺮ ﺟﻠﻮه دادن آﻧﺎن -ﺑﻪ ﮐﺮﯾﻪﺗﺮﯾﻦ و زنﺳﺘﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ -ﻗﺮار
دارد.
ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺗﺠﺎوزﮔﺮان از اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺪرت و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ و ﺳﻨﮕﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺸﺎی آن ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺘﺠﺎوز ،زﻧﺎن را ﮐﻪ اﮐﺜﺮن ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ آﻧﺎن را در راه ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯽرﺑﺎﯾﻨﺪ .رﺑﻮدن دهﻫﺎ زن ﺟﻮان ،روز روﺷﻦ و در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎیﺷﺎن ﺑﻪ
ﻃﻮریﮐﻪ ﺣﺘﺎ در ﻣﻮاردی ﻫﻢﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن از آن
دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺠﺎوزان واﻫﻤﻪای از اﻓﺸﺎ ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﭘﺸﺖواﻧﻪای ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت زدهاﻧﺪ .از ﯾﮏ
ﻃﺮف ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﭼﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭼﻪ در ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ و اﻋﻤﺎلﺷﺎن در ﺗﻼشاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿﺎم ﮐﺎﻣﻠﻦ آﺷﮑﺎری دارد :اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از زﻧﺎن »ﺧﻮد« ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ زﻧﯽ ﺑﺪون ﻫﻢراه ﻣﺮد از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﯾﺎ
اﺷﺘﻐﺎل و… ﺧﺎرج ﺷﻮد؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎی آن را ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز،
آزار ﺟﻨﺴﯽ و… ﺑﻪ زﻧﺎنﺷﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﭘﯿﺶﺑﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ درﺟﻪی ﺗﻨﻔﺮ و ﺟﻨﮓ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
زﻧﺎن را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶﺑﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻫﻢﮔﻮﻧﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺮدمداران رژﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺗﺒﻪﮐﺎر ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن
را ﻋﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶﺑﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ازﯾﮏ ﻃﺮف دﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﺮد ﻣﺘﺠﺎوزی را
ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮ زﻧﯽ ،در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای آزارِ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﺠﺎوز و… ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬارد
و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﺮدی در ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬارد .ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻨﺖ و
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ زﻧﺎن را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﻗﺪرتﮔﯿﺮی رژﯾﻢ زنﺳﺘﯿﺰ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،زﻧﺎن ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی،
ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺿﺪ زن و در ﻣﺮﮐﺰ آن
ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻓﺸﺮدهی اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات را در
ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﯿﺰی ِ زﻧﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽای ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺠﺎب
اﺟﺒﺎری را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﻮد ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮاﺳـﺘﻪﻫﺎی ﺧـﻮد و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫـﺎ زن ﻫﺮاﺳـﯽ از دﺳـﺖﮔﯿﺮی و زﻧـﺪان و…
ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪ زن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺮﮐﺰی رژﯾﻢ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﭘﯽدرﭘﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن در اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ را ﺑﯽارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎرزات ﺟﺴﻮراﻧﻪی زﻧﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب
ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری داﻧﺴﺖ .ﭘﯿﺶروی زﻧﺎن در ﻣﺒﺎرزاتﺷﺎن رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری

اﺳﻼﻣﯽ را اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ واداﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﭘﯽﮐﺎر زﻧﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب و اداﻣﻪی آن ﺑﻪ اﺷﮑﺎل
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎرزهای اﺳﺖ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﺠﺎﻋﯽ ِ ﺣﺠﺎب
اﺟﺒﺎری ﺑﻞﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ِ ﻋﻠﻨﯽ ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ روﺣﯿﻪی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ زﻧﺎن در اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺷﮑﺎل
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آنﭼﻪ ﺳﺮدمداران رژﯾﻢ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﻘﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﻮع ﺗﺠﺎوز ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺪرت
رواﺑﻂ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﮐﺜﺮ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﮑﻮت ﮐﺮده و ﻣﻮﺿﻮع را ﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺧﻮد ﻃﺮح
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﮑﻮت ازﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺣﺘﺎ اﻣﮑﺎن زﻧﺪهﮔﯽ
ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﺘﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﻮی ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده و ﻏﻠﺒﻪی ﭘﺪرﺳﺎﻻری در
ﺗﺎر و ﭘﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ،ﺧﻄﺮﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ اﻣﺎ زﻧﺎن در اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات زدﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﺳﺖﺷﺎن ﮐﻪ
دﺳﺖﮔﯿﺮی و ﻣﺠﺎزات اﯾﻦ ﺟﺎﻧﯿﺎن ﺿﺪ زن ﺑﻮد ،ﺑﺮ روی ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎیﺷﺎن
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺣﺮف زدن از ﺗﺠﺎوز ،ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺗﺠﺎوز ﺳﮑﻮت ﻧﮑﻨﯿﺪ و…« در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ
زﻧﺎن ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺻﺮار ﺑﺮ ﻣﮑﺘﻮم ﮐﺮدن آن ﺑﺮای
»ﺣﻔﻆ ﻧﻮاﻣﯿﺲ« ﻣﺮدم دارد.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻫﻢراﻫﯽ و ﻫﻢﺑﺴﺘﻪﮔﯽ زﻧﺎن در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺨﺼﻦ
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان و در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻌﯽ در اﻓﺸﺎی ﺟﻨﺎﯾﺎت
اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺿﺮورت
ﻫﻢﺑﺴﺘﻪﮔﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ زﻧﺎن را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻫﻢﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ از اﯾﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎی »دﺧﺘﺮان اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺳﮑﻮت را
ﻣﯽﺷﮑﻨﯿﻢ«» ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز ﺳﮑﻮت ﻧﮑﻨﯿﺪ!«» ،ﺣﺮف زدن از ﺗﺠﺎوز
ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ« ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
از رواﺑﻂ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ /ﺣﺎﺷﯿﻪ ،ﺷﯿﻌﻪ /ﺳﻨﯽ ،زﺑﺎن ،ﻣﻠﯿﺖ و…
زﻧﺎن ﻫﻢﺳﺮﻧﻮﺷﺖاﻧﺪ و در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ اﯾﺮان ﻫﻤﻪﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و
ﺧﺸﻮﻧﺖ رژﯾﻢ زنﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ،ﺑﺮای در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪی اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ض دزن ،رواﺑﻂ
ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ،ﺳﻨﺖ و آداب ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﻣﺤﻮر و… ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ دارﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،زﻧﺎن رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را »ﻣﺪاﻓﻊ« ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز
ﮔﺮوﻫـﯽ در اﯾﺮاﻧﺸﻬـﺮ و ﯾـﺎ ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﺪن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮﻧﯽ
)ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ،ﻣﻦ و ﺗﻮ و…( ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ درکﻫﺎی ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﻏﻠﻂ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦﮐﻪ »ﭼﺮا رژﯾﻢ در ﻓﮑﺮ
راهﮐﺎری اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ و آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺴﺖ« و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن در ﻗﺪرت ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه
ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ دﻓﺎعﺷﺎن از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺒﺎرزات
زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ و
ﺳﺘﻢﮔﺮاﻧﻪ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﯾﺎ
ﺳﺮﻣﻨﺸﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ رواﺑﻂ
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﯾﺎری اﯾﻨﺎن از رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  40ﺳﺎل ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻋﺮﯾﺎن ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ،ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ زﻧﺎن را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮدهﮔﯽ و ﻓﺮودﺳﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ،
رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ زن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﺷﻤﺮده،
ﺑﻞﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻓﺘﻮا ﺑﻪ زﻧﺪانﺑﺎﻧﺎن ﻣﺘﺠﺎوز ،ﭘﺎداشﻫﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ وﻋﺪه
داده اﺳﺖ ،رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ »رﯾﺤﺎﻧﻪ»ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺠﺎوز ﻣﻘﺎوﻣﺖ
و
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺘﺠﺎوزان ﺷﻬﻮتران ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ ،رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪن ﻣﺮدان از دﯾﺪن ﺑﺪن زﻧﺎن را ﺣﻖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮدان ﻣﯽداﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺎن را در ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری
ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣﯽﮐﺸﺪ و… ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﻨﺖﻫﺎی
ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺿﺪزﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ اﺷﺎﻋﻪی آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ،
ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻓﮑﺮ راهﮐﺎر اﺳﺎﺳﯽ و آﮔﺎه
ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ؟!
ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺟﻨﮓ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،رژﯾﻢ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ از ﭼﻨﯿﻦ
ـﺖﻫﺎی
ـﻊ ﺳﯿﺎﺳـ
ـﻪ ﻧﻔـ
ـﺪاﮐﺜﺮ ﺑـ
ـﻪ ﺣـ
ـﺎﮐﯽ ،ﺑـ
ـﺎی ﻫﻮلﻧـ
ـﺎت و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫـ
ﺟﻨﺎﯾـ
زنﺳـﺘﯿﺰاﻧﻪ ،ﺗﻌﻤﯿـﻖ ﺳـﻨﺖﻫﺎی ﻋﻘﺐاﻓﺘـﺎده و اﺷـﺎﻋﻪی ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿـﺶﺗﺮ
ﭘﺪرﺳﺎﻻری ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ،ﻣﺎ زﻧﺎن
ﻧﻪ ﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ
اﮐﺜﺮ ﺑﻪ اﻓﺸﺎی آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﺳﮑﻮتﺷﺎن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮیﺑﺎریﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪهی ﻣﻘﺎوﻣﺖ و
ﻣﺒﺎرزهی زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و… ﺑﻞﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ

ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻠﯿﺖ رژﯾﻢ زنﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ
اﺻﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪای ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﻫﺸﺖ ﻣﺎرس )اﯾﺮان – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
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