
 کمپین رسانه ای علیه ختنه زنانبروشور

 عثمان محمودی، محمد رئوف امینی :ترجمه
 ختنه کردن زنان از بين بردن قسمت اضافي نيست بلکه قسمتي مهم از اندام زن مي باشد.

 بعضي اوقات در هنگام ختنه اتفاقات بزرگي همچون خونريزي شديد، آلودگي و عفونت زخم رخ مي دهد،

 ختنه کردن عاملي است براي شيوع بيماري بر اثر استفاده مشترک  از ابزاري همچون چاقو، تيغ و..

 امع پيشرفته آن را انجام نمي دهند.  جوفتاده است و اختنه کردن زنان پديده اي مختص جوامع پيش پا

 
 ای علیه ختنه زنان و دخترانکمپین رسانه

 ختنه کردن زنان و دختران را متوقف کنيم.

 8002ر سال آلماني راجع به مسئله ختنه کردن زنان و دختران در اقليم کردستان د WADIآمارهاي سازمان 

 درصد       ختنه شده      شرکت کنندگان     روستا     مکان تعداد

 

 

نگاي ناوي، ماددکار آلمااني، رادياو ده WADIکان، سازمان وينهامه روژنامه، نشريه لفين، نشريه ئاروزنامه هاووالتي، روزن

 وا قانوني زنان، راديو نه

جهات برپاايي کمناين ا ا ع ي زشت ختنه کردن زنان و دختران، ه پديدهبه عنوان مسئوليتي انساني و ابراز ناراحتي علي

ايم )عهاد گير در کردستان و شرکت کردن در پايان بخشيدن و مرزدار کردن اين جرم، شار  و قارار گشاشاتهرساني همه

 ايم(.بسته

ران در منطقاه ماا بيشاترين هاي داخلي و خارجي در مورد وجود ختنه دختتوان اشاره کرد از چند سال گششته رسانهمي

متمدناناه ديگار علياه زناان ايان به علت وجود اين پديده و چندين پدياده خشاونت آمياز و ناامروزه اند، موضوع را داشته

 شک و ترديد بسياري بوجود آورده است. اقليماين  هاي اجتماعي و انسانيسرزمين، فعاليت



کاه ماا اماروز مسائوليت آن را باه دو  خاود  دار سازيمآگاهاز آن را از اين  ريق قصد داريم نظر کلي کردستان و خارج 

ي بارعک  هماهناسالم اجتماعي است که سازيم که خته کردن زنان و دختران جرم و گناهي گشاريم و همه را آگاه ميمي

ي انجاام ايان پدياده ها باراهيچ پايه و اساس علمي و ديني ندارد. در دنياي مدرن، تماام بهاناههاي انساني است. و ارز 

سسات شادن مضرات انجام اين پديده پايين آمدن ارتبا ات انسااني و از برعک  تمام خصوصيات راستين انساني است و 

 . باشدبنيان خانواده مي

ايان پدياده در برخاي از مناا ق  %79هاي زنده، وجود آمارهاي ختنه کردن دختران زنگ خطري است براي تمام وجدان

ي و زمان آن رسيده است که موضعي جادي در مقاباآ آن بگياريم. وهيفاه ما را دچار شوک کرده است يکردستان همه

براي ممنوعيات کن کردن اين پديده انجام دهند. ي افراد و صاحبان قدرت اين اقليم است که کاري جدي براي ريشههمه

 .اندني و تعجبقانوني ختنه کردن دختران ت   شود. آمارها آن قدر خطرناک و جاي نگرا

در مجلا  از بحث ختنه کاردن دختاران و  قانون ممنوعيت اين پديده در مجل  کردستان پيشنهاد 8002در ماه فوريه 

تعدادي از شرم و قانون پيشنهادي را رد کردند. اين چه اتفاقي است که سرنوشت هزاران انسان و خوشبختي جامعه قرباني 

 شود.باشد، مياع از حق و خواسته مردم ميي آنان دفنمايندگان مجل  که وهيفه

هايي که در اين در تمام فعاليت 88/4/8007 – 28/4کنيم در مورخه دانيم و اع م ميي خود ميدر حال حاضر ما وهيفه

تأکيد  ختنه کردن دختران آگاه کرده و ضمنهاي جامعه کردي را از مضرات و آسيبگيرد مشارکت کرده و مدت انجام مي

ي افراد ي همهرا وهيفه فعاليت عليه اين پديدهگير و  رح همه ،تصويب قانونيجهت درخواست از صاحبان قدرت کرار و ت

کن نشاود ، هاي ديگر خشونت عليه زنان در جامعاه ريشاهاگر اين پديده و پديدهچون ما معتقديم  دانيمانسان دوست مي

  ها و سمينارهاي زنان هيچ ارزشي ندارد.ايشها دالر براي همبحث کلي خشونت و اختصاص ميليون

 گروه کمنين مقابله عليه ختنه دختران

 سليمانيه 28/4/8007

 
 

 

 باشد و ارتباطی با دین ندارد.ختنه دختران رسمی کهن می



اي آئيناي و ناه سانت اسات، بلکاه رسامي کهان اکثر عالمان اس م )قديم و جديد( معتقدند که ختنه دختران نه وهيفه

شاود حارام باشد که وارد آئين مقدس اس م شده و مادامي که موجاب زياان و ضارر جسامي، روحاي و اجتمااعي ميمي

 کنيم فتواي بعضي از عالمان بزرگ اس م در مورد اين مسئله را بيان کنيم:باشد. در اينجا ت   ميمي

تحت عنوان )وجاو   صر چاپ گرديدهدر م 2704که در سال  (شيخ رشيد رضا: اين عالم بزرگ در نشريه )المناره -

براي ختنه دختران هيچ گويد )فرمايد: ابن منتظر ميمينيته( يعني واجب و سنت بودن ختنه کردن( سختان او لا

 سندي وجود ندارد و سنت هم نيست که از آن پيروي شود.

ي هاايي کاه درباارهمودهفرگوياد: )باشاد ميجلد بزرگ و قطور مي 3سيد سابق در کتا  مشهور )فقه السنه( که  -

 (83صفحه  -باشد و هيچ واقعيتي ندارد.( )جلد اولختنه دختران نقآ شده ضعيف مي

همچنين هريک از عالمان )حسن محمد مخلوف و شيخ محمد شلتوت( نظرشان بر ايان اسات کاه هايچ ماتن و  -

سنتي است کهان و هماان  باشد،اس مي )آيه و حديث صحيح( در مورد ختنه کردن دختران موجود نمياي گفته

 نظر عالمان ديگر را دارند.

 در همين رابطه شيخ األزهر دکتر محمد سيد تنتاوي فتوايي داده که متن آن اين چنين است: -

)در مورد ختنه کردن دختران هيچ سند شرعي که بر ختنه تأکيد کند وجود ندارد و به نظر من سنتي است قديمي که در 

کناد اگار ام قشرها بخصوص قشر روشنفکر در حال نابودي است.( سن  شيخ األزهر اشاره ميمصر گستر  يافته و در تم

است بايد اين عمآ قطع و براي ريشه کن کردن آن قوانين الزم وضع  چنانچه پزشکان معتقد باشند که براي دختران مضر

 گردد.

ند که ختنه دختاران ارتباا ي باا کندکتر علي جمعه مفتي مصر و دکتر يوسف قرضاوي به همان شيوه تأکيد مي -

 باشد.دين ندارد و اگر علوم پزشکي مضرات آن را ثابت کند مطابق فرموده )الضرر و الضرار( انجام آن حرام مي

ناه واجاب شک اکثر عالماي اس م در کردستان همان نظر عالمان مشکور را دارند و معتقدند که ختنه دختران بي -

باشد زيرا در اندازد، حرام ميابت کنند که انجام آن س مت دختران را به خطر مياست و نه سنت و اگر پزشکان ث

 داراي در اين رابطه ماموستا مصطفي غفور کاه اساس دين اس م براي مصلحت انسان آمده نه براي زيان رساندن.

ختنه دختران واجب کند که اشاره مي باشدمدرک ارشد از علوم فقهي مي رک ديني از علوم اس مي و همزمانمد

 ي سنت نيز اکثر علماي قديم و جديد تاحدي با هم بر سنت نبودن آن هم نظرند.. دربارهنيست

کند که علماي ديني و پزشکان همايشي برگزار کنند و در مورد اينکه از لحاظ سا متي ماموستا مصطفي به اين اشاره مي

ما که اگر پزشاکان ثابات کنناد کاه ختناه دختاران زياانبخش  است يا زيانبخش، تحقيق کنند. در جوا  سئوالسودمند 

 اي نبايد انجام بگيرد؟باشد و به هيچ شيوهتوان گفت که حرام نيز ميباشد؛ آيا نميمي

دهناد اگار از روي تندرساتي باه باشد: اول اينکه کساني که آنرا انجام ميگويد: از دو جهت حرام ميماموستا مصطفي مي

ي آن عمآ نيز مجازات شود، دوم اينکه اگر پزشکان ثابت کنناد ، حرام و الزم است که انجام دهندهننددختران آسيب برسا

مخالف  و در اين صورت باشد، زيرا دين براي مصلحت انسان آمده وکه زيانبخش است با ا مينان خا ر انجام آن حرام مي

، باه هماين رساند و ضرر هم قابآ قبول نيسترگز ضرر نميفرمايد: )الضرر و الضرار( يعني هباشد که ميحديث پيامبر مي

   باشد.خا ر ختنه دختران حرام مي

 های جسمی و روحی ختنه دخترانآسیب

 هاي جسمي کوتاه مدت: زيان 

هايي که انتقال ويروس -شوم عصبي، عفونت به علت استفاده از ابزار غير بهداشتي و آلوده -درد -خونريزي :مهمترين آن -

 (و... باشدترين آن ويروس ايدز ميشوند )وحشتناک ريق خون منتقآ مي از

 های درازمدت:آسیب



مهمترين آن: اخت ل در قسمت بيروني اندام تناسلي به سبب برداشتن و جراحي آن، ايجاد زخم و ورم دردناک در  -

 حاملگي و توليد مثآ. ، اخت ل در فرآيندهاي تناسلي و ادراريقسمت جراحي شده، عفونت مداوم اندام

اند به سبب بار  و جراحاي آن اي که آن دسته از زناني که ختنه شدهبه شيوه آسيب و اخت ل در فرآيند سک  -

، خيلاي ساخت باه حالات ارگانيسام و ارضاا باشدي آن ارضاي سک  ميقسمت از اندام تناسلي که کار و وهيفه

 رسند.مي

اي است: بسياري از زنان از تأثيرات روحي ختنه در آزارند به سبب آنکه به شايوه ختنه دختران آزار رواني پنهان )خامو (

شود و اکثر اين زنان روز ختنه شدن را روز سياه تداعي مياند و بطور مداوم در ذهنشان آميز و وحشيانه ختنه شدهخشونت

ت، خود کم بيني و از دست دادن اعتمااد آورند به اين علت که آن روز يادآور درد، احساس حقارزندگي خود به حسا  مي

 .باشدبه نف  مي

 
 

 نظر متخصصان چیست؟

 جمعيت حامي دفاع از حقوق زنان در مجل  کردستانکويستان محمد عبدا... رئي  فراکسيون سبز و معاون 

ق آمارهايي که گيرد، مطاباست که عليه زنان در جامعه ما انجام مي هاي مخر مشخص است ختنه دختران يکي از پديده

از سوي سازمان زنان و بخصوص از  رف سازمان وادي آلماني به دستمان رسيده، به راستي آمااري وحشاتناک اسات. در 

در  باشدمي %00اند و در شهر بزرگي چون اربيآ اين آمار دختران تا به حال ختنه شده %20بيشتر منا ق اقليم کردستان 

هاي اجتماعي به بررسي و راه چاره دارد. معلوم است که ما براساس رأي و نظر سازمان واقع اين آمار وحشتانک است و نياز

ايم، پروژه قاانوني باه ممنوعيات ختناه دختاران در اقلايم هاي زنان به  ور اختصاصي پروژه قانوني را مهيا کردهو سازمان

و در مجلا  مطارح ردساتان تقاديم کردستان اختصاص دارد که به امضاي چندين نماينده مجل  رسيده و به مجل  ک

و  گرديد که متأسفانه موانعي براي تصويب اين پروژه از  رف تعدادي از مردان و نمايندگان محافظه کار مجل  بوجود آمد

ي کاري مجل  قرار بگيرد. حال ما پروژه ديگري تحت عنوان مقابلاه باا خشاونت خاانوادگي اجازه داده نشد که در برنامه

ماده را مطرح و خواستار مجازات کساني که اقادام  3ايم و قصد داريم در اين پروژه ماده کردهيم کردستان را آدر اقل )زنان(



به ختنه کردن دختران و يا پدر و مادر، پرستار و يا هرک  ديگري که در ختنه کردن دختران دست دارند، هستيم. در اين 

دستور کار مجل  قرار بگيرد و اگر هم مقدور نشد اميدواريم پ  از تا در  کنيممدت کوتاهي که داريم با جديت ت   مي

گير، جامع و درست که در دسترس دارند را اين پروژه قانوني همهيابند ت   کنند که ما زنان ديگري که به مجل  راه مي

 در دستور کار مجل  قرار دهند.

آختگي يا کشاتن از  ران و زنان است، ختنه کردن يعنيها عليه دختمن معتقدم که ختنه کردن يکي از بزرگترين خشونت

. دختاري کاه ختناه کشنددختران را از لحاظ سک  مي در واقع ،خشونت آميزتر تنها کشتن است راه سک ، از اين عمآ

م تواند به آساني امورات همسرداري را انجام دهد جداي از آن در هنگااشود که نمياي ميشده از لحاظ دروني چنان عقده

شود. حالتي ديگر آختگي و کشتن غرايز ساک  باه شود و گاهي اوقات باعث مرگ آنان ميختنه شدن دچار خونريزي مي

 اند.برند و در واقع از لحاظ سک  کشته شدهاست که به درازاي زندگي از سک  لشت نمي

 هاي زنان و زايمان دکتر شلير فايق غريب پزشک متخصص بيماري

يعني برداشتن قسمتي از اندام تناسلي دختران از روي فيزيولوژي کاري اختصاصي است که از  ارف ختنه کردن دختران 

گمان کساني که اين کار را بي .گيردسواد و نا آگاه  با چندين تفکر و انديشه به ارث برده و پيش پا افتاده انجام ميافراد بي

عات و آگاهي ندارند و از راه ارثي يا از  ريق مادر  و يا پيرزناان دهند هيچگونه پايه و اساس بهداشتي و يا ا  انجام مي

خاواهم . ميدنادار ساواد علماي و تجربايدارد که اند، کسي که قسمتي از اندام تناسلي دختران را برميديگر به ارث برده

جدا کردن جزئاي  روشن سازم که اين قسمت مانند ختنه کرن پسران قسمتي يا جزئي اضافه نيست، ختنه کردن دختران

 .زنان استاندام تناسلي فيزيولوژي خيلي مهم از 

دهند که بيشتر اوقات اگر سريعاً درمان نشوند باعاث بر  مي از کليتيروي  را يقسمت بيشتر هنگام ختنه اکثر اوقاتدر 

در زنادگي  گاردد و تاأثير زيااديشود و از  رف ديگر جايي خيلي مهم و حسااس بار  و جادا ميمرگ و مير دختر مي

 گردد.گشارد و باعث از بين بردن پيوند زناشويي و زياد شدن آمار   ق و جدايي ميزناشويي مي

زدايي نشود يعني انتقال ميکرو  و باکتري به ساير نقا  بدن انسان و اگار درماان نشاود اگر زخم جراحي پاک و ميکرو 

 شود. باعث عفونت و از دست دادن زندگي مي

کنم که اين فرآيند و عمآ در هيچ عرف و آئيني نيست بجز در تفکرات پيش پا افتاده و غير ادران سفار  ميبه پدران و م

أثيراتي سايکولوژي بزرگي را در بردارد که در تدگي دخترانتان باشيد که اين و اضافي در تاريخ کردهاست، به فکر زن عاق نه

 دد.گرآينده سبب تضعيف و سست شدن بنيان خانواده مي

 دکتر پخشان محود مسئول آموز  پزشکي در وزارت بهداشت

زيارا ايان پدياده  آيد اين نظر وزارت بهداشت اساتاي غير بهداشتي )ناسالم( به شمار ميي ختنه کردن زنان پديدهپديده

گردياده و چنادين سامينار و کنفاران  برگازار  براي ايان منظاور  اندازدشوند را به خطر ميس مت کساني که ختنه مي

همچنين در حال حاضر قصد داريم بتوانيم در آينده چندين سمينار ديگر برگزار نماييم براي اين که اين پديده را کنتارل 

 کنيم يا ميزان آن را کم و يا اينکه به  ور عموم اين پديده را از بين ببريم.

که اکثار اوقاات باعاث جادايي و  اندازدمياست که ختنه دختران س مت آنان از لحاظ جسمي و روحي را به خطر مسلم 

همه با هم ت   کنيم تا اين پدياده ناا ساالم را از باين دارد که گردد اين عوامآ و ساير عوامآ ما را بر اين واميمي  ق 

خاود  ا هام هرکادام در جااياميدواريم همه افراد و کساني که با اين قانون ارتبا  دارند با ما همکاري کنند، همه بببريم. 

 کرده تا بتوانيم اين پديده را ريشه کن کنيم. و همو نان خود را آگاه ت  

 شناسان و روانشناسان کردستانجمعيت جامعه ، مديرجزا محمد صالح والي، فعال و محقق اجتماعي

بنااي اسااس اي اجتماعي است که بار مدر واقع از ديدگاه علم پزشکي و جامعه شناسي پديده ختنه زنان و دختران پديده

در جامعه کردستان، پديده ختنه کردن ضروري آئيني و اجتماعي وارد کردستان و شرق شده است. به اعتقاد بعضي از افراد 



و ضروري و آنرا واجب شرعي تعدادي از علماي ديني انجام آن سنت  پسر و دختر ختنه شوند و به نظر و بايد همه کودکان

مطابق نظر مفسران ديني و طابق تحقيقات اجتماعي که در اين مورد انجام گرفته و حتي آورند. اما در واقع مبه حسا  مي

 کنند.اکثر علماي اس مي اين عمآ را ناشايست قلمداد مي

دهد دختاران ختناه شاوند. از تعدادي از علماي مسائآ ديني پديده ختنه دختران را حرام و معتقدند که اس م اجازه نمي

در فرآيند ازدواج و همبستري  .ن هم ختنه دختران پايمال کردن حقوق اجتماعي و س مت زنان استشناساديدگاه جامعه

د دارد که هم مرد و هم زن حق شرعي دارند لاشت متعاه را ( وجوConcubineيا متعه ) زن و مرد اصط حي به نام لشت

حاق شارعي و قاانوني مساائآ زناشاويي و شاوند از آن لاشت و بچشند. اما متأسفانه آن دسته از دختراناي کاه ختناه مي

گشارد و باعث سلب و کم شدن عشق و دلدادگي زن ختنه کردن بر ارتبا ات زناشويي تأثير مي شوند.همبستري محروم مي

 برد.شود به سبب اينکه از همبستري با همسر خود لشت نمينسبت به مرد مي

و با زنان و مردان بخصوص زناني که قصاد  شناسانه و علمي نگاه کنيمها اگر با ديد جامعهدر حال حاضر مطابق آمار دادگاه

گردد به اين که زنان هيچ لشتي را که مطابق شاريعت اسات   ق را دارند م قات کنيم درصد عمده جدايي و   ق برمي

ن و مادران از انجام کن و پدرااند به همين خا ر خيلي مهم است که اين پديده ريشهچشند به خا ر اينکه ختنه شدهنمي

 آن بنرهيزند.

 

 

 
 

 

 

 نامه کنگره عالمان جهان جهت ممنوعیت هتک حرمت جسمی زنانبیان

 

 به نام خداوند بخشنده و مهربان

مطابق با  2489القعده سال کنگره عالمان جهان جهت ممنوعيت هتک حرمت جسمي زنان در اول و دوم ماه ذي

بحث  در آن چند تحقيق خوانده شد و پ  ازر مصر برگزار گرديد که در آن در دانشگاه األزه 8000-22-83و  88

لمان، پزشکان، متخصصان و فعاالن جامعه مدني کشور مصر، اروپا و آفريقا کنگره با نتيجه زير به اع يانگفتگو مو 

 پايان رسيد:

عادي و تجااوز باه انساان را  خداوند متعال حقوق انسان را محترم شمرده )ولقد کرمنا بني آدم( به همين خا ر ت -2

 حرام کرده است  در هر وضع و شرايط اجتماعي، چه زن و يا مرد باشد. 



ختنه کردن زنان عادت و روشي قديمي است که در برخي از جوامع کهن انجام گرفتاه و تعادادي از مسالمان در  -8

 اند.ر )ص( اين کار را انجام دادهبرخي از ممالک به تقليد از آنان و بدون استناد به آيات قرآن و احاديث پيامب

رساند به همين علات الزم گيرد به زنان زيان جسمي و روحي مياين نوع ختنه کردن که در حال حاضر انجام مي -3

هاي واالي اس م از آن جلاوگيري و ممناوع گاردد. هماانطور پياامبر اسا م )ص( فرمانبري از ارز  بعنواناست 

کنيم، به هماين رسانيم و نه زيان رساندن را قبول ميفي االس م(( يعني نه زيان مي فرمايد : ))الضرر، ال ضرارمي

  دهند واجب است مجازات شوند.خا ر ختنه کردن نوعي دشمني با بدن است و کساني که اين کار را انجام مي

به هر صاورت و اناواع  براي پيروي از رهنمودهاي اس مي که زيان رساندن به انسان دخواهکنگره از مسلمانان مي -4

 مختلف را حرام کرده است، اين عادت )ختنه کردن( را انجام ندهند و از آن صرفنظر کنند.

تواناايي خاود را در  براي آگاه ساازي ماردم تا   وخواهد هاي حکومتي و بين المللي ميهمين  ور از دستگاه -5

 مقابله با اين عادت افزايش دهند.

هاي جمعي مؤهف هستند که مضرات اين عادت و ها و نهادهاي آموزشي و رسانهمانشود که سازکنگره يادآور مي -0

گاردد مگار باه ي بر اجتماع تأکيد کنند که اين هام ميسار نميرو  را آشکار و در مورد اثرات زيانبار اين پديده

 کن کردن اين عادت.شر  مشارکت در ريشه

و کساني که اين عاادت  کند ضع کنند که اين عادت را ممنوعخواهد که قانوني وهاي قضايي ميکنگره از دستگاه -9

 و يا عامآ انجام آن باشند را مجازات نمايند. دهندمي زيانبار را انجام

خواهد براي رهايي از اين عادت، به هر نوعي دست همکاري براي کشورهايي المللي ميهاي بينهمانطور از دستگاه -2

 .نمايند دهند درازکه اين عادت را انجام مي

  


