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ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ زﻧﺎن ،ﺣﺪ و ﻣﺮزی ﻧﺪارد و در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﮫ ﻋﻨﺎوﯾﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺶ از اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺳﺮطﺎن و ﺗﺼﺎدﻓﺎت
ﺟﺎده ای ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ زﻧﺎن اروﭘﺎﯾﯽ در ﺳﻨﯿﻦ  ١۶ﺗﺎ  ۴۴ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ ٩٠ ،درﺻﺪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ زﻧﺎن و ﺣﺪود  ١٠درﺻﺪ ﻣﺮدان ھﺴﺘﻨﺪ و زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
آﻣﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ در زﻧﺎن دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان اﺳﺖ و زﻧﺎن ﻣﺠﺮد ﮐﻢ ﺗﺮ از ﻣﺮدان ﻣﺠﺮد دﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در
ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻣﺘﺎھﻞ ﺑﯿﺶ از ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﺮدان ﻣﺘﺎھﻞ اﺳﺖ.
در ھﺮ  ١٨ﺛﺎﻧﯿﮫ ،در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن ﯾﮏ زن ﻣﯽ ﻣﯿﺮد.
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ھﺮ  ١٨ﺛﺎﻧﯿﮫ ﯾﮏ زن ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﯾﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ۵٠ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ١٠ ،ﺗﺎ  ۵٠درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺑﮫ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﻨﺎء ﻣﻮرد ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن
واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ھﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ٣٠ﺗﺎ  ٣۵درﺻﺪ زﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻣﻮرد آزار ﺟﺴﻤﯽ ﺷﻮھﺮان ﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و  ١۵ﺗﺎ  ٢٠درﺻﺪ آن ھﺎ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎرداری ﻧﯿﺰ
ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و از ھﺮ  ١٠ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زن ﺳﮫ ﻧﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدان ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﺷﯿﻠﯽ ۶٣ ،درﺻﺪ زﻧﺎن ﻣﻮرد آزار ﺟﺴﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ،ﺑﯿﺶ از  ٢٠درﺻﺪ زﻧﺎن ﻣﻮرد آزار ﻟﻔﻈﯽ و رواﻧﯽ ﺷﻮھﺮان ﺷﺎن ﻗﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 ۶٢درﺻﺪ از ﻣﻘﺘﻮﻻن زن در ﺳﺎل  ١٩٨٧ﻣﯿﻼدی در ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮھﺮان ﺷﺎن ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
در اﻧﮕﻠﯿﺲ ،از ھﺮ  ١٠زن ،ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ در دوره زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ دﭼﺎر آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺗﺨﻤﯿﻦ دوﻟﺖ روﺳﯿﮫ ،ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل  ١٩٩٩ﺣﺪود  ١۴ھﺰار زن ﺗﻮﺳﻂ اﻗﻮام ﺧﻮد ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺪارد.
در ﺑﻨﮕﻼدش ،ﺑﯿﺶ از  ۵٠درﺻﺪ ﻗﺘﻞ ھﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان اﺳﺖ.
 ۴١درﺻﺪ زﻧﺎن ھﻨﺪ ،ﺑﺮاﺛﺮ آزار ﺟﺴﻤﯽ ﺷﻮھﺮان ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﯿﺶ از  ٨٠٠ھﺰار اﻧﺴﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﺎن را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ!
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ درھﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ زن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ آن ھﺎ زﯾﺮﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
و ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎ و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﮐﮫ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪ .دوﻟﺖ ھﻨﺪ ،رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد
طﯽ  ٢٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ١٠ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻮزاد دﺧﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎن ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﯿﺶ از آن ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ و ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﺮدی ﻏﺮﯾﺒﮫ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
در ﮔﯿﻨﮫ ﻧﻮ ۶٧ ،درﺻﺪ از زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ و  ۵۶درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺷﮭﺮی ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
 ۴٢درﺻﺪ از زﻧﺎن در ﮐﻨﯿﺎ ،ﺑﮫ طﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻮرد آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ھﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر ،ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﺎر در ﻣﻨﺎزل ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از اواﺳﻂ دھﮫ ٩٠
ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۵٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﮐﮫ اﻏﻠﺐ از زﺑﺎن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع
ﺧﻄﺮات و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ھﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .آن ھﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺠﺒﻮر ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎهھﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﺳﺎل ھﺎ
در ﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،در ﺳﺎل  ،١٣٩١ﮔﺰارش داد ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ١/۵ﯾﻠﯿﻮن ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر زن ﺧﺎرﺟﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ٣٧۵ھﺰار ﺗﻦ از آن ھﺎ ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی از اﯾﻦ اﻓﺮاد را زﻧﺎن ﻣﺎﻟﺰﯾﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﮔﺰارﺷﯽ در ﺳﺎل  ،٩١ھﺸﺪار داد ﮐﮫ ﺣﺪود  ۵٢/۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری ﮐﮫ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﮫ ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ از ﻓﻘﺪان ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  ،٢٠١٢ﺣﺪاﻗﻞ  ۶٩ﺗﻦ را اﻋﺪام ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آن ھﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺣﻮزه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
در ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ھﺸﺪار داد ﮐﮫ اﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﮭﺎﺟﺮان در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺪی ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
اواﺧﺮ ﻣﺮداد ﻣﺎه  ،١٣٩١ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر زن ﺳﺮی ﻻﻧﮑﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻗﺘﻞ ﯾﮏ ﻧﻮزاد ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻣﯿﺎن اﻋﺘﺮاض ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺮی ﻻﻧﮑﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،در ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ رﯾﺎض
ﮔﺮدن زده ﺷﺪ.
رﯾﺰاﻧﺎ ﻧﻔﯿﮏ ،ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺳﺮی ﻻﻧﮑﺎﯾﯽ در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل  ٢٠٠۵وارد ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﺪه و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯾﮏ ﻧﻮزاد ﭼﮭﺎرﻣﺎھﮫ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻨﻮز ﺳﮫ ھﻔﺘﮫ از آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر وی ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻮزاد ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ طﯽ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ دﭼﺎر ﺧﻔﮕﯽ ﺷﺪ و درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺎ
ﺷﮑﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻮزاد ،رﯾﺰاﻧﺎ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺗﻨﮭﺎ  ١٧ﺳﺎل داﺷﺖ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ و در ﻓﻮرﯾﮫ ﺳﺎل  ٢٠٠٧دادﮔﺎه
ﺣﮑﻢ اﻋﺪام وی را ﺻﺎدر ﮐﺮد.

ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻧﮕﻮن ﺑﺨﺖ ﺳﺮی ﻻﻧﮑﺎﯾﯽ ،ﭘﺲ از طﯽ ھﻔﺖ ﺳﺎل اﻧﺘﻈﺎر زﺟﺮآور در زﻧﺪان ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮏ دوادﻣﯽ در اﺳﺘﺎن رﯾﺎض ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن،
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺻﺒﺢ روز  ٩ژاﻧﻮﯾﮫ  ٢٠١٣ﺑﮫ دﺳﺖ ﺟﻼد ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮگ ﺳﯿﺎه دﯾﮕﺮی در ﭘﺮوﻧﺪه آل ﺳﻌﻮد ،اﯾﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺟﮭﺎن ،ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دردﻧﺎک ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﯾﻞ ﻣﻮرﻓﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﻮﯾﺲ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﻟﻤﺎﻧﯿﺘﻮر ،ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﻋﺪام
»رﯾﺰاﻧﺎ ﻧﻔﯿﮏ« ،ﻣﺮوری ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
رﯾﺰاﻧﺎ ﻧﻔﯿﮏ در ﺣﺎﻟﯽ در ﻓﻮرﯾﮫ  ٢٠٠٧از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﺑﮫ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ وﮐﯿﻠﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ از او دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و ﻧﮫ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ
ﮐﮫ ﺳﺨﻨﺎن او را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ .در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻗﻀﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از رﯾﺰاﻧﺎ در طﯽ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ھﺎ ﭘﻠﯿﺲ
رﯾﺎض از وی ،ﺣﮑﻢ ﺑﮫ اﻋﺪام اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺳﺮی ﻻﻧﮑﺎﯾﯽ دادﻧﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از رﯾﺰاﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از رﯾﺰاﻧﺎ در اﺑﺘﺪا از ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﮫ ﺳﺮی
ﻻﻧﮑﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮده و ﺻﻼﺣﺖ وی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .از طﺮﻓﯽ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ وﮐﯿﻠﯽ ﮐﮫ در
اداﻣﮫ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺣﮑﻢ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ھﯿﭻ ﺧﺒﺮی از وی
در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﻮد رﯾﺰاﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪھﺎ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﭘﻠﯿﺲ وی را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺮاف ﻧﺎﻣﮫ را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ؛
اﻋﺘﺮاف ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد و رﯾﺰاﻧﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺧﻮد را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ
اﻋﺘﺮافﻧﺎﻣﮫ ﻣﺬﮐﻮر ،دﺧﺘﺮک  ١٧ﺳﺎﻟﮫ ﺳﺮی ﻻﻧﮑﺎﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻤﺪا ﮐﻮدک ﭼﮭﺎرﻣﺎھﮫ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
رﯾﺰاﻧﺎ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﻋﺪام ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﻋﺪام اﯾﻦ زن ﮐﮫ در ھﻨﮕﺎم
ﻣﺘﮭﻢ ﺷﺪن ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﺗﻨﮭﺎ  ١٧ﺳﺎل داﺷﺖ و ﮐﻢ ﺗﺮ از  ٣ھﻔﺘﮫ از ورودش ﺑﮫ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺳﻌﻮدی ھﺎ ﻧﮫ ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﮫ ﺗﺎزه وارد و ﮐﮭﻨﮫ ﮐﺎر.
در ﺣﺎل ﺣﻀﻮر ﺣﺪود  ٩ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ آن ھﺎ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﭙﺎل،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﻨﮕﻼدش و ﺳﺮیﻻﻧﮑﺎ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ از ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﺸﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
آن ھﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ در ازای ﻣﺒﻠﻐﯽ اﻧﺪک ﺳﺎﻋﺖ ھﺎ ﺑﺮای ارﺑﺎﺑﺎن ﺳﻌﻮدی ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع
از آن ھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ظﻠﻢ ھﺎی ﮔﺎه و ﺑﯽ ﮔﺎه اﯾﻦ ارﺑﺎﺑﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ وارد ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻓﺮھﻨﮓ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﺳﻼم زده ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﺴﯿﺎری از آن ھﺎ ﺣﺘﺎ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﻋﺪام رﯾﺰاﻧﺎ ﻧﻔﯿﮏ ﮐﮫ در ھﻨﮕﺎم دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻗﺘﻞ ﺗﻨﮭﺎ  ١٧ﺳﺎل داﺷﺖ و ھﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ و روﺷﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺟﺮم او
در اﺧﺘﯿﺎر دادﮔﺎه ﻧﺒﻮد ،ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و و ھﻮﻟﻨﺎک اﺳﺖ.
»ﺗﻮﺗﯽ ﺗﻮرﺳﯿﻼواﺗﯽ« ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺮم ﻗﺘﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺶ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ اﻋﺪام اﺳﺖ .وی ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ
 ٢٧ﺳﺎل دارد در ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺑﮫ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن آﻣﺪ و در ﻣﻨﺰل ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺶ را
ﮐﺸﺘﮫ ﭼﻮن ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ او را داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﻮﺗﯽ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﯿﺶ
از آن ﻧﯿﺰ وی را ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در واﻗﻊ ﺑﺮﮔﻔﺘﮫ از اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻘﮭﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﺳﻼﯾﻖ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ھﺎﺳﺖ .اﮔﺮﭼﮫ
ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪﷲ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر وﻋﺪه داده ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را اﺻﻼح ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در ﻧﻈﺎم
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎم ﻧﯿﻮز ،ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ  ٢٨اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ،١٣٩١ﻧﻮﺷﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻮی ﭘﻠﯿﺲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬاران ﻓﺮاری در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد .ﭘﻠﯿﺲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،در اداﻣﮫ اﻓﺰود» :آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎ اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﺮدﯾﻢ واﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ وﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺮاردارﻧﺪ«.
ﻋﺒﺪا ...ﻋﺰﯾﺰی ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﮔﻔﺖ» :ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران درﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ ١٠٠٠٠ﺗﺎ  ١۵٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدی
در ﻣﺎه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از  ١٠٠٠﷼ در ﻣﺎه ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ دوﺑﺎره ﮐﺎری و ﺑﯿﮕﺎری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
ﻋﺮب ﻧﯿﻮز ،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﺳﺎﮐﻦ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﮫ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،اﻧﺪوﻧﺰی ،ارﯾﺘﺮه و ھﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺖ .دﺧﺘﺮ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر  ٢۴ﺳﺎﻟﮫ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ در ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻟﺒﺎس را ﺑﺮﻋﮭﺪه دارم و از ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﮫ
وﺣﺸﺖ دارم و ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل راه ﻓﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدم«.
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬار  ٣٢ﺳﺎﻟﮫ اﻧﺪوﻧﺰی ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﺮای ھﺮ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺑﺮﺳﺮم داد ﺑﺰﻧﻨﺪ و او در ھﺮ ﻣﺮﺗﺒﮫ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ
ﮐﻨﺪ«.
ﻣﯽ
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ۴٠ﺳﺎﻟﮫ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ دارای  ٢ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮏ ھﺴﺘﻢ و ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺐ
ﮔﺮﺳﻨﮫ و ﮐﺜﯿﻒ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎ در ﻣﻨﺰل ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﮫ ،ﺟﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﻒ و آﻟﻮده ای اﺳﺖ«.
روزﻧﺎﻣﮫ ﮔﺎردﯾﻦ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎره ھﺎی دی ﻣﺎه  ١٣٩١ﺧﻮد ،طﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن  ۴۵ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر
زن ﺧﺎرﺟﯽ در اﻧﺘﻈﺎر اﻋﺪام ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
در اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﺘﯽ ﺟﮭﻤﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻄﻠﻘﺎ زﻧﺎن ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،دوﺷﻨﺒﮫ  ٧ﺑﮭﻤﻦ » ،١٣٩٢زﻧﺎن ﭘﺮس« ،ﺧﺒﺮ ﻗﺒﻞ از
اﺟﺮای طﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻣﻨﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ« ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ و ﺑﺪﭘﻮﺷﺸﯽ در ﮐﺸﻮر ،طﯽ ﯾﮏ
دوره ﯾﮏ ﻣﺎھﮫ ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺪﺣﺠﺎب دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ آن ھﺎ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
در ﭘﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ھﺰار زن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ آن ھﺎ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه  ۶٠٠ﻧﻔﺮ از آن ھﺎ روﺳﭙﯽ ﮔﺮی را ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ و  ١۴٠٠ﻧﻔﺮﺷﺎن از طﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﮫ اﯾﻦ دام اﻓﺘﺎده اﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ھﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ زن »ﺑﯿﻮه و ﻣﻄﻠﻘﮫ« در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد و
روزاﻧﮫ ﻧﯿﺰ  ١۶٠ﻧﻔﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ آﻣﺎر اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺣﺪود  ۴/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز ازدواج
ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.

اﺧﯿﺮا ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای طﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻣﻨﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ« ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺤﺠﺎﺑﯽ و ﺑﺪﭘﻮﺷﺸﯽ در ﮐﺸﻮر،
طﯽ ﯾﮏ دوره ﯾﮏ ﻣﺎھﮫ ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺪﺣﺠﺎب دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ آن ھﺎ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
 -١از ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٩/٧٨درﺻﺪ از ﯾﺎدﺷﺪﮔﺎن زﯾﺮ  ١۵ﺳﺎل ۴۶/٩ .درﺻﺪ آن ھﺎ ﺑﯿﻦ  ١۶ﺗﺎ  ٢٠ﺳﺎل ٣١/۵ ،درﺻﺪﺷﺎن
ﺑﯿﻦ  ٢١ﺗﺎ  ٢۵ﺳﺎل و  ١٣/٨درﺻﺪﺷﺎن  ٢۶ﺗﺎ  ٣٠ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﮫاﻧﺪ.
 -٢ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎھﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٨۴/۶درﺻﺪ از ﯾﺎدﺷﺪﮔﺎن ﻣﺠﺮد ١٣/١ ،درﺻﺪ از آن ھﺎ ﻣﺘﺎھﻞ و  ٢/٣درﺻﺪﺷﺎن ﻣﻄﻠﻘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ.
 -٣از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴۶/٩درﺻﺪ از ﯾﺎدﺷﺪﮔﺎن دارات ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ و دﯾﭙﻠﻢ ٢٧/٧ ،درﺻﺪ آن ھﺎ ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ و
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و  ٢۵/۴درﺻﺪﺷﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻮده اﻧﺪ.
 -۴ﺑﻠﮫ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٢۵/۴درﺻﺪ از ﯾﺎدﺷﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻞ ١٩/٣ ،درﺻﺪ از آن ھﺎ داﻧﺸﺠﻮ ١۵/۴ ،درﺻﺪﺷﺎن دارات ﺷﻐﻞ
آزاد ۵ ،درﺻﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ١١/۵ ،درﺻﺪﺷﺎن ﺧﺎﻧﮫ دار و  ١٧درﺻﺪﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ.
 -۵از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٣٨/۵درﺻﺪ از ﯾﺎدﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎن و  ١٧/٧درﺻﺪ از آن ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و  ۴۴/٨٨درﺻﺪﺷﺎن از ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺧﻮدداری ﮐﺮده اﻧﺪ.
 -۶ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺑﻘﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٨٧/۵درﺻﺪ از ﯾﺎدﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎﺑﻘﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ٧/۵ ،درﺻﺪ از آن ھﺎ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و  ۵/۵درﺻﺪﺷﺎن از ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺧﻮدداری ﮐﺮدهاﻧﺪ) .ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺒﺮﻧﻮ(
ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ در زﻣﺎن ﭘﯿﺪاﯾﺶ اوﻟﯿﮫ اﻧﺴﺎن ،ﻧﻈﺎم »ﻣﺎدر ﺳﺎﻻری« ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل زﻣﺎﻧﯽ آﻣﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدھﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ زﻧﺎن را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ھﻢ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻧﺪ؛ در طﯿﻒ زﻧﺎن
ھﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی دﯾﺪه ﻧﺸﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺧﺼﻠﺖ زن ﺳﺘﯿﺰی ﻣﺬاھﺐ ﻋﯿﺎن ﺗﺮ ﺷﻮد و ﻗﺪرت در اﻓﮑﺎر ﻣﺬھﺒﯽ ،از آن ﻣﺮدان
ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ،واروﻧﮫ اﺳﺖ و ﺗﺎ روزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ،در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺑﺮی واﻗﻌﯽ زن و ﻣﺮد ﺗﺤﻘﻖ ﺷﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ﺳﯿﮫ روزی
ﺑﺸﺮ ھﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ!
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ رھﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮ ،ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ
اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻓﻘﻂ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ھﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ در راﺑﻄﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط زﻧﺪه
ﻣﺎﻧﺪﺷﺎن آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ وارد رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺎم اﯾﻦ رواﺑﻂ ،رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ رواﺑﻂ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن اﺳﺖ .در ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ رواﺑﻂ طﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،رواﺑﻂ ﭘﺪرﺳﺎﻻری ،رواﺑﻄﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﻞ ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﮐﻨﺘﺮل ظﺮﻓﯿﺖ و ﮐﺎر
زاﯾﺶ زن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ روی ﮐﻠﯿﺖ ﮐﺎر وی را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﯽ آورد .رواﺑﻂ ﭘﺪرﺳﺎﻻری ،از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ ای ﮐﮫ
ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰات طﺒﻘﺎﺗﯽ رﺷﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آﻟﻤﺎﻧﯽ« در ﺗﻌﺮﯾﻒ رواﺑﻂ داﺧﻠﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده از واژه »ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﮭﻔﺘﮫ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ،
»اوﻟﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﺎم ،در ﺑﺮدﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ«.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﻤﯽ ۶٠ ،درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺟﮭﺎن در طﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ .ھﻨﻮز در
 ٣۵ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن ،ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ زﻧﺎن ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺶ از  ۶٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮن زن در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن در آن ﮐﺸﻮرھﺎ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ زﻧﺎن در ھﻤﮫ ﺟﮭﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ
زﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ھﻤﮫ ﻣﺬاھﺐ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در »دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم؟!« ،در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ھﻢ ﭼﻮن اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺖ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ
و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ و وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ اﺳﺖ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺟﮭﺎن اﻣﺮوز ،ﺑﺤﺚ از ﺑﺮاﺑﺮی واﻗﻌﯽ زن و ﻣﺮد در ھﻤﮫ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺳﯿﻠﺴﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ دروﻏﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺟﻤﻌﮫ  ١٧اﺳﻔﻨﺪ  - ١٣٩٢ھﻔﺘﻢ ﻣﺎرس ٢٠١۴

