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 اع�ميه جھانی حقوق بشر 2ماده 
سياسي يا ھر عقيده ديگر  حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذھب، عقيدهھر کس ميتواند بدون ھيچگونه تمايز مخصوصا از  /الف

ي، ثروت، نسب يا ھر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديھائي که در اع,ميه حاضر ذکر و ھمچنين مليت، وضع اجتماع
 .شده است بھره مند گردد

بع,وه ھيچ تبعيضي به عمل نخواھد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که  /ب
 . مستقل تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشدشخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور 

 کنيميرا محکوم مشونت عليه زنان خ و بازداشت ،سرکوب

  

ترين شکل نقض  نابرابری جنسی و خشونت بر زنان يکی از واقعيت ھای تلخ جھان معاصر است و خشونت عليه زنان رايج
 . حقوق بشر بشمار ميرود

تر می  ھا عريان گيرد اين خشونت شناسد و ھر چه جامعه بيشتر تحت تاثير فرھنگ مذھبی قرار می خشونت عليه زنان مرز نمی
 . در طول حيات حکومت اس,می در کشورمان اين روند چرخه معکوسی را طی کرده است. شوند

زنان در عرصه ھای فرھنگی، اجتماعی، اقتصادی  حکومت اس,می از فردای دستيابی به قدرت، آشکارا به اعمال خشونت عليه
، تحميل حجاب اجباری، کاھش سن ازدواج دختران، اخراج ١٣۵۴حذف قانون حمايت خانواده مصوب سال . و سياسی روی آورد

کی از تحميل حجاب اجباری خود به تنھايی ي. از نخستين اقدامات خشونت بار رژيم عليه زنان بوده است... ھزاران کارمند زن و
 .شود سال بر زنان ايرانی اعمال می ٣٠خشونت ھای آشکاری است که طی بيش از 

ران زن و دختر به دليل رعايت نکردن حجاب، مورد ضرب و جرح ماموران گشت جندهللا، ثارهللا و دھھا گشت در اين سالھا ھزا
 . ديگر قرار گرفته، دستگير و بعضا مورد تجاوز جنسی سرکوبگران قرار گرفته اند

دليل زن بودن متحمل تحقير،  ھمچنين زنان زندانی سياسی در زندان ھای ايران و در بيدادگاه ھای اس,می در موارد بسياری به
 .اند خشونت ھا و احکام مضاعف شده

حکومت اس,می منشاء و عامل اصلی اعمال خشونت بر عليه زنان است و با قانونی کردن تبعيض جنسيتی در عرصه ھای 
بسياری از تفکری که خود سرچشمۀ . مختلف اجتماعی و اقتصادی، باعث تقويت تفکر و رفتار ھای مرد ساcرانه شده است

در برابر تعرضات و آسيب  از زنان ،نه بودهامردساcرايران نيز قوانين کيفری و جزايی در . خشونت ھای وارده بر زنان است
از (قانون مجازات اس,می در جرايمی مانند جراحت ،نقص عضو و يا قتل . کند ھای جسمی و روانی از سوی مردان حمايتی نمی

عم, باعث تشويق خشونت مردان بر ) نان در قانون مجازات اس,می نصف مردان محسوب می شودآنجا که ارزش جسم و جان ز
  .عليه زنان شده است

 

بر برابری  و محکوم را بر زنان ،اعمال خشونت نا برابری و ھرگونه
 نمائيمتاکيد می  نان و مردانحقوق ز

 

ھرچند امکان آمارگيری دقيق در ايران وجود ندارد اما آمارھای رسمی دولت که فاصلۀ زيادی با ارقام واقعی دارند،حاکی از رشد 
 .ھای خصوصی و عمومی است قابل توجه خشنونت عليه زنان در حوزه

است که در  ھای اخير حاصل ساختار فکری و نظام سياسیافزايش گسترده و دردناک ميزان خشونت عليه زنان در ايران طی سال
صاحب اختيار زنان در عرصۀ خصوصی، مردان و در عرصۀ عمومی، . ندارند را اختيار خودموجوداتی ھستند که  آن زنان

 .حکومت اس,می است
تلخ آن باشد و حکومت ھا نيز با  ای نابرابری جنسی و خشونت بر زنان يکی از واقعيت ھای ما بر اين باوريم مادامی که در جامعه

  .ای دمکرات و آزاد داشت اعمال خشونت حکومتی بر شدت آن بيافزايند، نمی توان جامعه
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  کانون دفاع از حقوق بشر در ايران 

 کميته دفاع از حقوق زنان


