ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ » ﺷﺑﮑﮫ ﺳﻧدﯾﮑﺎﺋﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و ﻣﺑﺎرزه « ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت  ٨ﻣﺎرس روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن
وﺿﻌﯾت زﻧﺎن در اﯾران
ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺣﻘوق زﻧﺎن ،رﻓﻘﺎی ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔران در اﯾران )  ،(SSTIﻋﺿو
»ﺷﺑﮑﮫ ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و ﻣﺑﺎرزه« ،ﻧﮑﺎت زﯾر در ﻣورد وﺿﻌﯾت زﻧﺎن در اﯾران را ﺑﮫ اطﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد.

در اﯾن روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻣﺎ ﻣوظﻔﯾم ﮐﮫ ﺑﻠﻧدﮔوی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ رزﻣﻧد و ﺟﺎن ﺧود را ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻧدازﻧد.
در اﯾران دو روز زن ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود ١۶ :دﺳﺎﻣﺑر ،روز ﺗوﻟد ﻓﺎطﻣﮫ ،دﺧﺗر ﭘﯾﺎﻣﺑر ،ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺳﺎزﻣﺎن داده
ﻣﯽ ﺷود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘوق زﻧﺎن  ٨ﻣﺎرس روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن را ﺟﺷن ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
در  ٨ﻣﺎرس  ،١٩٧٩ده ھﺎ ھزار زن ﺑرای ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ رﯾﺧﺗﻧد .آن ھﺎ ﭘس از ﻣﺷﺎرﮐت
ﮔﺳﺗرده در ﻗﯾﺎم ،ﺑﺎ ﺷرﮐت در ﺗظﺎھرات در اﯾن روز ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧود ﺑﺎ رژﯾم ﺿداﻧﻘﻼب ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ رھﺑری آﯾت ﷲ
ﺧﻣﯾﻧﯽ ،ﮐﮫ زﻧﺎن از اوﻟﯾن اھداف ﺳرﮐوب آن ﺑودﻧد ،اﺑراز داﺷﺗﻧد.
ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل اﺳت.
در ﺳﺎل  ٢٠٠٣دو ﻻﯾﺣﮫ ﺑرای اﻟﺣﺎق اﯾران ﺑﮫ ﮐﻧواﻧﺳﯾون "ﻣﻧﻊ ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن" و ﮐﻧواﻧﺳﯾون "ﻣﻧﻊ ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺳﺎﯾر
ﻣﺟﺎزات ھﺎی ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ" ،ﺗوﺳط ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن اﻧﻘﻼب رد ﻣﯽ ﺷوﻧد.
در اﺛر ﻓﺷﺎرھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑر رژﯾم ،ﺣﮑوﻣت ﻻﯾﺣﮫ ای ﺑﺎ ﻋﻧوان "ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت زﻧﺎن در ﺑراﺑر ﺧﺷوﻧت" در  ٣ژاﻧوﯾﮫ
 ٢٠٢١ﺗﺻوﯾب ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻻﯾﺣﮫ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﭘﺎﺋﯾن ﺗر از اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت ،زﯾرا ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﺧﺷوﻧت
زﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﭘردازد ،از ﺟﻣﻠﮫ ازدواج ﮐودﮐﺎن و ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻣرد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﺳرش.
ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،اﯾن ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﮫ ﺟﻠو اﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻘطﮫ ﺷروﻋﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرای ﺑرﻗراری ﻣﺟﺎزات در ﻣورد ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ
زﻧﺎن ،و ﺗﺎزه اﯾن ﻻﯾﺣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ھم ﺑرﺳد.
در اﯾران اﯾن ﻗﺎﻧون ﺗﻌزﯾرات ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺿﻌﯾت زﻧﺎن را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻗواﻧﯾن ،ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﺟﺎزات
ھﺎی ﺑدﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺷن اﺳت ،ﺑﮫ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن را ﺗﺷوﯾﻖ ﮐﻧد ،ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﻣرﺣﻠﮫ
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗن آن ھﺎ .ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﯾن دوﻟت ﻣردﺳﺎﻻر ﺑر ﺑدن زﻧﺎن ﻛﻧﺗرل اِﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و زﻧﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎطر زن ﺑودن ﺷﺎن
ذاﺗﺎ ً ﻣظﻧون و ﻣﻘﺻر ﻣﻔروض ﻣﯽ ﭘﻧدارد.
ﻣﺑﺎرزه زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در زﯾر ﺑﺎزﮔو ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺧﺷوﻧت اﯾن رژﯾم ﻣردﺳﺎﻻر زن ﺳﺗز را ﺑﺎزﮔو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد:
ﯾﺎﺳﻣن آرﯾﺎﻧﯽ ،ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﺟرم دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺧود ﻣﺣﮑوم ﺷد.
در اوت  ،٢٠١٨او در طﯽ ﺗظﺎھراﺗﯽ در ﺗﮭران ھﻣراه ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻻن دﺳﺗﮕﯾر ﺷد .در  ٨ﻣﺎرس  ،٢٠١٩ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ او
و ﻣﺎدرش در داﺧل ﻣﺗرو ﺗﮭران ،ﺑدون ﺣﺟﺎب ،و ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری در ﺑﯾن ﻣﺳﺎﻓرﯾن ﻣﺛرو ﮔل ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐردﻧد و
ﺷﻌﺎر "ﻣن ﺑﯽ ﺣﺟﺎب ،و ﺗو ﺑﺎ ﺣﺟﺎب" ﺳر ﻣﯽ دادﻧد ،ﺑﺎر دﯾﮕر دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﻧد.
آن ھﺎ ھر ﻛدام ﺑﮫ  ١۶ﺳﺎل زﻧدان ﻣﺣﻛوم ﺷدﻧد .در ﭘﯽ ﺑﺳﯾﺞ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ھم ﭼﻧﯾن ﭘﺣش ﮔﺳﺗرده وﯾدﺋوﯾﯽ در ﺷﺑﮑﮫ
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﺣﮑوﻣﯾت آن ھﺎ ﺑﮫ  ٩ﺳﺎل ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.

طﺑﻖ ﮔزارش ﺳﺎزﻣﺎن "اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل زﻧﺎن ﻧوﺑل" ،ﯾﺎﺳﻣﯾن » در زﻧدان در ﺷراﯾط وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد ...او در
ﺳﻠول اﻧﻔرادی ﻣﺣﺑوس ﺑوده ،ﺧﺎﻧواده اش ﺣﻖ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ او را ﻧداﺷﺗﮫ و او را ﺗﮭدﯾد ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﺎن ﭼﮫ در ﺑراﺑر
دورﺑﯾن ﻓﯾﻠﻣﺑرداری از ﮐرده ﺧود اظﮭﺎر ﻧداﻣت ﻧﮑﺗد ،ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اش را ﻧﯾز دﺳﺗﮕﯾر ﺧواھﻧد ﮐرد«.

ﮔﻠرخ اﺑراھﯾﻣﯽ اﯾراﯾﯽ ،ﻧوﯾﺳﻧده و ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ،ﻓﻌﺎل ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺟﺎزات ﺳﻧﮕﺳﺎر در اﯾران.
در اﮐﺗﺑر  ،٢٠١۶ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﺷف ﯾﮏ ﺟزوه اﻧﺗﻘﺎدی در ﺑﺎره ﺳﻧﮕﺳﺎر ،ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧﺎﻧﮫ اش ،ﺑﮫ  ۶ﺳﺎل زﻧدان
ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﺷود.
او از ژاﻧوﯾﮫ  ٢٠١٧در زﻧدان ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد .ﺷراﯾط زﻧدان ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل اﺳت .در ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺷم ﺑﻧد ،ﺗﮭدﯾد
ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﯽ ﺷود .او ھم ﭼﻧﯾن ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺷﻧﯾدن ﻟﮕد زدن ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﺷوھرش و ﻓرﯾﺎدھﺎی ﻧﺎﺷﯽ ﺧﻔﮫ ﮐردن او در
ﺳﻠول ﻣﺟﺎور ﻣﯽ ﺷود.
رﯾﺣﺎﻧﮫ ﺟﺑﺎری ،ﯾﮏ دﮐوراﺗور  ٢٠ﺳﺎﻟﮫ ،ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻗﺗل ﯾﮏ ﻣﺄﻣور ﺳﺎﺑﻖ اﻣﻧﯾت ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﮐرده ﺑود
در  ٢۵اﮐﺗﺑر  ، ٢٠١۴وی را ﺑﮫ ﺟرم ﮐﺷﺗن ﻣﺗﺟﺎوز ﺑﺎ ﭼﺎﻗو ،ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و اﻋدام ﮐردﻧد .در ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻣﺗﻌددی ﮐﮫ از
درون ﺳﻠول زﻧدان داﺷﺗﮫ ،ﺷراﯾط زﻧدان و ﺗﻌدش را ﺑﺎزﮔو ﻣﯽ ﮐﻧد .وی درﺑﺎره ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺧود ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :اﻟﺗﻣﺎس

ﻧﮑردم ،ﻣن ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻗطره اﺷﮏ ھم ﻧرﯾرﺧﺗم ،زﯾرا ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﻋﺗﻣﺎد ﮐردم .اﻣﺎ ﻣن ﺑﮫ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾت ﻣﺗﮭم
ﺷدم«.
زھرا اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ از ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد .وی ﺑرای دﻓﺎع از ﺧود ﺷوھرش را ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
ﺷوھرش ،ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ارﺷد اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﻣرﺗﺑﺎ ً او را ﮐﺗﮏ ﻣﯽ زد .زھرا ﺑﮫ اﻋدام ﻣﺣﮑوم ﺷد .در  ١٧ﻓورﯾﮫ  ،٢٠٢١در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﺷﺎھد ﺑﮫ دار آوﯾﺧﺗن  ١۶ﻣرد ﻗﺑل از ﺧودش ﺑود ،ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ ﻣﯾرد .ﺟﺳد ﺑﯽ ﺟﺎن او را دار ﻣﯽ زﻧﻧد.
ﺑدون رھﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ و ﮐﺎﻣل زﻧﺎن ،ھﯾﭻ آﯾﻧده ای ﺑرای دﻣوﮐراﺳﯽ در اﯾران وﺟود ﻧدارد.
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن اﯾران!

