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۳۱۰۲ 

 (Femin Ijtihad) اجتهاد نیفم

 است محفوظ حقوق همه

 

                                   

 پروژه یک عنوان به.  نیقوان و تیجنس مفهوم مورد در ردنک رکف منتقدانه به ندک یم اشاره خود، یلک یمعنا در اجتهاد نیفم
 تیفعال و مسلمان، زنان حقوق یرو بر یکادمکآ قاتیتحق نیب تا مینک یم تالش ما بشر، حقوق از یکاستراتژ دفاع هدف با

 .مینک جادیا میمستق رابطه یک یحقوق یها
 

 ما یها تیاولو
 

 .انونق از نادرست یرهایتفس و یتیجنس یها شهیلک دنیشک چالش به مورد در یحقوق قیتحق
 

 .ییجنا یدعاو و خانواده در زنان حقوق به مربوط مباحث ردنک یکاستراتژ مورد در یآموزش یها ارگاهک و آموزش
 
 یدولت رتبهیعال مقامات ردنک متقاعد یبرا غیتبل منظور به یحقوق نظرات و یرا از ینوشتار هیته

 

Visit: Website> Blog> Facebook> Twitter 

http://feminijtihad.com/
http://feminijtihad.tumblr.com/
https://www.facebook.com/pages/Femin-Ijtihad/117217751658774?fref=ts
https://twitter.com/Femin_Ijtihad
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 حقوق احقاق عرصه در همگام وكالي و ، نویسندگان ، فعاالن ، مدافع یالکو جایگاه در

 خود پیرامون جامعه و خود آگاهانه و مستمر سنجش و گرفتن چالش به موظف ما ، زنان

 هاي خشونت و تجاوز قانوني پیگرد و تعقیب به محدود فقط نبایستي ما اهداف. هستیم

 گامي جنسیتي، مضاعف ستم با بلهمقا راستاي در و تعمق با بایستي بلكه. گردند جنسي

. باشند آنها نفس في و واقعي علت مبناي بر جرایم این قانوني پیگرد دنبال به و رفته فراتر

 انواع ، تبعیض ، تعصب با مبارزه و مرد آبروي و شرافت از زن جسم زنجیره كردن پاره

 كه است چالشي ، دكنن مي پیچیده را تجاوز هاي پرونده كه غلط باورهاي و ها داوري پیش

 این ارائه. كنیم مي دنبال خود تحلیلي آنالیز از برگرفته دگراندیشي و اندیشي ژرف با ما

 احتماال كه اي جامعه در نگراني برانگیختن از پیشگیري براي و بوده مدبرانه باید دیدگاه

 ایترع با باید پندارد، مي« اخالقي غیر هاي ارزش» اشاعه را زنان استقالل از دفاع

 .گردد مطرح بسیاري مالحظات

 یوكال برعهده باشد، جنسیتي مضاعف بار از عاري كه قانون صریح و شفاف تعریف

 سطح در زنان حقوق فعاالن و ها رسانه صحنه در خبرنگاران ، دادگاه صحن در حاضر

 یتنها در و بوده فكورانه و سنجیده نهایت بي باید پیشنهادي، آنالیز و دیدگاه. است جامعه

 و نقد در غفلت زیرا. شود نقد و بررسي مخالف یا و موافق همتایان توسط موشكافي و دقت

 به كه افزاید مي پیشنهادي هاي استراتژي معكوس واكنش احتمال و خطر بر ، بازنگري

 معرف ما اظهارات. انجامد مي جنسیتي تبعیض از دیگري اشكال ظهور به خود نوبه

 هاي گزینه سنجیده بسیار باید پس. بود خواهند ماندگار سنتي رگذا پایه و متفاوت دیدگاهي

 و تجاوز قانوني پیگرد و برداشت تعریف، ما هاي گزینه زیرا كنیم، انتخاب را خود

 .كرد خواهند دگرگون را جنسي هاي خشونت

 بر كلمات نوشتن با عدالت،. نیست مختار خود و بوده بالقوه اجرائي قدرت فاقد قانون،

 اجراي. یابد نمي تحقق بیانیه و قانونگذاري با عدالت. آید نمي در اجرا به اغذك صفحات

 خود جز افرادي زنند مي قلم كه نویسندگاني. است مردم جنبش و حركت به منوط عدالت

 و تغییرات گران البي ، نیست ما خود جز كسي آن از خیزد مي بر كه صدایي ، نیستند ما
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 خود، ما. ماست خود دستان در نیز تربیت و تعلیم. نیستند ما خود از غیر كساني اصالحات

 نیازي كنیم؟ مي مطرح را خود هاي نگراني چگونه راستي به اما. هستیم مربي و آموزگار

 جرمي كه دانیم مي همگي. نیست جنسي هاي خشونت و تجاوز هولناكي مكرر تكرار به

 توسط جرایم این توصیف چگونگي متوجه مهمتر سوال .است مخوف جنایتي و سهمگین

 .است حقوقي نظام و جامعه

 قطعي صراحت با جنسي خشونت و تجاوز به متهم محكومیت شرایطي چه تحت یعني

 گسترده طیف توصیف است؟ تجاوز قرباني متوجه جرم تقصیر شرایطي چه در و است؟

 محكومیت شرایط درك و فهمیدن نتیجه در و تجسم امكان ، محتمل هاي وضعیت از اي

 و بحث در و كرده فراهم را تجاوز توجیه و اغماض استنباط یا و تجاوز صریح و قطعي

 ، انگارد مي تر سبك مراتب به جرمي را تجاوز كه مردساالري مخوف زوایاي علیه مقابله

 . سازد مي میسر را كارساز و موثر دگراندیشي فرصت

 ، بازجوها ، پلیس نلپرس معموال كه اي مردساالرانه توجیهات و بهانه و عذر •

  است؟ قرار چه از ، شوند مي متوسل آن به دادگاه كاركنان ، ها دادستان

 جریان در اصولي غیر مباحث آویز دست و بهانه زن اخالقي غیر رفتار چگونه •

 گردد؟ مي دادرسي

 مسئول و مقصر شده وي به كه تجاوزي و تعرض مورد در را زن شرایطي چه •

 شركت تا بوده آنجا تجاوز وقوع زمان در كه محلي تا پوشش، عنو از شناسد؟ مي

 وقوع از پیش یا و است بوده هنرپیشه او كه مسئله این تا ، اجتماعي صحنه در او

. است كرده مي مبادله رمانتیك هاي پیامك احتمالي متجاوز با شده ادعا تجاوز

 اند؟ گشته مطرح و توصیف چگونه دقیقا شده ذكر موارد

• 

 پاسخ سنجیده بند جمع و كردن آماده براي الزم فرصت طیف، این درك و نفهمید •

 در ، دادگاه در جرایم زوایاي و ابعاد این به پاسخي چه راستي. دهد مي ما به را

 ابزار كننده تعیین ما مخاطبین داریم؟ عمومي آگاهي هاي برنامه در و ها رسانه

 .گزینیم مي بر استفاده يبرا منظور این به كه هستند منابعي و اطالعاتي
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 نفسه في و مردساالرانه ابعاد، این كه داد نشان توان مي چگونه: ثبوتي قانون •

 فوق موارد با اسالمي قوانین متون از استفاده با توان مي آیا هستند؟ آمیز تبعیض

 و منصفانه محاكمه ، عدالت به دسترسي را مسئله این توان مي آیا كرد؟ برخورد

 كرد؟ توصیف بشري قحقو اي مسئله

/  قرباني از محافظت و احترام رعایت كه بخواهیم قاضي از چگونه:  دادرسي آئین •

 كند؟ بیني پیش را الزم تدابیر و داشته مدنظر دادرسي مراحل كل طي را شاكي

 منوط آنها از برخي ارتكاب كه باشد متعددي جرائم شامل تواند مي جنسي خشونت •

 طبیعت الزاما یا و( غیره و كالمي جنسي اذیت و زارآ مثل) نیست جنسي تماس به

 رحم به مرد آلت دخول به منحصر جنسي خشونت(. عضو قطع مثل) ندارند جنسي

 هاي خشونت جرایم زمره در وقایع از تري گسترده دامنه بایستي بلكه ، نیست زن

 كردن آبستن ، روسپیگري به اجبار ، سازي برده مثل. شوند گنجانیده جنسي

 .موارد سایر و آزار و اذیت ، جرح و ضرب ، تجاوز ، بارياج

• رتبه عالي مقامات/  مدیران مسئولیت ، شود مطرح باید كه دیگري نكته 

 مربوطه سازمان درون تجاوز یا و خشونت و اذیت وقوع قبال در دولتي موسسات

 قبال در آنها مسئولیت از جرم مستقیم ارتكاب عدم صورت در حتي. آنهاست

 .شود نمي كاسته مربوطه سازمان در جرم كابارت

 

بیشتر منابع  

 پرونده های حقوقی مربوط به حقوق زنان

ها دادگاه در زنان حقوق از دفاع در مختلف های روش از ای مجموعه  

 دادرسی پرونده های خشونت های جنسی در زمان جنگ

 گرفته الهام زنان، حقوق مدافعان و فعاالن برای جنسی های خشونت به مربوط های پرونده روی بر استراتژیک دادرسی

یوگوسالوی و رواندا المللی بین های دادگاه از شده  

 

 

 

http://wrcaselaw.wordpress.com/
http://prosecutingsexbasedviolations.blogspot.co.uk/'

