ﺑﯿـﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ  ۸ﻣـﺎرس روز
ﺟﻬﺎﻧﯽ زن

ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺒﺎرزه

در اﯾﻦ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻔﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ
رزﻣﻨﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ.
در اﯾﺮان دو روز زن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد 16 :دﺳﺎﻣﺒﺮ ،روز ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺎﻃﻤﻪ،
دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن  8ﻣﺎرس روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن را ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در  8ﻣﺎرس  ،1979ده ﻫﺎ ﻫﺰار زن ﺑﺮای ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده در ﻗﯿﺎم ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
در ﺗﻈﺎﻫﺮات در اﯾﻦ روز ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﮐﻪ زﻧﺎن از اوﻟﯿﻦ اﻫﺪاف ﺳﺮﮐﻮب
آن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ.

ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  2003دو ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮای اﻟﺤﺎق اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن “ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻋﻠﯿـﻪ زﻧـﺎن” و ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن “ﻣﻨـﻊ ﺷﮑﻨﺠـﻪ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺠـﺎزات ﻫـﺎی

ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ” ،ﺗﻮﺳﻂ

ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻧﻘﻼب رد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

در اﺛﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ رژﯾﻢ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻻﯾﺤﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ” در  ۳ژاﻧﻮﯾﻪ  2021ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎن ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد ،از ﺟﻤﻠﻪ ازدواج
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوﻋﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺠﺎزات در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،و ﺗﺎزه اﯾﻦ
ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ.
در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن را
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻦ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ آن ﻫﺎ .ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﯾﻦ دوﻟﺖ
ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺑﺮ ﺑﺪن زﻧﺎن ﻛﻨﺘﺮل اِﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ و زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
زن ﺑﻮدن ﺷﺎن ذاﺗﺎً ﻣﻈﻨﻮن و ﻣﻘﺼﺮ ﻣﻔﺮوض ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد.
ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﺮدﺳﺎﻻر
زن ﺳﺘﺰ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:

ﯾﺎﺳﻤﻦ آرﯾﺎﻧﯽ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﺮم دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
در اوت
دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺗﻬﺮان،
ﺗﻮزﯾـﻊ
دادﻧﺪ،

 ،2018او در ﻃﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ در ﺗﻬﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻻن
ﺷﺪ .در  8ﻣﺎرس  ،2019ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او و ﻣﺎدرش در داﺧﻞ ﻣﺘﺮو
ﺑﺪون ﺣﺠﺎب ،و ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﺜﺮو ﮔﻞ
ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﺷﻌـﺎر “من بی حجاب ،و تو با حجاب” ﺳـﺮ ﻣـﯽ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

آن ﻫﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ  16ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪﻧﺪ .در ﭘﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺤﺶ ﮔﺴﺘﺮده وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ  9ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن “اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ زﻧﺎن ﻧﻮﺑﻞ” ،ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ » در زندان
در شرایط وحشتناکی به سر می برد… او در سلول انفرادی محبوس
بوده ،خانواده اش حق تماس با او را نداشته و او را تهدید کرده
اند که چنان چه در برابر دوربین فیلمبرداری از کرده خود اظهار

ندامت نکتد ،سایر اعضای خانواده اش را نیز دستگیر خواهند کرد«.

ﮔﻠﺮخ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ اﯾﺮاﯾﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و
ﻓﻌﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﺴﺎر در اﯾﺮان.

ﻣﺪاﻓﻊ

ﺣﻘﻮق،

در اﮐﺘﺒﺮ  ،2016ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ ﯾﮏ ﺟﺰوه اﻧﺘﻘﺎدی در ﺑﺎره ﺳﻨﮕﺴﺎر،
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧﺎﻧﻪ اش ،ﺑﻪ  ۶ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد.
او از ژاﻧﻮﯾﻪ  2017در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪان ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ .در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮد.
او ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﻟﮕﺪ زدن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش و
ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن او در ﺳﻠﻮل ﻣﺠﺎور ﻣﯽ ﺷﻮد.

رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺟﺒﺎری ،ﯾﮏ دﮐﻮراﺗﻮر  20ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺑﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮد.
در  25اﮐﺘﺒﺮ  ، 2014وی را ﺑﻪ ﺟﺮم ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ،ﻣﺠﺮم
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ از درون ﺳﻠﻮل
زﻧﺪان داﺷﺘﻪ ،ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪان و ﺗﻌﺪش را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وی درﺑﺎره
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :التماس نکردم ،من حتی یک قطره اشک هم
نریرختم ،زیرا به قانون اعتماد کردم .اما من به بی تفاوتی نسبت
به جنایت متهم شدم«.

زﻫﺮا اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد .وی
ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺷﻮﻫﺮش را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﻮﻫﺮش ،ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻣﺮﺗﺒﺎً او را ﮐﺘﮏ ﻣﯽ زد .زﻫﺮا ﺑﻪ
اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .در  17ﻓﻮرﯾﻪ  ،2021در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ دار
آوﯾﺨﺘﻦ  16ﻣﺮد ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدش ﺑﻮد ،ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﻣﯿﺮد.
ﺟﺴﺪ ﺑﯽ ﺟﺎن او را دار ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.

ﺑﺪون رﻫﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ و ﮐﺎﻣﻞ زﻧﺎن ،ﻫﯿﭻ آﯾﻨﺪه ای ﺑﺮای
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن اﯾﺮان!

