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 رومیناهای ایران، قربانیان بی دفاع قوانین وحشیانه رژیم آخوندی
 

. افکار عمومی و بین المللی را جریحه دار کرد توسط پدرش ساله۱۴رومینا اشرفی ، خبر دلخراش قتل هدر آخرین هفته ماه م
اعالم  این دختر نوجوانقتل  مسئول ی حاکم بر ایران راآخوندها در این رابطه،ای  طالعیهاکمیسیون زنان شورای ملی مقاومت در 

و تسهیل  مروج عماًل شان زانهیستو زن ییوسطاقرون نیعملکردها و قوان کرد که با
 ت هستند.اکننده اینگونه جنای

خاطر ه اهل شهرستان طالش در شمال ایران، ب ساله۱۴دانش آموز  ،یاشرف نایروم
خانه فرار کرد از واج او با فرد مورد عالقه اش، به قصد ازدواج دمخالفت پدر با از

  موران قضایی رژیم افتاد.أو به چنگ م
به  بدون توجه به خطری که او را تهدید می کرد دختر بی پناه را دادگاه  یقاض

  خانواده اش برگرداند.
و اصرار  هیبارها با گر دادرسی،خالل  دروی که  فاش کردند حکومتی یها رسانه

 . با این وجود،گفته بود، اگر به خانه بازگردانده شود پدرش او را خواهد کشت
و  یاسالمضد نی، براساس قوانقرار داشتدر جایگاه قاضی  که یرحمیب تکاریجنا

  .و روانه قتلگاه کرد را به پدرش سپرد نایروم ،یآخوند میرژ یشرضدب
  .کردرا از پشت قطع  ساله۱۴دختر  در خواب بود، پدر با داس گردن نایکه روم یدر حال ۹۹اول خرداد  روز

 .ه استکرد یبه مرگ م دیتهد ای یبه خودکش قیاو را تشو یبعد از خواستگارفاش کرده که پدر رومینا  این دختر جوانمادر 
و از معافیت از صحبت کرده گستری دداوکیل  یکبا  از ارتکاب جنایت، روز قبلدو  رومینا می شود که پدرگفته همچنین 

 قصاص طبق قوانین رژیم مطمئن شده بود. 
 توسط دست کم اعالم کرده بود بایدخطر قریب الوقوع مرگ خود را  واین تهدید ها را به چشم دیده  رومینای معصوم که

 یو قتل ها یزنان، خشونت خانگ هیعل خشونتاما  منتقل می شد.امن  یهاخانهمورد حمایت قرار گرفته و به  یاورژانس اجتماع
در مقابل  یتیحما چیاز ه رانیشده اند و زنان ا نهینشده بلکه نهاد یجرم انگار زن ستیز آخوندی میرژ نیدر قواننه تنها  یناموس
  .ستندیبرخوردار نوحشیانه خشونت انواع 
در جلسه ، افکار عمومی در ایران و جهاندر یک فرار به جلو در واکنش به انزجار  ،رژیم مالیان رئیس جمهور ،روحانی حسن

 (۱۳۹۹خرداد ۷ - رنایا رسمی یخبرگزار). منع خشونت را صادر کرد حیبه لوا یدگیدر رس عیدولت دستور تسر اتیه
ناکارآمدسازی آن  و نهایتًا مناقشهسال ۸پس از مطرح شده بود،  یحه منع خشونت علیه زنانالتحت عنوان  ،که در شروعای الیحه 

از با این وجود  و تغییر ماهیت داد.نام تغییر  «بانوان در برابر خشونت تیامن نیکرامت و تام انت،یصالیحه »به یه ئقضا توسط قوه
 به مجلس راه پیدا نکرده است. هنوز مانده ومسکوت روحانی دولت هیئت توسط تاکنون  ۹۸شهریورماه سال

سال است که پیش از آن هم پدر و قاضی حق مجبور کردن او  ۱۳ قانون مدنی، سن ازدواج دختران ۱۰۴۱طبق ماده عالوه بر این، 
با مخالفت  سال ۱۶به  ۱۳الیحه افزایش سن ازدواج دختر بچه ها از ، ۱۳۹۷در دیماه که این در حالی است  به ازدواج را دارند.
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                                                    women.ncr-iran.org/fa    @womenncri.fa    @womenncri 

 
2 

 

در مجلس رژیم مطرح شده بود که از جانب  ۷۹طرح مشابهی نیز در سال  و رد شد.مجلس مواجه  و کمیسیون قضایی اعضای مرد
 شورای نگهبان خالف شرع تشخیص داده شده و رد شد.

 
 تسهیل خشونت علیه زنان در قوانین رژیم

قانون پرداخته است.  ترویج خشونت علیه زنانجا به ه جاب قوانین خوددر  های حمایتی،ساز و کارایجاد  جایه رژیم ایران، ب
نهانی ترین موضوعات جنسی  تشریح با کریه ترین فرهنگ ممکن بهاز جرائم را ماده ۳۷شامل  خود کامل فصلچهار مجازات 

 ۲۲۴ده است. )موادنمورا برای هرکدام تعیین  ضربات شالقوحشیانه ای شامل سنگسار، اعدام و  های و مجازاتاختصاص داده 
  (۱۳۹۲اردیبهشت قانون مجازات اسالمی مصوب  ۲۶۱تا

ص مجازات رژیم است به این قبیل جرایم اختصا قانونکتاب تعزیرات حکومتی که مکمل از  ۶۳۸و  ۶۳۷ مادهدو عالوه بر آن 
 است.  کردهالق برای آنها تعیین و احکام ش یافته
که خود قانون، اعدام فراقانونی توسط اعضاء  مقامات حکومتی در چنین وقایع دردناکی آنجا محرز می شودمقصر بودن اما 

 نهادینه کرده است.خانواده را 
زنی را می دهد که توسط شوهر خود در حال رابطه با مرد  در لحظهبه صراحت فرمان قتل  کتاب تعزیرات حکومتی  ۶۳۰ماده 

 تصویب شده و آخرین بار در آذرماه ۱۳۷۵ )تعزیرات حکومتی مکمل قانون مجازات رژیم است که در خرداد دیگری دیده شود.
علم به تمکین زن هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و  -  ۶۳۰ماده . )اصالح شده است ۱۳۹۶

 ((.برساند تواند در همان حال آنان را به قتلداشته باشد می
 قربانی نباشد.، پدر یا از اجداد پدری ه ویتی قابل اجرا می داند کدر صور قاتل را قصاصمجازات،  قانون  ۳۰۱ ماده همچنین

 (۱۳۹۲)قانون مجازات ماده مصوب اردیبهشت
که همین حکومت به مردم ایران  روزی هاییسیه  ، انتهای تونلی است ازناعادالنه های دادرسیو مصوب قوانین  باید ذکر کرد که

 که درفرهنگی زن ستیزانه فضای  و اکافی، محدودیت دسترسی به اطالعاتگسیخته، تحصیالت نتحمیل کرده است. فقر افسار
و خشونت رایج در خیابانها و رادیو و تلویزیون  درسی و حتی فیلم های سینمایی رژیم تبلیغ می شود در کنار ها، کتب رسانه

مجموعه به آن دست می یازد،  در برابر قیام های مردمیایجاد فضای اختناق که رژیم ایران برای صحنه های شالق و اعدام 
تکارانی که ی، جنادنمی ساز، جنایتکارانی مثل پدر رومینا از پدران و برادران مشروع کرده و جنایت را در جامعه که هستندشرایطی 

 انگشت شمار نیستند.سفانه أمت
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 قتل های ناموسی خروار مشتی از

در رسانه های محلی و  شده جدرغیر شفاف نمونه های اندک اما  ،پیگیری نمی شونداینگونه جنایت ها در سیستم آماری  هرچند
 :به لیست بعضی از این جنایت ها توجه کنید وحشت انگیز است. حکومتی

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

سرنوشت 
 جنایتکار

نسبت  نحوه قتل سایر توضیحات
خانوادگی 

 قاتل 

محل وقوع 
 جنایت

سایر 
مشخصات 

 قربانی

تاریخ و  قربانی
 منبع خبر

  

دنیا یک هفته قبل 
از به قتل رسیدن  

خاطر اصرار ه ب
برای ادامه تحصیل 

در خانه محبوس 
 بود.

هنگام مشاجره با 
پدر برای تالش 

برای ادامه تحصیل 
مورد ضرب و 

شتم قرار گرفته و 
در اثر خونریزی 
 مغزی جان سپرد.

 -دنیا میری    کرمانشاه پدر
 سال۲۰

کردستان 
تیر ۱۲ -مدیا 

۹۲ 

  

زینب مدتی بود 
که توسط مردی 

مورد اذیت و آزار 
قرار می گرفت. 

این موضوع را به 
برادرش گفت و 
برادر به تحریک 

عموهایش دست به 
 جنایت زد.

زیر ضربات چوب 
برادرش، سر 

زینب به دیوار 
اصابت کرد که 

 باعث فوتش شد.

روستای  برادر
آباده از توابع 

رستان هش
 بویراحمد

 -زینب د   
 ساله۱۴

سایت 
حکومتی 

عصر دنا ـ 
 ۹۸آذر۲۵

 هاجره  حسین بر دنیا میری
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پس از 
 ماه از۲

زندان 
 آزاد شد.

توسط پدر خفه   
 شد. 

روزنامه  ساله۲۱سیما    غرب تهران پدر
حکومتی 
خراسان ـ 

 ۹۸بهمن ۱۴

  

مادر فرشته در یک 
بیمارستان روانی 
بستری بود. وی 

روز قبل از ۲
مرگش با التماس 

از مسئولین 
آسایشگاه خواسته 
بود که به وی پناه 

گرنه کشته ودهند 
 خواهد شد.

رابطه با به اتهام 
پسر همسایه 

 گردنش بریده شد

 -فرشته نجاتی    مریوان پدر
 ساله۱۸

سایت 
حکومتی 
دیدارنیوز 

اردیبهشت ۲۹
۹۹ 

از قصاص 
نجات 

 یافت

وی برای فروش 
کارهای خیاطی 

اش صفحه 
اینستاگرامی با 

پیگیری کنندگان 
زیاد داشت. 

تصمیم سارینا برای 
ازدواج با مرد 

مورد عالقه اش 
را  خشم برادر 
 افزون کرد.

زیر ضرب و شتم 
 کشته شد

یک مادر  سنندج برادر
دختربچه 

و  ساله۵
خیاط 
لباس 
 محلی

سارینا غفوری 
 ساله۲۵ -

سایت 
حکومتی 
دیدارنیوز 

اردیبهشت ۲۹
۹۹ 

  

اتهام او ابراز عالقه 
 به یک مرد بود.

در اثر مشت و 
لگدهای پدر به 

کما رفت و پس 
 ماه جان سپرد۳از 

سایت  ساله۱۶هوژان    دیوان دره پدر
حکومتی 
دیدارنیوز 

اردیبهشت ۲۹
۹۹ 
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بعد از طالق قصد 
ازدواج با مرد 

دیگری را داشت و 
با وی به خانه آنها 

 رفته بود.

توسط پدر خفه 
شد و جنازه اش به 

وسط میدان برده 
 شد.

زعفران    مریوان پدر
 محمدی

سایت 
حکومتی 
دیدارنیوز 

اردیبهشت ۲۹
۹۹ 

متواری 
 است

در طی  هاجر
زندگی خانوادگی 

مرتب کتک می 
خورد و با سیم داغ 

سوزانده می شد. 
خانواده به شکایت 
های این زن جوان 

 توجهی نکرد.

در حالی به 
بیمارستان برده شد 

که به او اسید 
خورانده شد تا 

که  جایی
دندانهایش ریخته 

و سیستم تنفسی 
اش از بین رفته 

بود. پوست سرش 
مملو از خارهای 

ن بود و بیابا
بسیاری از 

استخوان هایش 
در اثر ضربه 
 شکسته بود.

 -شهر گشت  همسر
استان سیستان 

 و بلوچستان

مادر یک 
 ساله۲پسر 
 ۱۶در 

سالگی 
وادار به 
ازدواج 

 شده بود.

  ههاجر
 -حسین بر 

 ساله۲۰

سایت 
حکومتی 

 –دیدارنیوز 
خرداد  ۳

۱۳۹۹ 

بازداشت 
 شد

برادر کوچک تر 
خاطر مخالفت با ه ب

ازدواج خواهر با 
مرد مورد عالقه 

اش دست به 
سوزاندن خانه ای 

زد که خواهر و 
مرد مورد عالقه 

 اش در آن بودند.

خانه توسط برادر 
به آتش کشیده 

شد و دختر در اثر 
سوختگی جان 

 سپرد

برادر 
 کوچکتر

سایت  ساله۱۸دختر    شهر رشت
حکومتی 
 -همشهری 

 ۹۹خرداد ۷
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پدر 
مسئولیت 

ه قتل را ب
عهده 

گرفت اما 
هیچکس 
بازداشت 
و زندانی 

 نشد.

ساله ۱۷با پسر
همسایه از خانه 

فرار کرد اما توسط 
نیروی انتظامی به 

کرمانشاه 
 برگردانده شد.
قاضی پس از 

دریافت گزارش 
سالمت پرده 

بکارت با تهدید به 
سنگسار پرستو را 

 به خانه باز گرداند. 
وی بارها در مقابل 
قاضی و سپس در 

دادگاه محوطه 
التماس کرده بود 

که به خانه 
دانده نشود ربرگ

چون می داند که 
برادرانش او را 
 خواهند کشت.

در برابر چشم 
برادر و خواهر 

کوچکتر، بدنش 
تکه تکه شده و 

سرش بریده شد و 
گوشت تنش 
 سوزانده شد.

برادر ۲
 بزرگتر

حاشیه شهر 
 کرمانشاه

فرزند سوم 
خانوده ای 

نفر ۷فقیر با 
جمعیت. 

به  وی
مدرسه 

 نمی رفت.

 -پرستو 
 ساله۱۴

تریبون زمانه 
خرداد ۸  -

۹۹ 

 
 خشونت علیه زنان ارائه کرده است.در مورد  دیگری نیز مل برانگیزأآمار ت اطالعات وسایت حکومتی دیدارنیوز 

آمار   ۱۳۹۰شدند. در سال  یناموس یهاقتل یزن در کردستان قربان۱۰از  شیزن در اهواز و ب۱۵ ،ماه۷تنها در مدت  ۱۳۸۸در سال 
 قتل رسیدند به بهد پسر خو، همسر و توسط پدر، برادر، ۹۷سال  درزنانی که آمار  .استزن بوده  ۳۴۰ رانیزنان کشته در کل ا

 ۲۵ عددتنها در کردستان  ۹۸سال  این آمار در .رسید یغرب جانیلرستان، کرمانشاه، کردستان و آذربا الم،یا یهازن در استان۳۳
 (۱۳۹۹اردیبهشت ۲۹ –)سایت حکومتی دیدار نیوز  داد. تقتل ناموسی را به ثب یزن قربان

با نگاهی به موارد گزارش شده در دو ماه اخیر که فقط به چند استان محدود می شود می توان حدس زد که آمار واقعی بسا باالتر 
 از گزارش های رسانه های حکومتی است. 
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 خشونت خانگی فرار دختران به علت

فاطمه عباسی، سرنوشت هزاران دختر را تباه می کند.  ساالنه خشونت وحشیانه علیه زنان حتی در صورتیکه منجر به قتل نشود،
 نیرصد اد۴۰کرده اند. دختر از خانه فرار  ۴۰هزار و  هب کینزد ۹۶که در سال استاعالم کرده یستیسازمان بهز زنانمشاور 

 ییشناسا یستیاست که توسط سازمان بهز یها تنها مربوط به دخترانآمار وی اعتراف کرد که اینسال سن داشتند.  ۱۵ ریدختران ز
علت  ۹۷کشور در سال  یاورژانس اجتماع سیرئ ندارد. کشور وجوددر  یاز تعداد کل دختران فرار یقیدق مارآ چیه اند وشده

 (۱۳۹۷مهر۲ –عالم کرد. )خبرگزاری حکومتی ایرنا را خشونت اها درصد فرار دختران از خانه ۵۰
 رومینا ها در ایران بسیارند ...
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