
 جمهوري اسالمی بدل کنیم! زیستزنبه مبارزه علیه رژیم تجاوز گروهی به زنان را  و مبارزه علیه تجاوز
 

 یزنان وارد کرد و بار دیگر به سواالت خصوصبهو  بر مردمیگری ، شوک دو بلوچستانزن در شهرستان ایرانشهر در استان سیستان  هادهخرب تجاوز گروهی به 
لزوم پیشدیگر  بارکیافشای این خشونت وحشیانه  حالنیدرع .ی ایران دامن زدجامعه بر زنان در روزافزون نونی زنان و خشونِت جدی در مورد موقعیت ک

زن هرچند وقوع این جنایت. را پیش گذاشت یاسالم یجمهور  زیستزنرژیم جهت رسنگونی انقالبی  در تریتهاجمو  هدفمندتر، ترگسرتدهبرد مبارزات 
این است که تجاوز و تجاوزات گروهی به زنان  ،از آن ترهولناککافی هولناک است اما  یاندازهبهدر یک شهرستان گی در این ابعاد و گسرتده همآن ستیزانه

ی هاخشونتاین عامل اصلی گذشته گسرتش بیشرتی یافته است؛ و  سالِ  کیدخرتان کم سن و سال و نوجوان در شهرهای مختلف ایران در  خصوصبه
 است. علیه زنان، تبلیغ و ترویج فرهنگ پدر/مردساالری توسط رژیم در کل جامعه ختهیافسارگس

دخرتی « :شد. او گفت یارسانهایرانشهر در مراسم �از عید فطر  اهل سنِت  یجمعهامامبار توسط جوان برای اولین زنِ  هادهگروهی به  یخرب تجاوز گسرتده
و مورد  برندیمنامعلومی  یجابهو دخرت را  کنندیمفرار  هاآنبجنبند  هاهیهمسا تا کنندیماسلحه سوار یک خودرو  زوربهرا است  گشتهیرسکار برمکه از 

 رشدهیدستگیکی از مجرمین تجاوز که عضو یک باند چهارنفره است «خرب داد که  نیچنهماو  .»گردانندیبرمو غروب ه�ن روز  دهندیمتجاوز گروهی قرار 
ا ر گیری مقامات امنیتی و پی اتی از اطالعات در مورد این تجاوز شتا بخ کندیمتالش  او .»اندکردهزن جوان تجاوز  ۴۱به  هاآنت و اعرتاف کرده است که اس

 اعالم کند.
 علیهو  امنیت اجت�عی ددر اعرتاض به عدم وجو به راهپی�یی مردم دست و باعث شد که  خشم مردم این شهر را برافروخت طرفکیازاین خرب طرح 

هم در سطح استانی و هم ـ قضاییه را  یمقامات قوه خصوصبهشدن این خرب مقامات جمهوری اسالمی  یارسانهز طرف دیگر بزنند؛ اکاران مجرمین و جنایت
کسانی را که این خرب را افشا  متقابالً و دهند جلوه» محض دروغ«و یا  یرواقعیغطبق معمول تالش کردند که این خرب را ها . آنبه خشم آورد ـ کشوری

 مورد تهدید قرار دهند. ،اندکرده
 

 ؟دهندیمچه کسانی باندهای تجاوز را تشکیل 
و در جریان دستگیری یکی از مجرمین  یکی از قربانیان گفتگو کرده یبا خانوادهحداقل  رسدیمکه به نظر  »محمد طیب مالزهی«ایرانشهر  یجمعهامام

سبب رخ دادن اتفاقاتی مانند  متأسفانههمراه شوند  باهموقتی این دو  ؛هم زر و پول یاعدهو  زوردارند یاعده«به این موضوع پرداخته است که بوده است 
الن این شهر نیز از متمو  نیچنهماین اشاره (غیر) مستقیمی است به وابستگی این جنایتکاران به نهادهای قدرت که  ».شودیمتجاوز به دخرتان در ایرانشهر 

 .باشندیم
 نیچنهم» .اندشدهربودهاسلحه  زوربهلباس نیروی انتظامی و یا نظامی بر تن داشتند و «که بودند افرادی  متجاوزینکه  اندکردهاشاره نیچنهمقربانیان 
 »است که به نحوی با بسیج ارتباط دارند تجاوزها توسط افرادی صورت گرفته«زهی یکی از اعضای حزب اتحاد ملی بلوچستان گفته که رحیم مال 

پی�یی پرداخته و در برای زنان در شهر به راه خصوصبهاجت�عی  یناامن نیچنهمدر اعرتاض به این جنایات و  مگروهی از مرد ،روز بعد از افشای این خرب
که  کندیماعالم  خود ن یکی از مقامات فرمانداری شهر در سخ�انیشدند. در پایا یناامنمعرفی عوامل این  و خواستارمقابل فرمانداری شهر تجمع کردند 

شد. دادستان عمومی و انقالب ایرانشهر گفت که عامل  اعالم زینایرانشهر  فرماندارِ  »نبی بخش داوودی«له توسط أ مس نیا .»میاکردهعامل اصلی را دستگیر «
امنیتی و انتظامی  معاون .است صادرشده هاآنکه دستور بازداشت  اندکردهو فنوج فرار است و تعدادی از مته�ن به شهرهای چابهار  رشدهیدستگاصلی 

 گیری مجرمین را داده است.قول پی کرده و دییتأهمین خرب را نیز سیستان و بلوچستان  استانداری
 باهمممکن است برخی از این افراد از قبل ارتباطاتی « به ایسنا گفته است که دادگسرتی استان سیستان و بلوچستان کلسیرئ» ابراهیم حمیدی«زمان هماما 

ی و منتهی به شکایت شده و ممکن است برخی موارد هم تجاوز به عنف باشد که این موضوعات باید بررس ؛به اختالف برخورد کردند بعداً اند که داشته
 ».گرفته باشد ازدواج صورت یوعده بر اساسبین پرسان و دخرتان شود. یا ممکن است ارتباطاتی 

بدل کرد و گفت که منبع این خرب را را به تهدید نارشان این خرب خرب دروغ محض است و موضوع  این اعالم کرد که »منتظری محمدجعفر«دادستان کل کشور 
مین ه »و قانونی مکتوم مبانند. موازین رشعی موجببهمربوط به امور اخالقی و نوامیس مردم باید  مسائل« :کرد دیتأکتحت تعقیب قرار خواهیم داد. او 

شدن این خرب  یارسانهبه  »ابطحی«آن شهر به نام  ی�اینده؛ اصفهان نیز اتفاق افتاد شهرینیخمدر مورد تجاوز به دخرت خردسال افغانستانی در  رویکرد
 یارسانهتجاوز به دخرت افغانستانی را  یلهی مسأ اانهیناشدام او در اق یاعرتاض کرد و خواستار برکناری رئیس اورژانس اجت�عی کشور شد که به گفته داً یشد
معلوم نیست تجاوز حتمی باشد. ثانیاً معلوم نیست متجاوزان چند نفر بودند و  کهحال آن«ساله چنین گفت:  ۵ی دخرتبچه. او در رابطه با تجاوز به این کرد

 انداخت. به راهگان جمهوری اسالمی هکشمکشی در این مورد در میان مقامات و گردانند ظهارات،با این ا و »اندچه کشوری بوده یتبعه ثالثاً معلوم نیست
؟ چرا کسانی که این جنایات را افشا ستندیایمدشمنانه علیه افشای این جنایات  نیچننیااما موضوع چیست؟ چرا رسدمداران اصلی رژیم جمهوری اسالمی 

آیا تالشی را که در مقابله با  ؟کشدیمو افراد وابسته به رژیم را وسط  هایجیبسآیا مقابله با افشای این جنایات پای  ؟رندیگیممورد تهدید قرار  کنندیم
مناسبات سنتی و زن میرمستقیغدر خدمت این نیست که مستقیم و یا  ردیگیممجلس اسالمی صورت  گانهندی�ات از جانب سخنگویان و اافشای این جنای

 که از جانب زنان به چالش کشیده شده است را دوباره تحکیم کنند؟ای ستیزانه
اما ؛ از این احت�الت را منتفی دانست کیچیه توانی�شان تا آن حدی است که ستیزانهی زنهااستیسبرد م جمهوری اسالمی با زنان و پیشیجنگ عریان رژ

 قرار دارد. -ترین شکل ممکن ز یستزنو  نیترهیکربه  -دن آناندر مرکز متامی این احت�الت، حمله به زنان و مقرص جلوه دا



و سنگر گرفنت مقامات باالی  ؛تجاوزگران از افراد وابسته به نهادهای قدرت و یا به نحوی در ارتباط با آنان هستند در ایرانشهر که دهدیمشواهد نشان 
ً است باندهای متجاوز، زنان را که  افتهیانتشار تاکنونکه  ییهاگزارش. طبق کندیمجمهوری اسالمی در مقابل افشای آن، این حقیقت را بیشرت عیان   اکرثا

 شانیهامحلهروز روشن و در  ،زن جوان هاده. ربودن ندیربایممحل کار، محل تحصیل و یا خانه  درراهجوان هستند از قبل شناسایی کرده و سپس آنان را 
 محکمی یداشنت پشتوانهو با  اندنداشتهاز افشا شدن  یاواهمهنشان از آن دارد که متجاوزین  ،اندشده یز متوجهن هاهیهمساکه حتی در مواردی طوریبه

 از طرف دیگر ؛ وشان شده استعب و وحشت در میانتکرار این جنایت علیه زنان خود باعث ر  طرفکیاز. اندزدهبارها و بارها دست به این جنایات 
آشکاری  کامالًپیام  العملعکسکه این رعب و وحشت را افزایش دهند. این  اندتالششان در و اع�ل هاصحبتمنطقه و چه در مرکز با مقامات دولتی چه در 

 مواظبت کنند و اجازه ندهند که هیچ زنی بدون همراه مرد از خانه برای »خود«از زنان مردان خانواده هستند که باید  خصوصبهو  هاخانوادهاین  :دارد
 بپردازند. شانزناندر غیر این صورت باید بهای آن را با تجاوز، آزار جنسی و ... به  ؛خارج شوند ...یا اشتغال و تحصیل،

. پیشربد این سیاست آگاهانه همگونی کندیمآشکار  شیازپشیبتنفر و جنگ رژیم جمهوری اسالمی با زنان را  یدرجهیشربد این سیاست آگاهانه پ
را علیه هر زنی، در هر  دست هر مرد متجاوزی طرفکیاز. پیشربد این سیاست کندیمعلیه زنان راعیان  کارتبهبا متجاوزین  رژیم ایدئولوژیک رسدمداران
ارتجاعی  یهاسنت ترقیعمر مردی در خانواده را بر تنبیه قربانیان و تحکیم هر چه و از طرف دیگر دست ه گذاردیمتجاوز و... باز  مکانی برای آزارِجنسی،

 . پیوند سنت و مذهبی که بیش از همه زنان را در این منطقه و در کل جامعه ایران به بند کشیده است.گذاردیمباز 
خودی، فردی و جمعی بهاشکال گوناگون، آگاهانه و یا خودمی، زنان به جمهوری اسال  زیستزنگیری رژیم انکار ناشدنی که از ابتدای قدرت این حقیقتی است

زنان خیابان  این مبارزات را در به پا خیزیِ  ی. فرشدهاندکردهزن و در مرکز آن حجاب اجباری مقاومت و مبارزه ضدِ  شدتبه، قوانین ضاتیتبعدر مقابل 
به وجود آمد، قانون حجاب اجباری را به دست توانای خود لغو کردند و نشان  ماهیدخیزش  یر پدکه  ایینیعدید که چگونه بر منت رشایط  توانیمانقالب 

 زن هراسی از دستگیری و زندان و... ندارند. هاونیلیمخود و  یهاخواستهدادند که برای 
هو ب با مبارزات زنان ارتباطیببه زنان در ایرانشهر را گروهی  یدرپیتجاوز پمرکزِی رژیم در برخورد به  سیاست ضدزن مقامات محلی و توانی�بنابراین 

به واکنش  نیچننیاشان رژیم جمهوری اسالمی را زنان در مبارزات رویِ انقالب علیه حجاب اجباری دانست. پیش خیابان زنان یخصوص مبارزات جسورانه
است شجاعانه علیه قانون  یامبارزه تنهانهآن به اشکال گوناگون  یانقالب و ادامه نخیابا جنگ خود علیه زنان ادامه دهد. پیکار زنان تا بتواند به داشتهوا

اشکال  ی نقاط کشور بهدر اقصلغو قانون حجاب اجباری به باال رفنت هر چه بیشرت روحیه مبارزاتی زنان  علنیِ  حجاب اجباری بلکه این شکلِ  ارتجاعیِ 
 گوناگون خدمت کرده است.

به  ی قربانیانمراجعهوقوع تجاوز با یم تالش دارند به مردم حقنه کنند این است که چنین جنایتی رخ نداده است. این در حالی است که رژ رسدمداران آنچه
که مورد اکرث زنانی  و مذهبی که با توجه به بافت اجت�عی و قدرت روابط سنتی اندکردهد ییتأپزشکان نیز  کهنیا. در عین است دشدهییتأمراکز بهداشتی، 

موقعیت و حتی  طرفکیازشکسنت سکوت  چراکه. اندنکردهخود طرح  یهاخانواده، سکوت کرده و موضوع را حتا با اندقرارگرفتهتعرض جنسی و تجاوز 
 رح�نهیبشتم  و از طرف دیگر حتی ممکن است از سوی مردان خانواده مورد رضب و ؛دهندیمشان را در معرض خطر قرار خود و خانواده امکان زندگی

 جامعه، قربانی قتل ناموسی شوند. تاروپودپدرساالری در  یو غلبه افتادهعقب یهاسنتا توجه به بو یا  قرار گیرند؛
و  دستگیری کهشان در کنار خواستزدند و  تظاهراتدست به  در برابر این جنایات، زنان در ایرانشهر با وجود متام این فشارها، خطرها و تهدیدها اما

...» نیست. قربانیان تجاوز سکوت نکنید و ییآبرویبحرف زدن از تجاوز، «نوشتند که  یدرستبهشان زن بود، بر روی پالکاردهایجانیان ضدِ مجازات این 
 دارد. ردمم »حفظ نوامیس«در مقابله با خواست این زنان، مقامات قضایی جمهوری اسالمی ارصار بر مکتوم کردن آن برای ک�کان  کهیدرحال

های عمومی سعی در افشای جنایات ایرانشهر داشتند، زنانی که در تهران و در مکان مشخصاً همراهی و همبستگی زنان در دیگر نقاط کشور  نیبنیدرا
ان مردمی رفتند که ضمن به خیابان و به می یدرستبه هرچند در ابعاد بسیار کوچک اما توانست رضورت همبستگی مبارزاتی زنان را نشان دهند. این زنان

حرف «، »قربانیان تجاوز سکوت نکنید!«، »شکنیمدخرتان ایرانشهر سکوت را می«ها با پالکاردهای رسنوشتی کیلومرتها از این جنایت فاصله داشتند. آنهم
نند مرکز/حاشیه، شیعه/سنی، زبان، ملیت و ... های برخاسته از روابط طبقاتی مارغم شکافنشان دادند که علی یدرستبه» آبرویی نیستزدن از تجاوز بی

ستیز جمهوری اسالمی قرار دارند و برای پایان دادن به این جنایات، اند و در جغرافیای سیاسِی ایران همگی تحت کنرتل و خشونت رژیم زنرسنوشتزنان هم
 ی متحد و همبسته دارند.رتجاعی، فرهنگ مردمحور و ... نیاز به مبارزهزن، روابط مردساالرانه، سنت و آداب ای این قوانین ضدبرای در هم شکسنت کلیه

رابطه با تجاوز گروهی در ایرانشهر و یا  خربی در یهاتیدر سا اظهارنظر با دانندیمحقوق زنان  »مدافع«رفرمیستی که خود را  زناندر این میان،  کهیدرحال
که نیاشدت انحرافی و غلط خود را به �ایش گذاشتند. آنان با طرح هب هایدیگر درک بارکی) ...وتو و من ،یسیبیبتلویزیونی ( یهابرنامهظاهر شدن در 

 یهاسنتعلیه حاک�ن در قدرت باید  کهنیاو یا » در این خصوص نیست یرسانیآگاهله و أ اساسی برای برخورد به این مس یکار راهچرا رژیم در فکر «
و عامل اصلی و رسمنشأ تولید و  ابدییمشان از حقوق زنان و مبارزات زنان تنها در چارچوب این سیستم معنا که دفاع دندهیم نشان ند،مبارزه کن ماندهعقب

اقسام  سال با اع�ل انواع و ۴۰اینان از رژیمی است که به مدت  یاری انتظار خواهند ببینند.بینند یا بهرت بگوییم �یرا �یستمگرانه  بازتولید این روابط
جایز  تنهانهزن زندانی سیاسی را  صدهاقرار دهد، رژیمی که تجاوز به ی و فرودستی گهبردرا در موقعیت  زنان تاتالش کرده ، عریان علیه زنان یهاخشونت

کنند را در مقابل متجاوز مقاومت می هایی را که»ریحانه«رژیمی که ، بهشتی وعده داده است یهاپاداشمتجاوز،  بانانِ شمرده، بلکه با صدور فتوا به زندان
داند کند، رژیمی که تحریک شدن مردان از دیدن بدن زنان را حق طبیعی و قانونی مردان میمیو اعدام  یه و مجازاتنبران تهدید، تمتجاوزین شهوت یجابه

زنی که خود عامل اشاعه آن در و ضد ارتجاعی یهابا سنتکه  انتظار داشت توانیمچگونه  ...کشد وو در مقابل زنان را در حجاب اجباری به اسارت می
 اساسی و آگاه کردن مردم باشد؟! کارراهانتظار داشت که این رژیم فکر  توانیممبارزه کند، چگونه  استجامعه 

جنایات و ارد تا حداقل از چنین در جنگ عریانی که بین زنان و رژیم جمهوری اسالمی در جریان است، رژیم تالش دبسیار روشن است که این روزها 
ساالری برای بقاء خود استفاده کند. و اشاعه هر چه بیشرت پدر  افتادهعقب یهاسنتستیزانه، تعمیق ی زنهااستیسبه نفع  هولناکی، به حداکرث یهاخشونت

شان تنها باید به زنان برای شکسنت سکوت، نهکمک کنیم افشای آن به به حداکرثتنها باید باید علیه این جنایت مبارزه کنیم، نه تنهانهما زنان  در مقابله با آن،
این مبارزه را به مبارزه علیه کلیت  باید از آن ترمهمبلکه ...  ی زنان را به هم برسانیم وی مقاومت و مبارزههای پراکندهتنها باید جویبارینه، یاری رسانیم

 ی علیه زناناانهیوحشی هاخشونترا برای انجام چنین  و بسرت آوردن سیستمی است که رشایط به وجود جمهوری اسالمی که عامل اصلی زیستزنرژیم 
 فراهم کرده است، تبدیل کنیم.

 افغانستان)-سازمان زنان هشت مارس (ایران
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