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ستیز، تعریف دقیق حکومتی است  استبداد مذهبی زن
که هم اکنون بر ایران حاکم است. دیکتاتور یعنی 

حکومتی که حاکمان جز به قدرت خود، به چیزی نمی 
اندیشند و زن ستیز یعنی اینکه در شرایط دیکتاتوری 

حاکم، زنان با تبعیض و وحشی گری نهادینه شده و 
چندین برابر مواجهند. این بدان معنی است که رژیم با 
ایدئولوژی بنیادگرایانه خود بیش از هر جایی با به بند 

کشیدن و وحشی گری علیه زنان به نیروهای خود 
روحیه می بخشد و با سرکوب هر مخالفتی قدرت خود را 

تحکیم می کند. واضح است که در چنین نظامی، 
خشونت و بطور خاص خشونت علیه زنان، اوال تحت 

حمایت دولت است و ثانیا در قوانین حاکم نهادینه شده 
 است. 

سرکوب وحشیانه ای که حکومت آخوندی در جریان 
قیام اخیر مردم ایران بر علیه زنان و مردان پیر و جوان 

که برای ابراز نارضایتی شان به خیابانها آمده بودند، 
اعمال کرد ما را از توضیحات اضافه و اثبات توحش این 

 رژیم معاف می کند. 
تظاهرکننده تنها در چند روز با  ۰۰۱۱کشتار بیش از 

شلیک مستقیم و بکارگیری هلیکوپتر و تیربار و تانک تا 
 زن ۰۱۱شکنجه و کشتار دستگیرشدگان که تا بحال 

سال و کودکان کم سن و سال  ۰۱و تعدادی نوجوان زیر 
اند، یا قتل زنان جوان در میان آنان اعالم هویت شده 
که پس از دستگیری چون حلیمه سمیری در آبادان 

در زیر شکنجه های وحشیانه به قتل رسید و پیکر بی 
جانش را درمقابل خانه پدری اش در آبادان رها کردند، 

تنها در زن  ۰۱۱تا اعدام ناعادالنه و سنگدالنه دستکم 
ساله روحانی، بخشی از پازل وحشی گری این  ۱دوره 

 حکومت است. 
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مقدمه   

 

الیحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت 
 بانوان در برابر خشونت چیست؟

 کشتار
زن ۰۴۴   

 در جریان قیام آبان

 حلیمه سمیری

 زیر شکنجه به قتل رسید.
 پیکرش در مقابل خانه پدری رها شد
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یکی از باالترین آمار خشونت علیه زنان را به خود علیرغم اینکه در واقع  چنین است که تحت چنین رژیمی، ایران
 اختصاص داده، در این زمینه نه آمار مشروحی ارائه کرده و نه به حسابرسی بین المللی تن داده است. 

یکی از باالترین آمار خشونت علیه زنان را به خود علیرغم اینکه در واقع  چنین است که تحت چنین رژیمی، ایران
زنان ملل اگر به سایت اختصاص داده، در این زمینه نه آمار مشروحی ارائه کرده و نه به حسابرسی بین المللی تن داده است. 

در عوض   مراجعه کنید، در مقابل همه محورهای آماری رژیم، عبارت در دسترس نمی باشد را مشاهده خواهید کرد. متحد
 به ثبت رسیده  است. ۸۹۳و در زمینه شکاف جنسی در رده  ۸۸۱رتبه ایران در زمینه نابربری، 

ضربه شالق  ۰۱نمونه هایی همچون اعمال 
ساله به جرم پیگیری قتل  ۱۱علیه مادری 

فرزندش در زندان و انتقال او به زندان با 
دست و پای فلج شده بعد از اجرای حکم 

شالق، یا اعدام زنان جوانی که برای دفاع از 
شرافت خود در مقابل تجاوز به دار آویخته 

شدند . همچون ریحانه جباری یا سمیه 
شهبازی، هر یک نمونه ای تکاندهنده و 
شوک آور برای جهان آزاد هستند اما در 

ایران و تحت حاکمیت ولی فقیه و حمایت 
قانون نوشته شده عوامل او از آغاز 

دیکتاتوری مذهبی، به وفور تکرار شده 
 است.

 

 اعدام
زن  ۵۴۱

 در دوران روحانی
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ر د SIGIاما از آنجا که خشونت علیه زنان ارتباط مستقیمی با نابرابری دارد، ذکر گزارش جهانی مرکز توسعه موسسات اجتماعی
کشور، ایران را در رده بندی بسیار پایین قرار  ۰۹۱بعضی زوایا را روشن می کند. این گزارش ضمن بررسی وضعیت  ۹۱۰۲سال  

درصد و در زمینه محدودیت آزادی های مدنی  ۱۲۹۲، رتبه ایران در زمینه تبعیض در خانواده SIGIداده است. طبق گزارش 
 درصد برآورد شده است. ۰۰۹۰

مقامات اعتراف می کنند که خشونت علیه زنان طی سالهای اخیر، افزایش شدیدی داشته است. کارشناسان رژیم ضمن اعتراف 
درصد زنان ایران  ۶۶سال پیش انجام شده، فاش می سازند که ۰۰به اینکه آخرین تحقیقات حول خشونت علیه زنان در ایران، 

در دوران عمرشان خشونت را تجربه می کنند. محققین و کارشناسان رژیم همچنین اذعان دارند که ساختار حقوقی، قضائی و 
 انتظامی به گونه ای است که مردان به خودشان اجازه می دهند علیه زنان اقدام به خشونت کنند.

قانون اساسی و قوانین رژیم، مروج ازدواجهای زودهنگام اجباری، سوءاستفاده از کودکان، خشونت خانگی و قتل های ناموسی 
 است.

سال است و پدر حتی مجاز است با تأیید قاضی دادگاه،  دختر خود را در سنین پایین تر ۰۱سن قانونی ازدواج دختران در ایران، 
سال را رد کرد و ۰۶هم وادار به ازدواج کند. سال گذشته، مجلس آخوندی الیحه پیشنهادی برای افزایش سن ازدواج دختران به 

 گفت این الیحه مغایر با تعالیم شرعی است. 
برای پیوستن  ۰۲۲۹الزم به ذکر است که رژیم ایران بدلیل جنگ ما هوی اش با ارزش های جهانشمول، علیرغم اینکه در سال 

کشور عضو سازمان ملل بود که هرگز به آن ملحق نشد؛ چرا که تنها  ۶به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان دعوت شد، یکی از 
مورد، برخالف قوانین اساسی، مدنی و مجازات رژیم آخوندی است.  این رژیم همچنین، از تاریخ  ۲۱ماده یک این کنوانسیون، با 

یافته فراملی برای کشورهای عضو  که کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان ۹۱۱۱سپتامبر سال  ۹۲
اند، متعهد به اجرای  را پذیرفته «پالرمو»االجرا شد، هرگز به آن نپیوسته است. کشورهایی که کنوانسیون  سازمان ملل متحد الزم

خصوص زنان و   یافته فراملی هستند که شامل مواردی از جمله، جلوگیری از قاچاق انسان به اقداماتی علیه جرائم سازمان
 کودکان می باشند که بر خالف سیاست های دیکتاتوری فاسد حاکم بر ایران است. 
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الیحه تامین امنیت «، »الیحه منع خشونت علیه زنان«
همگی  »الیحه تامین امنیت علیه خشونت«یا »زنان

های قانونی درباره زنان در ایران  اشاره به یکی از فعالیت
ها بود در دوره های مختلف حکومت  دارد که مدت

آخوندی از آن نام برده می شد اما هر بار با مخالفت 
 اکثریت بشدت زن ستیز حاکم، مسکوت می ماند. 

این موضوع بعد از روی کار آمدن دولت روحانی دوباره 
ها افتاد و از همان ابتدا ابهامات و تفاسیر آن  بر سر زبان

 ۱از وضعیت زنان، مورد بحث و مجادله قرار گرفت. 
اعالم کنند  ۰۱۲۱شهریور ۹۶سال طول کشید تا در 

چنین الیحه ای در قوه قضاییه تایید و به دولت ارسال 
 شده است. 

ارجاع الیحه به دولت برای بررسی مجدد در حالی بود 
صیانت، «که این قوه ضمن تغییر عنوان الیحه به 

، »کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت
ماده از آن را حذف و هدف الیحه را به کلی تغییر ۰۰

داده و از هرگونه کارآیی احتمالی تهی کرد  چیزی که 
نماینده مجلس، پروانه سلحشوری آن را شیر بی یال و 

دم و اشکم خواند و اعتراف کرد که گرهی از موضوع 
 خشونت علیه زنان باز نخواهد کرد.

اگر این الیحه تصویب شود شرایط «سلحشوری گفت: 
شود. الیحه کنونی کلمه  تر می برای زنان به شدت وخیم

های مربوط  خشونت علیه زنان را حذف کرده و قسمت
به امنیت زنان، یا فاکتور گرفته شده یا به نحوی تغییر 
پیدا کرده است. در نتیجه، ماهیت الیحه از دست رفته 

 »اند. است. ... در این الیحه، با واژگان بازی کرده

سال گذشته غالمحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه 
قضائیه و معاون اول وزیر دادگستری اذعان کرده بود که 
یکی از دالیل مخالفت مقامات دیکتاتوری مذهبی با این 

موجب تزلزل بنیان خانواده می «الیحه این است که 
 »شود.

این در حالی است که اشرف گرامی زادگان، مشاور 
تزلزل «حقوقی معاونت امور زنان و خانواده معنی عبارت 

را در فرهنگ مقامات زن ستیز آخوندی  »بنیان خانواده
 » تضعیف اقتدار مردان«اینگونه ترجمه کرد که منظور 

 در خانواده می باشد.
طیبه سیاوشی نماینده مجلس رژیم نیز پیشتر اذعان 

زنان و مادرانی که مورد خشونت قرار می «کرده بود که 
گیرند یا در معرض دائم خشونت هستند، نمی توانند 

 »مدیریت مناسبی در خانواده داشته باشند.

الیحه کنونی از ابتدا هیچ تعریف و چارچوبی از مصادیق 
خشونت علیه زنان ارائه نمی کند که بر اساس آن جرم 

انگاری کرده و مکانیزم بازدارنده و سپس مجازات تعیین 
کند. بلکه بصورت کلی، بعضی از مواد جنایتکارانه قانون 

 مجازات موجود را در این الیحه تکرار نموده است. 
اکثر متن این الیحه، شامل نام بردن از ارگانهای مختلف 

برای کمک به وظایف و حرفهای تبلیغی مانند فرهنگ 
سازی و از این قبیل موارد است که هیچکدام، نه سرحد 

زمانی دارد، نه ضمانت اجرایی و نه مرجع معتبر 
حسابرسی. همچنین هیچگونه سرمایه گذاری مالی برای 

ممانعت از خشونت و یا سامان دهی و پناه دادن به 
 قربانیان خشونت، در نظر گرفته نشده است. 

الیحه ای که رسانه های حکومتی 
 تصویب آن را اعالم کردند
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 شالقضربه  ۰۷ اعمال

 ساله۰۷مادر  علیه

 بخاطر پیگیری قتل فرزندش 

 شالقضربه  ۰۷ اعمال

 ساله۰۷مادر  علیه

 بخاطر پیگیری قتل فرزندش 
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چه کسی مسئول 
جلوگیری از 

خشونت علیه 
 زنان است؟

اعضای کمیته ملی "صیانت، کرامت و تأمین امنیت 
 ۹۹شامل  که وظایف بین آنها تقسیم شده،بانوان" 

نفر مقامات رسمی شناخته شده رژیم می شوند که 
به غیر از شخص معصومه ابتکار، معاون امور زنان و 
خانواده، همگی مرد هستند. عالوه بر این مقامات، 

نفر از اساتید حوزه علمیه قم نیز در این کمیته ۹
حضور دارند  که اگر هم به احتمال خیلی ضعیف 
جنسیت مونث داشته باشند، ارتجاعی ترین و زن 

ستیزانه ترین طیف دیکتاتوری مذهبی را نمایندگی 
 .می کنند
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بعضی مواد این الیحه بالدرنگ تصویر مجریان قوانین حکومت 
می  ۰۱آخوندی را در ذهن متبادر می کنند. مثال در ماده 

خوانیم: هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم 
بانوان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤن و حیثیت، به آنان 

 شود.  توهین نماید به حبس و شالق درجه شش محکوم می
هم اکنون فیلم ها و تصاویر بسیاری، بصورت روزمره در محیط 

های اجتماعی  وایرال می شوند که تعرض ماموران امر به معروف 
رژیم بر زنان را به نمایش می گذارند  درحالیکه عامالن آن، نه 
تنها هرگز مجازات نشده بلکه تشویق هم شده اند . نمونه های 

مختلف این کلیپ ها تابحال توسط کمیسیون زنان شورای ملی 
مقاومت ایران منتشر شده است. آخرین نمونه این تصاویر، مربوط 

به اواخر اکتبر سال جاری است. این ویدئو کلیپ، زن جوانی در 
شهرری را نشان می دهد که بدون حجاب، مشغول راه رفتن در 

یک پارک است. یک مامور مرد او را متوقف کرده و فرمان می 
دهد که وی بی حرکت بماند تا زنان مامور برای دستگیری وی 

برسند. زمانی که زن جوان در مخالفت با او به حرکت خود ادامه 
می دهد، مامور مربوطه به روی او پریده و او را روی زمین پرت 

 می کند. 
 

زنان ایرانی همچنین، تجربیات تلخی همچون تجاوز سلمان 
خدادادی نماینده شهرستان ملکان علیه زن جوانی بنام زهرا نوید 
پور را به یاد دارند که دادگاههای رژیم بجای رسیدگی به شکایت 

زن جوان، قصد محکوم کردن او را داشتند؛ اقدامی که نهایتا 
منجر به خودکشی مظلومانه وی گردید و مقام مجرم حکومت را 

 هم به بهانه بیماری قند خون از مجازات، معاف کرد. 
 

به جای  ۰۱تا۰۰تعداد قابل توجهی از مواد الیحه از جمله مواد 
خشونت علیه زنان، نقض قوانین شرعی آخوندی را نشانه رفته 

است که هم اکنون نیز در دادرسی های زن ستیزانه آخوندی، به 
گردن قربانیان آن یعنی زنان افتاده و آنها هستند که عمال با 

مجازات های سنگین و جنایتکارانه آن مواجه می شوند. کما اینکه 
بارها اثبات شده است که بزرگترین و اصلی ترین باندهای قاچاق 

 انسان  در ایران، وابسته به سپاه پاسداران هستند.
قابل ذکر است که یکی از آخرین قربانیان اعدام، سمیه شهبازی  
بخاطر دفاع در برابر تعدی به خود، در انتهای یک روند ناعادالنه 

سال زندان، سنگدالنه اعدام  ۶پس از  ۲۱آذر ۰۱قضایی، در روز 

شد و اعدام ریحانه جباری  که در برابر تجاوز مامور وحشی وزارت 
 اطالعت از خود دفاع کرده بود را یادآور شد.

 
هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع  -54ماده 

های  شود و مرتکب به یکی از مجازات با بانوان جرم محسوب می
 شود. تعزیری درجه شش محکوم می

هرگاه کسی زنی را به اعمال منافی عفت تشویق یا  -54ماده 
قانون  721های ماده  ترغیب کند، حسب مورد به یکی از مجازات

 شود. ( محکوم می7932مجازات اسالمی )مصوب 
عبوردادن )خارج یا واردساختن و یا ترانزیت(، حمل یا  -51ماده 

قصد زنا هرچند با  انتقال غیرمجاز زن به داخل یا خارج کشور به
رضایت وی باشد در صورتی که به نحو سازمان یافته باشد موجب 

حبس درجه چهار و در غیراین صورت موجب حبس درجه پنج 
 است.
هرکس مرتکب رفتاری گردد که برخالف مقررات  -54ماده 

منجر به کشف اجباری حجاب زن شود، به حبس یا جزای نقدی 
 شود. درجه شش محکوم می

های مخابراتی یا فضای مجازی  هرکس از طریق سامانه -53ماده 
های مختلط، یا  ها بانوان را به صورت عمومی به مهمانی و مانند آن

سایر اماکن و مراکز فساد یا فحشا دعوت کند، به میانگین حداقل 
و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر برای تاسیس یا اداره مراکز 

 فساد یا فحشا محکوم خواهد شد.
هرگاه در اماکن عمومی مردی عمدًا بدن خود را به  -45ماده 

بدن زنی بزند یا به هر نحو باوی تماس ایجاد کند به شالق درجه 
 گردد. هشت محکوم می

 
به جرایم موضوع این قانون که در «این الیحه، باید  ۰۰طبق ماده

های کیفری با تعدد قاضی است، حتی المقدور با  صالحیت دادگاه
این قانون پیش از این  »شود. حضور یک مشاور زن رسیدگی می

هم برای دادگاههای خانواده وجود داشت اما مقامات رژیم به بهانه 
 کمبود بودجه، مشاورین زن را حذف کرده بودند.  

 
عالوه بر موارد مذکور، شهیندخت موالوردی، معاون حقوق 

شهروندی ریاست جمهوری رژیم اذعان کرده است که این الیحه 
عبارات کلی، دوپهلو، مجمل، مبهم، کشدار و «حاوی 

فرصت را برای تفسیر و برداشت «است که  »تفسیربردار
ایجاد می کند. وی همچنین به جایگزینی کلمه زنان با  »شخصی

برانگیز  تامل  اخیرًا در بیان«بانوان  اشاره می کند و می پرسد: 
سخنگوی قوه قضاییه اشاره شده که این الیحه در راستای تامین 

مقررات و   امنیت زنانی است که خود را پایبند به قوانین و
 »بینند، پس بقیه چه؟! های دینی می ارزش

 

 محتوای الیحه چیست؟
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 سرنوشت الیحه

سرنوشت 
الیحه 

جلوگیری از 
خشونت علیه 
زنان در دولت 

 روحانی؟!!!

الیحه در این نقطه، در حالی که کارآیی چندانی در جهت 
ایجاد امنیت برای زنان در آن یافت نمی شود، بعد از همه 

سالیان گیر کردن پشت موانع ارگانهای مختلف در ادوار 
شهریور، بیش از  ۹۶مختلف حکومتی، هم اکنون نیز از 

ماه است که تحت بررسی دولت روحانی متوقف مانده ۱
گویند حتی اگر این الیحه در  است. نمایندگان مجلس می

 ۲۲های پایانی این دوره از مجلس رژیم که در خردادماه  ماه
به پایان می رسد، به مجلس برسد، نوبت به بررسی آن 

 .نخواهد رسید

دانیم چرا الیحه در دولت،  نمی
  مسکوت مانده است

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس فاطمه ذوالقدر 
 ضمن تایید این موضوعوگو با خبرنگار رکنا  رژیم در گفت

گفته است: این الیحه از قوه قضاییه خارج شده و به دولت 
دانیم که چرا در دولت، مسکوت  برگشته است؛ اما ما نمی

 .مانده است
 

شرایط برای زنان به شدت 
  شود تر می وخیم

پروانه سلحشوری با توجه به اینکه تحت دیکتاتوری زن 
امید «ستیز، امیدی به ایفای حقوق زنان نیست اذعان کرد: 

ندارم که در مجلس آینده وضعیت، بهتر از این مجلس باشد 

و بشود این الیحه را به سرانجام رساند. حتی اگر مجلس 
خوبی هم شکل بگیرد، با مالحظاتی که در قوه قضاییه و 

شورای نگهبان وجود دارد، معلوم نیست اتفاق خوبی درباره 
این الیحه بیفتد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همین 

دیدگاه وجود دارد. بنابراین کال در حوزه زنان فعالیت 
 »کردن، کار خیلی سختی است.

 

عبارات «الیحه حاویشهیندخت موالوردی:  
فرصت را «است که »دوپهلو و مبهم

 ایجاد می کند.»برای تفسیر شخصی
 

 ۹۹:  حتی اگر الیحه، تا خردادنمایندگان مجلس 
مجلس برسد، تا پایان دوره مجلس یازدهم، 

 بررسی نخواهد شد.

۲۲ 

۸ 
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 نتیجه گیری

همانطور که دیدیم، ادعای مبارزه با خشونت علیه زنان در نظامی بنیادگرا که سبعیت و ضد بشر بودن آن در جریان قیام 
بخاطر وحشیگری هایش علیه مردمی که به سه برابر شدن قیمت بنزین اعتراض داشتند، بر همگان  ۲۱آبان ماه سال 

روشن شد بیشتر به طنزی تلخ شباهت دارد. این واقعیت با محکوم شدن های پی در پی استبداد مذهبی توسط بسیاری 
تن از گزارشگران ملل متحد و جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به  ۰۶از مقامات کشورهای مختلف، 

 اثبات رسید.
واضح است که زنان ایرانی، نه به اینگونه مانورهای بی محتوای رژیم اعتنایی دارند و نه امید می بندند؛ بلکه آنچنانکه 
مقامات حکومتی بارها اعتراف کرده اند، زنان شجاع ایران در صف اول اعتراضات و در نقش هدایت کننده قیام برای 

براندازی این رژیم که مجری و مبلغ اصلی خشونت علیه زنان است ایستاده اند و با شجاعت بسیار بهای آزادی را مانند 
 قهرمان پیشتازشان می پردازند. 

۹ 
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