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“ اینجا زنی بود که در سـن ٢٠ ســالگی ازدواج 

کرد وقتی فهمیدن که ختنه نشده، گرفتنش و 

به زور ختنه ش کــــردن. خیلــــی بهش اذیت 

رســید. مردم می گفتن دختر بی حیا و ناپاکی 

است چون ختنه نشده بود. بعد اون، یک هفته 

توی رختخواب موند تا حالش بهتر شد.“

پاسخگوی زن ٢٧ ساله

روستای اورامان تخت-مریوان- استان کردستان

بچه ها در جزیره قشم 
عکس: ف. فرهنگ
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نگارش و تهیه این گزارش بروز رسانی سطح کشـــــــوری، با 
ً

چالش های بسـیاری همراه بود. خصـوصا که می بایسـت در 

بازه زمانی محدودی تهیه و ابالغ میشــــد. این گزارش بدون 

کمک های متعهدانه ی افراد مجربی که خوشـبختانه قادر به 

دریافت کمک ها و توصـیه های آنان شـدم، امکان گردآوری، 

تحقیق و نگارش پیدا نمی کرد. 

ـرکت جنبش ختنه زنان/   این تحقیق نیــــروی زیادی به حـــ

ناقص سازی اندام جنســی زنان بخشـــید تا صدای قربانیان 

ناقص سازی اندام جنســــــی زنان در گفتمان های محلی و 

جهانی، شــنیده شــود. این مطالعات ما را قادر ســاخت روز     

بین المللی ناقص سازی اندام جنســی زنان را در ایران در دو 

سال متوالی جشــــن بگیریم. این تحقیق، چارچوبی را برای 

آغاز گفتگو در مورد این مسـئله بوجود آورد و راهی برای بحث 

آزادانه باز کرد. در نحوه برخورد رســـانه ها با مطرح ســــازی 

مسئله ناقص سازی اندام جنسـی زنان تغییرات چشـمگیری 

دیده شـــــد. تمام اینها نتیجه همکاری و تالش های ما برای 

ِچینش قطعات ریز کار کنار همدیگر است. 

ـراه با تعدادی دیگـــر از محققان همفکـــرم، مایلیم  من، همـ

دست یاریمان را دراز کنیم و در راستای تالشـی ملی برای باال 

بردن آگاهی، فراهم شـدن امکان دسـترسـی و درگیر شــدن 

اجتماعات و شـــــروع گفتمان بین نهادهای مربوطه ، جهت 

همگام سـازی هر طرح عملی با تعهدات حقوق شـهروندی و 

بشـــریمان ، پیشــــنهاد همکاریمان را مجددا به دولت ایران 

ابالغ کنیم. در طی تحقیق بر مســــــئله ختنه زنان در ایران، 

افراد و ســــازمان های متعددی، کمک های فراوانی در تمام 

کردن این مطالعه به من ارزانی داشتند. انجام این مطالعه، به 

ویژه بخش های کار میدانی، تنها با تحقیق اکتشـــــــــافی ، 

تمرینات بر پایهی میدان، حمایت و مســــــاعدت و همکاری 

میسر بود.

تشـــکرات ویژه من معطوف به افراد زیر است که با گردآوری، 

تحلیل و ایجاد چارچوب، مرا قادر ســــاختند که این کار را در 

قالب گزارشـــی جامع ارائه دهم. مایلم عمیق ترین قدردانی 

هایم را نسـبت به تمام افرادی که امکان تکمیل این گزارش را 

برایم فراهم کردند، ابراز کنم. ســـــــــــپاس ویژه ای خدمت 

مشـــــاورمان خانم حمیرا ناز از پاکســـــتان اعالم میکنم که 

معاضدتشان با پیشنهادهای انگیزاننده و تشویقاتشان به من 
ً

در هماهنگ سازی طرحهای قبلی، خصـــــوصا نوشتن این 

گزارش بسیار کمک نمود.

همچنین، مایلم با امتنان وافر، از نقش حیاتی دســـــــــــت 

اندرکارانی که ما را مجاز به استفاده از تجهیزات و وسایل مورد 

نیاز برای تکمیل این کار نمودند تقدیر به عمل آورم. تشـکری 

ویژه را از فریبا الماسی بابت نهایت کمکهایش در نوشـتن این 

گزارش، و قدردانی ام از اعضـای تیم کار میدانی ام در استان 

های هرمزگان، کرمانشــــــاه، کردستان و آذربایجان غربی، 

فــرخنده خانگاه، چیمن رحمانــی، هایده قبادی، پـــروین 

فرهنگ، علی باســــــــــــتانی و آالله ابراهیمی ابراز میکنم. 

همچنین از نیک پتال و ســارا گانجر که در گردآوری بخش ها 

به من کمک نموده و در مورد روند کار پیشنهاداتی دادند و نیز 

بابت تالش هایشان در ویرایش و بخشـی از ترجمه، تشـکری 

ویژه دارم. همچنین از پدرام ورشـــوئی برای ترتیب و طراحی 

گزارش تشکر مینمایم.

کامیل احمدی

۶ فوریه ۲۰۱۷ ، روز بین المللی عدم تحمل ناقص سازی اندام زنان
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http://www.aparat.com

 http://kameelahmady.com/fa/fgm-in-iran/

ختنه زنان در زیربناي سـاختار فرهنگ ایرانی و در سـه اسـتان 

غربی و یک اســـتان جنوبی ایران نهفته و به دلیل نبود عالقه ي 

کارگزاران، مســــئله ي ختنه زنان براي اغلب مردم ناشناخته 

مانده و از آن غفلت شده است. از سـال 1386 و در مواردي قبل از 

آن، تحقیق در خصـوص ختنه ي زنان بخشـی از برنامه هاي کار 

افزایش آگاهی عمومی بوده اســـــــت. مقاالت و پایانامه هاي 

دانشـــــگاهی معدودي در این مورد نگاشته شده بود ولی این 

اقدامات سـرعت گرفته در ابتدا با تهیه فیلمی در ســال 1383 و 

1 که توسـط مردم  3 9 بعدها در طی یک تحقیق جامع در سال 4

شــناس و محقق، کامیل احمدي با کمک تیم میدانی اش انجام 

شـد، سـه هزار زن و یک هزار مرد در ایران در یک دوره ي شـش 

ساله مورد پیمایش قرار گرفتند. 

این تحقیق نشـان داد که ختنه/ ناقص سازي اندام جنسـی زنان 

عمدتاً توسـط اقلیت هاي سـنی مذهب در برخی از روسـتاهاي 

استان هاي آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشــاه و هرمزگان 

انجام می گیرد. پیمایش هاي مکرر بیانگر پایایی اطالعات جمع 

آوري شده در همان استان ها و نشـانگر روند رو به کاهش اِعمال 

این سنت است هرچند هنوز در برخی نواحی رایج بسیاري دارد. 

بررسی ها در روستاهاي منتخب براي مطالعه پایلوت نشــــان 

دهنده ي بهبود قابل توجه وضـعیت و کاهش شـدید ختنه زنان 

است.

هدف از این بررسـی گزارش به روز کردن وضــعیت و امار ختنه 

زنان و تأثیر افزایش آگاهی بر ریشـــه کنی یا محدود سازي نرخ 

ختنه زنان در استان هاي آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه 

و هرمزگان بوده و هم چنین در پی توضــیح کلی پدیده ي ختنه 

زنان است. این گزارش اطالعات به روزي از ختنه زنان در ایران را 

بعد از مداخالت مطالعه پایلوت و تحقیق بین المللـــــی تحت 

عنوان تحقیق جامعی بر ناقص سازي اندام جنسی زنان در ایران 

به نام سـنت توســط کامیل احمدي در چهار ناحیه جغرافیایی 

آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان ارائه می دهد.

زن محلی در بندر چارک- استان هرمزگان
عکس: کامیل احمدی

چکیده
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 http://kameelahmady.com/wp-
content/uploads/kameel%20-%20FA%20final.pdf

ختنه/ ناقص سازي اندام جنسی زنان یک رسم باستانی است که 

با جنبه هاي حقوق جنسـی زنان و کودکان در تعارض می باشد. 

این رسم در جوامع به دالیل خاص اعتقادي، فرهنگی، هنجاري 

و نگرشی و سیسـتم هاي اقتصــادي- سیاسی رواج دارد. ختنه 

زنان ریشـه در رسوم جامعه دارد و شیوعش در جوامع مختلف بر 

اساس اعتقادات دینی و عرفی در رابطه مســـتقیم با نظام هاي 

اقتصــــــادي- سیاسی این اجتماعات است. فقر، بی سوادي، 

نابرابري هاي جنسـیتی و نبود بهداشت این رسم را تقویت کرده 

است. عملِ ختنه زنان عالوه بر تعرض به حقوق جنسی کودکان 

و زنان، بر لذت بخش بودن روابط جنســی در زنان اثر گذاشته و 

باعث نارضایتی در زندگی زناشـویی بین زوجین می شـود، آمار 

طالق را باال برده و گاه خطرات سالمتی و زایمان هاي دشوار را در 

پی داشته است. 

هدف این گـزارش ارائه اطالعات دقیق و به روز میدانـی از تأثیـر 

مداخالت انجام شده در سـالهاي قبل به منظور اجتناب از ختنه 

زنان می باشــد. با وجود این که اطالعاتی از چند و چون و حدود 

ختنه زنان در ایران از طریق معدود پایان نامه هاي دانشـجویان 

دانشـگاهی و چندین مقاله در دسترس است، اما این اطالعات از 

لحاظ محدوده و اندازه تحقیق مختصر بودند. 

براي نخستین بار تحقیقی تحت عنوان به نام سنت، مرور کاملی 

بر رواج ختنه زنان در مقیاس کشــوري، با تمرکز بر مناطقی که 

بیشـترین تأثیرپذیري از این سنت داشتند در سه استان غربی و 

یک استان جنوبی به دست داد. این مطالعه نه یک پروژهی چند 

ماهه بلکه تحقیقی چندین ســــاله بود که رواج ختنهی زنان را 

بررسی و راهکارهاي مقابله اي آن را مطرح می ساخت.

مقدمه

زنان محلی اورامانات
عکس: هایده قبادی
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 http://www.swiftjournals.org/sjssh/abstract/2015/november/Kameel.php

 http://shirazeh.org/product/%D8%A8%D9%87-
%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AA/

این گزارش به روزترین وضـــعیت پدیده ي ختنه زنان را پس از 

1 ارائه می دهد و ماحصــل یک  3 9 3 - آخرین تحقیق در سال 4

مجموعه عملیات، نقشه برداري، پویش، مصاحبه هاي میدانی با 

منابع متعدد (افــراد محلّــی، مطلعین بومــی و چهـــره هاي 

سـرشـناس عمومی) در یک دوره ي چهار ماهه در سـال 1395 

می باشد. در تحقیق پیشـــین برخی برنامه ها به صورت پایلوت 

جهت ارزیابـی تأثیـر آموزش افـراد محلّــی در مورد جنبه هاي 

منفی ناقص سازي اندام جنســی زنان صورت گرفت. در بررسی 

حاضر تعدادي روسـتا از هرکدام از چهار اسـتان انتخاب شـده و 

جهت اندازه گیري میزان پیشــــــرفتِ مداخالت قبلی، مورد 

» این  مراجعه مجدد قرار گـرفتند. هدف از «مبارزه با ختنه زنان

بود که اجتماعات محلی براي تحقق حقوق زنان و دختران، فعال 

شده و بر جلوگیري از این سنت تمرکز بیشـتري شود. مذاکره با 

مســـئولین در سطح ملّی و محلی براي ممنوعیت قانونی ختنه 

زنان و مشــمول سازي مصــوبات قانونی جدید در قانون برنامه 

ریزي خانواده، صورت گرفت.

از اهداف دیگر این تحقیق، اندازه گیري نرخ ختنه زنان در بخش 

هایی از ایران، خصـــــوصاً نواحی آذربایجان غربی، کردستان، 

کرمانشـــاه و هرمزگان بود. در نواحی مذکور، مانند هر نقطه ي 

دیگر ایران، مردان فاعلین مسلط جامعه بوده و زنان زیردست آن 

ها و وابسته به ایشـان در نظر گرفته می شوند. این تسـلط نهادي 

شده، نظام مند و بومی است، در ارزش ها، هنجارهاي و سـنت ها 

بازتاب داده می شود و توسط نهادهاي ذینفع باز تولید می گردد. 

تحت چنین شرایطی، وضعیت زنان عمیقاً دشوار می گردد.

چهارنوع ختنه- برگرفته از کتاب به نام سنت
نشر شیرازه،  کامیل احمدی (۱۳۹۴)
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http://kameelahmady.com/fa/biography/
http://www.aparat.com
http://kameelahmady.com/fa/articles/
http://entekhabkhabar.ir
http://www.stopfgmkurdistan.org/html/english/articles/article004e.htm
www.aparat.com/v/6OKyL
http://www.bbc.com/persian/arts/2015/06/150604_aparat_22_2015
http://kameelahmady.com/fa/ecm-in-iran/
جهت مطالعه ي بیشتر در خصوص ارتباط ختنه ي زنان و ازدواج کودکان مراجعه کنید به: 

http://kameelahmady.com/fa/wp-content/uploads/2016/10/Farsi-
web1.pdf

تحقیق ختنه زنان و کمپین مـــربوطه اش، با حمایت مـــردم 

شناس، کامیل احمدي در سـال 1384 آغاز به کار کرد. احمدي 

متولد و بزرگ شـده ي کردسـتان ایران اسـت که سـالها قبل به 

انگلســتان رفته و در آن جا به تحصــیل در رشته مردم شناسی 

پرداخت. وي در بازگشــت به ایران دریافت که ختنه ي زنان در 

ایران و حتی در میان بستگان درجه یک خودش وجود دارد. وي 

پیش از بازگشـتن به ایران در شماري از سازمان هاي غیردولتی 

انســــان دوستانه در آفریقا کار کرده بود و در آن جا تالش هاي 

نهادهایی چون سازمان ملل و یونیســـف را براي مقابله با ناقص 

سازي اندام جنســی زنان مشـــاهده کرده بود. این خبر شوکه 

کننده بود زیرا ایران تا به آن زمان در لیست کشورهایی که ختنه 

را اعمال می کردند نبود و تحت نیز نه توســــط دولت ایران و نه 

توسط سازمان ملل و یونیسـف به رسمیت شناخته نمی در ابتدا 

شماري از زنان جوان دانشــــــــجو و فعال به این کار تحقیقی 

پیوسـتند و در مدتی کوتاه چندین ســازمان غیردولتی زنان در 

نواحی مختلف ایران به این گروه بزرگ پیوسـته و کمک نمودند. 

در فیلم هاي مســتند ، مقاالت و نوشته هاي دیگر براي کمک به 

اشاعه دانش در خصـوص ختنه ي زنان در سطوح ملی و گاه بین 

المللی به این موضوع پرداخته شد. در طی سالهاي قبل جلسات 

مفید و حمایت جویانه اي با سازمان بهزیستی کشور و نیز وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفت.

در راســــتاي این هدف یک مطالعه براي ارزیابی رواج ختنه ي 

زنان در ایران طراحی شد و نقش عوامل مؤثر بر آن تبیین گشت. 

1 همزمان با شروع مطالعه میدانی اولیه و پیمایش  3 8 در سال 4

محالت جهت گردآوري داده، یک فیلم مسـتند از مصــاحبه ها 

تدوین شد و اولین و تنها مسـتند در دسترس عموم تحت عنوان 

�به نام ســـنت توســـط کامیل احمدي در حین کار میدانی در 

روستاهاي کردنشـین محالت مهاباد، برخی روستاهاي اطراف 

کردستان و نواحی هورامان در استان کرمانشـــــاه و همچنین 

اسـتان هرمزگان در جنوب ایران سـاخته شــد. این فیلم بعدها 

توسط خبرگزاري BBC پخش و در فســــتیوال فیلم لندن به 

نمایش گذاشته شد. این مســـــتند مردمشـــــناسی شامل          

مصـــاحبه هاي ضبط شده از نواحی و روستاهاي اطراف استان 

هاي کرمانشـاه، هرمزگان و جزیره هاي مجاورش (مانند قشـم، 

هرمزگان و کیش) می باشد. این مستند عالوه بر مصاحبه با زنان 

محلی و زنان ختان (بـی بـی)، بازتابـی از عقاید مـردان محلّـی، 

کارمندان مراکز بهداشتی، پزشکها و روحانیون است.

1 شـروع و  3 8 تحقیق جامع بر روي ختنه زنان در ایران از سال 4

در سـال 1394 خاتمه یافت. هدف این مطالعه فراهم ســاختن 

داده هاي ژرفانگر در خصـــــوص ختنه ي زنان در ایران و ارائه 

توأمان موانع ســاختاري مبارزه با ختنه زنان و مطرح کردن این 

موضوعات در برنامه کار بود. در کنار سختی ها و مشقاتی که این 

کار تحقیقی در حین پویایی هاي کار مطالعاتی (از سال 1384 تا 

1394) دربرداشــــت، جرقه هاي یک مطالعه ي جدید بر روي 

ازدواج زود هنگام کودکان در ایران نیز زده شد. مطالعهی ازدواج 

زودهنگام کودکان بالفاصــــله پس از تحقیق ختنه زنان انجام 

پذیرفت که منشــأ آن کارها و عملیات میدانی پژوهش ختنه ي 

زنان بود و در هفت استان کشور انجام گرفت. در برخی از مناطق 

تحت بررسـی، ختنه ي زنان به نوعی راه را براي پدیده ي ازدواج 

کودکان هموار می کرد و این دو عمل مخرب ســـــــــنتی در 

همبستگی با یکدیگر دیده شدند. 

ختنه/ناقص سازي اندام جنسی در ایران: 
پیش زمینه و دستاوردها

مراسم عروسی در جزیره قشم- استان هرمزگان
عکس: ش تلنده 9

http://www.bbc.com/persian/arts/2015/06/150604_aparat_22_2015


http://www.theguardian.com/world/2015/jun/04/female-genital-
mutilation-iran-fgm

http://www.bbc.com/persian/iran/2015/06/150604_nm_fgm_iran_wom
en

http://rudaw.net/english/middleeast/iran/030720152
 
http://europe.newsweek.com/female-genital-mutilation-performed-
young-girls-iran-328246

http://www.unwatch.org/en/

http://www.reuters.com/article/us-iran-fgm-
idUSKBN0P60OF20150626

http://kameelahmady.com/wp-content/uploads/2015/03/FGM-in-Iran-
order-form-2.pdf

http://www.ibna.ir

رویکرد روش شــــناختی به کار گرفته شـــــده در مطالعه ي               

ناقص سازي جنســی زنان در ابتدا با عطف به حســـاسیت این 

موضوع شیوه اي مشـــارکتی بود. با وجود موانع فراوان و آشکار 

این تحقـــــیق، یک دهه مطالعه ي مداوم آن، یافــــــته ها و 

دستاوردهاي فراوانی به همراه داشت. کار میدانی شامل سفر به 

کیلومترها دورتر و مصــاحبه با بیش از  زنان و مردان از مناطق و 

طبقات اجتماعــی مختلف از جمله افــراد کلیدي، رهبـــران 

اجتماعی، روحانیون و پیشـروان دینی بود. یافته ها حاکی از آن 

بود که ختنه ي زنان در برخی روسـتاهاي انتخاب شـده شـیوع 

باالیی داشت (در برخی روستاهاي جزیره قشــم واقع در استان 

6 درصد می رسـید و در سـه اسـتان  0 هرمزگان، شیوع ختنه به 

غربی دیگر، این درصــــد مقداري کم تر بود). با این حال در این 

استان ها سنت ختنه ي زنان در تمامی اسـتان آذربایجان غربی 

که مردمان آن ترك هاي آذري و کردهاي کرمانجی هســـتند، 

همچنین در بخش هاي جنوبی استان کرمانشــــــاه و شمال 

هرمزگان رواج چندانی نداشته اسـت. این مطالعه که به زبانهاي 

انگلیســی و فارسی نوشته شده است بعد از رونمایی و رسانه اي 

1 خرداد ســال  شــدن، توجه جهان را به خود جلب کرده و در 4

1394 درخبرگزاري هاي گاردین و BBC اعالن شد. 

رسانه هاي بین المللی و سازمان ملل جهت آگاهی بخشـــی به 

انجمن هاي جوامع بین المللـی به این مطالعه رجوع کـرده اند و 

سازمان ملل رسما از دولت جمهوري اسالمی ایران در خصـوص 

ختنه زنان و تعهدات الزمه توضیح درخواسـت نمود. بالفاصـله 

پس از رونمایی از این اثر، ســـازمان ملل جایگاهی براي بحث و 

سخنرانی در ژنو در تاریخ 29 خرداد 1394 در جلســــــــــه 

محدودسازي ختنه ي زنان به کامیل احمدي داد. 

پروژه بر این فرض اســـــتوار بود که مداخالت خاص کم دامنه          

می تواند زمینه هاي ترك این عمل را توسط خود اجتماع فراهم 

کند و نه به اجبار تحمیلی از بیرون جامعه. مطالعه با این رویکـرد 

که ریشـه در سنت و فرهنگ و گاه با توجیه مذهبی داشت، به کار 

خود ادامه داد. تیم تحقیقی رویکردي مشـارکتی، حســاس به 

فرهنگ و عرفی را اتخاذ کرد که زیربناي اســـــتواري از حقوق 

کودك و بشـر داشت. مداخالت این پروژه به دو بخش تقســیم 

شــدند؛ یک بخش بر اجتماع تمرکز داشــت. مداخالت به طور 

خاص به گونه اي طراحی شــده بودند که راه هاي مقابله با عمل 

ختنه زنان را هموار نمایند. در راسـتاي تحقق این هدف الزم بود 

که رویکردهاي غیر مســـتقیمی اتخاذ شود، زیرا ختنه ي زنان 

رسـمی بود که بر روح مردمان محلی حک شـده و هرگونه تالش 

مسـتقیم براي پاکسـازي این سنت می توانسـت براي مدیریت 

این پروژه و کارکنان آن هم مشـــکل ساز باشد. دومین بخش بر 

اساس شبکه سـازي و حمایت بود که عمدتاً منابع محلّی را براي 

کار با همدیگر و با یک هدف خاص، دور هم جمع میکرد.

رونمایی از کتاب به نام سنت و کنفرانس                       در سازمان ملل
عکس: توبی لیوین
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بخاطر محدودیت هاي منابع در ســالهاي پایانی تحقیق دو تیم 

سیار محلی متشکل از یک مددکار اجتماعی، یک روانشـناس و 

یک پرسـتار گرد هم آمدند. تیم هاي سـیار به نحوي تعلیم دیده 

بودند که می توانســــــتند حداکثر کار میدانی را با بکارگیري 

نیروهاي محلی جهت پوشش بهتر به طور مسـتقل انجام دهند. 

اعضاي تیم ها نواحی تحت پوشش خود را  نقشـه برداري کرده و 

بعدها با اســــــــــتفاده از رویداد هاي اجتماعی اي همچون            

موقعیت هاي بالقوه (مانند مراسـم هاي عروسـی و ختم) به طور 

مستقل شروع به کار کردند. 

هدف اولیه این خط مشــــی این بود که دسترسی بهتر به زنان 

اجتماع وجود داشته باشـد. کار گروه سـیار روشـن سـاخت که 

ختنه زنان در بعضـــی روستاها در درون چهار استان ذکر شده 

شیوع باالیی دارد.

نقش دولت

 عالوه بر این قضـیه ي ختنه زنان تا بحال نتوانســته است توجه 

وزارت هاي برجســـته دولتی و سازمان ها را به خود جلب کند. 

ختنه زنان براي نهادهاي عمومی از جمله خدمات بهداشـــت، 

خدمات اجتماعی، دانشــگاه ها و به طور کل جامعه، یک پدیده       

نا آشناست. با این حال دولت حاضر رئیس جمهور حســـــــن 

روحانی توجه بیشـــتري به امور اجتماعی، حقوق شهروندي و 

مســـائل خانواده محور داشته و در  دولت او برخی مشـــکالت 

اجتماعی بیش از قبل به رسمیت شناخته شـده اند به نحوي که 

وي حتـی به فـریاد اعتـراض محققان و فعاالن اجتماعـی گوش 

ســپرده اســت. در ســـالهاي اجراي این تحقیق و باالخص در 

سالهاي اخیر این پدیده و یافته هاي ان با مقامات بهداشت ملی، 

خدمات اجتماعی و تعدادي از نمایندگان و کمیســـــیونهاي 

بهداشت و اجتماعی درون مجلس، معاونت ریاست جمهوري در 

بخش زنان و امور خانواده و قوه قضــــائیه، مطرح شد. در دیدار 

مشــــــترکی میان مقامات دولتی از وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی، خدمات اجتماعی و قوه قضــــائیه وعده هایی 

داده شد اما تا به اکنون به مرحله عمل نرسیده است.

فقدان حمایت از طرف دولت و حتی نگرانیهاي امنیتـی موجب 

شده اسـت که غیر از تعدادي پایان نامه کارشـناسـی ارشـد  که        

بعد ها به صـورت کتاب به چاپ رسـیدند و یا تعدادي مقاله، هیچ 

مطالعه جامع و کشــــوري جهت ارزیابی موضوع ختنه زنان در 

ایران انجام نگیـرد. به همین دالیل هیچگونه پـروژه مـرتبط در 

نواحی متأثر از ختنه حمایت مالی نشده و یا اجازه کار نداشته اند. 

از این رو امکان انجام بـرنامه هاي مطالعاتــی پایلوت جهت فهم 

رواج دقیق ختنه زنان در ایران وجود نداشـــته و نمی توان تأثیر 

آموزش و تحصیالت و دیگر عوامل را در مبارزه علیه ختنه زنان را 

به درستی اندازه گرفت.

چهار استان ذکر شده که ختنه زنان در آنها رایج است، تاریخچه 

اي در خصوص سایر اشکال خشونت علیه زنان را نیز تجربه کرده 

اند؛ مواردي مانند خودسوزي زنان (یا سایر اشکال خودکشـی)، 

ازدواج کودکان، ازدواج اجباري، چند همســــري و در مواردي   

قتل هاي ناموسی. 

اینگونه بنظر می رسد که از نظر دولت ختنه زنان یک مســــاله 

مختص سُنی مذهبان اســت و به این علت دولت شــیعه محور 

مرکزي تالش رسمی و غیر رسـمی براي خاتمه ي ختنه زنان به 

عمل نمی آورد و شـاید نگران اسـت که در نتیجه مداخله در این 

موضـوع اعتماد نه چندان محکم جمعیت سُنی مذهب را از خود 

مظفریان، رایحه (۱۳۸۹)، تیغ و سنت، نشر ناکجا . و کریمی، (۱۳۸۸)، تراژدی بدن، نشر روشنگران سلب نماید.

11

 http://ziryan.ir/NewsDetail.aspx?itemid=13392

http://ziryan.ir/NewsDetail.aspx?itemid=13392


" اگه ما بدونیم که ختنه برای دخترامون ضــــرر 
ً

داره، مطمئنا این کار را نمــــــی کنیم. اونا به ما 

ـرا. گفتند این کارو نکنید ولـــــی نگفتند چـــــ

کســـی در مورد ضررهاش چیزی نگفت و ما هم 

ـراش  هنوز این رو انجام میدیم.ما فقط یک خــــ

میدیم، در گذشـته اونها خیلی بزرگ می بریدند 

ولی ما فقط یک تیغ میزنیم.

 پاسخگوی زن، روستای گوری هرمزگان

عکس: استفانی سینکلر
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ســالها تحقیق بر روي ختنه زنان در ایران منجر به تدوین اولین 

فیلم در این زمینه شد و گزارش هاي جامع و سایر مطالب منتشر 

شده، تعهد قوي گروه هدف به ترك ختنه زنان را نشـــــان داد. 

تحقیقات انجام شده نویسـنده و دیگر فعالین و دانشــجویان در 

مورد ختنه زنان رسانه ها را برانگیخت و حرکت ارتباطی قوي اي 

را براي مطرود سازي این سنت تشـویق کرد و پویایی گروه هاي 

حامی ضد ختنه در میان متخصصـین پزشکی، شخصـیت هاي 

مذهبی، کارکنان قانونی و رسـانه اي، گروه هاي جوانان و جامعه 

مدنی را تسهیل نمود.

در جریان تحقیقات منتشـر شده  به نام سنت ساختار خاصی در 

این دوره بکار گرفته شد تا ظرفیت تمامی کنشـــگران فعال در 

زمینه ي برطرف سازي پدیده ي بحرانی ختنه زنان با رویکردي 

کل نگرانه را بهبود بخشد.  اشاعه ي دانش و تقویت ظرفیتها با در 

نظر داشتن مضرات ناقص سازي اندام جنسی زنان به طور مداوم 

بکارگرفته شدند.  

این امر در دو سـطح صــورت گرفته اســت؛ آموزش کارکنان و 

افزایش اطالعات در جامعه ي هدف و همچنین در دانشگاه ها. 

https://www.youtube.com/watch?v=RID4FnKf7o
E&feature=youtube -  
http://www.aparat.com/v/6OKyL
http://kameelahmady.com/fa/biography/

چنین مشاهده شد که بر مبناي این فعالیت هاي ظرفیت سازي، 

شمار قابل توجهی از اعضـــاي جامعه ي هدف در خصــــوص              

تهدیدها و خطرات ختنه زنان/ناقص سازي اندام جنســی زنان 

حساس شده اند.

مطالعه در برقراري اطالعات مفید موفق بود و توانسـت حمایت 

شماري از دانشـگاهیان و افراد جامعه ي مدنی، همچنین برخی 

مقامات سازمان بهزیســتی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی را به خود جلب کند.

تمامی استان ها داراي جمعیت چشـــمگیري از سنی مذهبان 

مکتب شافعی و اهل تشـــــیع می باشند. شایان توجه است که 

برخی از این استان ها داراي جمعیت ترك زبان آذري شـیعه (از 

جمله شــمال آذربایجان غربی)، و کردهاي اهل حق (در بخش 

هایی از ایالم و کرمانشـاه) هســتند که هیچ کدام ختنه را اِعمال 

نمی کنند. با این حال برخی از کودکان دختر شـیعی در اسـتان 

هرمزگان همچنان ختنه شده و بخش هایی از کرمانشـاه و ایالم 

نیـز ختنه را انجام مـی دادند ولــی اکنون انجام ختنه را متوقف 

کرده اند. گروه هاي هدفی که به شیوه اي غیرمسـتقیم حسـاس 

شــده اند، روحانیون مرد، ختان ها، بی بی ها و بومی هاي جزیره 

قشـم در جنوب ایران و دانشـجویان پرستاري بودند. هم چنین 

گروه هاي کولی و دوره گرد که اصالتاً از کردستان عراق بوده و هر 

بهار از مرزهاي کردسـتان ایران گذشــته و به عنوان ختان عمل 

ختنه کـردن را بـر روي بچه ها انجام مـی دادند و در این مدت در 

خارج از شهرهایی مانند سردشت، مهاباد، پیرانشهر و روستاهاي 

اطراف آن ها ســـاکن می شـــوند نیز از جمله گروه هاي هدف 

مداخله بشمار می رفتند.

مروري بر تاثیر جنبش ضد ختنه

نمایی از هورامان تخت – مریوان استان کردستان
عکس: کامیل احمدی

نرخ های کلی ختنه زنان در نواحی تحت پوشش برنامه
عکس: کتاب به نام سنت، نشر شیرازه، کامیل احمدی(۱۳۹۴).

نمودار بهره برداری های مطالعه با توجه به جنس پاسخگویان
کتاب به نام سنت، نشر شیرازه،  کامیل احمدی (۱۳۹۴)
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برنامه اگاهی رسانی ضدختنه خصـــوصاً براي نواحی روستایی 

طرح ریزي شـــده بود. این برنامه بر روي افزایش آگاهی تمرکز 

داشت و اهداف آن عبارت بودند از:

-  تشــــویق و توانمند سازي زنان و دختران از طریق آموزش و 

حمایت هاي روان شناسی و اجتماعی

-  باال بردن آگاهی در خصـــوص تبعات روان شناسی و فیزیکی 

ختنه ي زنان، سالمت و آموزش جنســـــی در درون جامعه ي 

محلّی به خصوص بی بی ها و گروه هاي عشایر.

- تشویق زنان به صحبت در خصوص تجربیات خودشان، دردها 

و ناراحتی هایشــــان به صورت صحبت هاي فردي و گروهی با 

روانشناسان

-  باالبردن آگاهی در خصـوص سالمت جنسـی در میان مردان 

توسط اعضاي مذکر تیم

-  برقراري شــبکه هاي ارتباطی با روحانیون محلّی و منطقه اي 

جهت جلب حمایت 

-  البی کردن و دفاع از سیاسـت هاي ضـد ختنه در سـطح دولت 

ملّی، استان ها و جامعه محلّی

- توانمندسازي و کمک به حوزه ي دانشــگاهی براي حمایت از 

تحقیق ها و انتشارات علمی، برپایی ده ها کارگاه هاي آموزشی و 

تعدادي سمینارهاي دانشگاهی در تهران و شهرستانهاي درگیر 

و سازمانهایی مردم نهاد و کمپین هاي رسانه اي.

روش شناسی و تکنیک هاي تحقیقاهداف مداخالت پایلوت

1 در خصـــوص اثرات مداخالت  3 9 این تحقیق میدانی سال 5

پایلوت توسط پیمایش گران آموزش دیده و حرفه اي، همکاري 

مددکاران اجتماعی، شبکه هاي فعاالن برجسـته ي اجتماعی،  

فعاالن سازمان هاي غیر دولتی و تمامی کسـانی که مشــتاقانه 

تالش هاي خویش را در راستاي هدفی مشـــترك به کار بردند، 

صـورت گرفت. این مطالعه به اهداف بلند مدت خود نمی رسـید 

مگر با مساعدت بی دریغ افرادي که بازنمود واقعیات جامعه شان 

را در اولویت اهداف خویش قــــرار دادند. در ابتدا، تیم محققان 

اجتماعی چهار استان ایران را با باالترین نرخ ختنه زنان در طول 

1 بررســی کردند. در تحقیق  3 9 چهار ماه نیمه ي دوم ســال 5

3 روسـتا براي  2 جامع قبلی  به نام سنت در هر استان در مجموع 

اندازه گیري اثرات آموزش انتخاب شــده بودند که در این میان 

1 روسـتا در معرض آموزش هاي مداخله ي پایلوت قرار گرفته   6

و در 16 روستاي دیگر چنین مداخالتی صورت نگرفته بود. براي 

تهیه این گزارش به همان روسـتاها مراجعه شـد. این مطالعه در 

اســـــــتان هایی با درجات و نرخ هاي متفاوت ختنه زنان ولی 

درجات و  نرخ هاي مشابه کودك همسري و فرزندآوري زودرس 

صـورت گرفته بود تا میزان آسـیب پذیري کودکان خردسـال و 

تبعات ناگوار سالمت باروري و جنسـی و همچنین توانایی آن ها 

در انجام رفتارهاي مقابله اي و حمایتی ســنجیده شـــود.  یک 

مطالعه  ي مقطعی، متشکل از مراحل کیفیِ پیش-پیمایشـی و 

پیمایش در حین به روز رسانی وضـعیت ختنه زنان انجام گرفت 

که بر اساس آن یافته هاي گزارش حاضر بدست می آید.

سمینار و آموزش در میان دانشجویان دانشگاه های تهران
 عکس: کامیل احمدی

14



مطالعه اخیر نشـان داد که در برخی از موارد عوامل برانگیزاننده ي 

ختنه ي زنان بســیار آشکارند و در برخی دیگر حتی در روستاهاي 

مجاور نرخ ختنه زنان خوشبختانه رو به کاهش رفته اسـت. جامعه 

ایران در عین سنت گرایی اش، در صـورتی که تغییر درونی شـده و 

توســط عاملین و گروه هاي عالقمند به تغییر بکار گرفته شـــود، 

مسـتعد پذیرش تغییر است. همچنان که مروري بر یافته هاي این 

گزارش ثابت می کند، در صــــورتی که ارزیابی، آموزش و آگاهی 

بخشـــی با ترکیب و تناسبی فرهنگی مناسب در اختیار مردم قرار 

گیرد، تغییر در اِعمال این سنت نیز صورت می گیرد.

گذشت زمان، سبک زندگی مدرن، مرگ ختان و جانشـین نشـدن 

کسـی به جاي وي، کمبود تمایل نسـل جوانتر به پذیرش ختنه ي 

زنان، مهاجرت به شهرها، سطوح باالتر تحصــیالت، تأثیر رسانه و 

همچنین حمایت برخی شخصـــیت هاي مذهبی از جمله عوامل 

دخیل در کاهش نرخ ختنه زنان بودند. سنت ختنه ي زنان هنوز در 

ایران وجود دارد اما خبر خوب این اسـت که این امر هر ســاله رو به 

کاهش نهاده اسـت. سـه اسـتان غربی ایران بهبود شـگرفی در این 

زمینه داشـــته اند اما برخی نواحی هورامان ( منطقه ي بزرگی در 

میان مرزهاي کردستان و کرمانشاه) و همچنین برخی روستاهاي 

کامیاران، روانسـر و پاوه در استان کرمانشـاه در این زمینه مقاومت 

نشان داده اند.

یافته هاي گزارش
استان هرمزگان هنوز اولین استان در لیســت و مقبولیت ختنه 

زنان در ایران است و جزایر آن خصـوصاً قشـم با وجود نرخ نزولیِ 

کلی هنوز شیوع باالي این رسم را شـاهدند. روسـتاهاي انتخاب 

شــده براي پروژه ي پایلوت در هر چهار اســـتان تحت آموزش 

بهبود شگرف و کاهش چشـمگیري در نرخ ختنه زنان را نشــان 

داده اند. این امـر به خودي خود اثـرپذیـري مـردمان محلـی از 

آموزش ها و آگاهی بخشی را نشان می دهد.

استان کرمانشــــاه دومین رتبه در رواج ختنه زنان را دارد و این 

3 درصـد می رسـید. با این حال،       درصـد در برخی روسـتاها به 1

نرخ هاي ختنه در استان کرمانشـاه و استان سنندج به نســبت 

پایین و در استان آذربایجان غربی نیز نرخ ها در مقایسه با نواحی 

دیگر پایین تر دیده شد.

تحلیل ها بر این اساس بود که نســبت ختنه زنان 30 تا 49 سال 

2 سال می باشد. در برخی از  1 تا 9 بیشــــتر از زنان و دختران 5

روستاهاي جزیره هرمزگان و قشــــم رواج ختنه در میان زنان 

گروه سنی 29 تا 49 سـال به 61 درصـد رسـید. از طرف دیگر در 

مناطقی چون لکسـتانِ کرمانشـاه، این مطالعه هیچ درصدي از 

ختنه ي زنان را در گروه سنی 15 تا 29 سال یافت نکرد.

یافته ها از این رو حاکی از یک روند نزولی در تمامی چهار اسـتان 

هسـتند. براي مثال، در پیرانشــهر و سردشت و اشنویه واقع در 

استان آذربایجان غربی، نرخ ختنه ي زنان در میان نســل جوان 

کمتر از ده درصد است. در جوانرود واقع در استان کرمانشـاه نیز 

9 درصـد در میان  3 درصـد تا  1 کاهش شدیدي در ختنه زنان از 

زنان و دختران مشاهده می شود. هم چنین در برخی روستاهاي 

1 درصد  4 درصد به 7 روانســــر در همان استان، نرخ ختنه از 3

رسیده است. 

تحقیق جامع بر ختنه ي زنان نشـــان داد که این عمل در برخی 

مناطق روستایی سه استان غربی و یک استان جنوبی ایران رواج 

دارد: یعنی آذربایجان غربی (مناطق کردنشـین جنوب استان)، 

کردستان، کرمانشاه و استان هرمزگان و جزایر اطرافش. استان 

کردستان متشـــکل از اکثریت جمعیت سنی مذهب شافعی و 

اقلیتی از اهل تشیع می باشد.

نشست تخصصی و رونمایی از کتاب به نام سنت، نشر شیرازه
 و تحقیق ختنه زنان در ایران در کتابخانه ملی تهران، عکس: بدارم ورشوئی

نرخ نزولی رواج ختنه در استان های تحت بررسی
عکس: کتاب به نام سنت، نشر شیرازه، کامیل احمدی (۱۳۹۴)
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اســتان آذربایجان غربی با ترکیبی از جمعیت اکراد و ترك هاي 

آذري زبان یکــی از نواحـــی مورد مطالعه در ناقص ختنه زنان          

می باشـــد. درصـــدهاي اِعمال ختنه در این ناحیه در طول به 

روزرســانی هاي ســاالنه و کارگاه هاي آموزشــی اجتماعی به 

افزایش ســـواد در مورد ســــالمت عمومی انجامیده و روندي 

کاهشی را نشان  می دهند. جمعیت کلی استان آذربایجان غربی 

سه میلیون نفر بوده و اکراد سورانی زبان، بیشــتر در جنوب این 

اســتان زندگی    می کنند و از طرفی، اقلیت کردهاي کرمانجی 

زبان در جوار مرز ترکیه و از شهر ارومیه تا ماکو ساکن هستند. در 

اولین خوشـه ي نمونه گیري برخی روسـتاها از توابع شـهرهاي 

برجســــته ي داراي رواج ختنه در این استان انتخاب شدند، از 

جمله سردشت، مهاباد، ارومیه، پیرانشهر، بوکان و میاندوآب. در 

میان آن ها نیز خوشـه ي دوم نمونه گیري در ناحیه روســتایی 

برگزیده شـــــــد: مانند زنگالن، ربط، بناویله کوچک، لیالن، 

مظفـرآباد، کیتکه و غیـره.کار میدانـی داللت بـر باال بودن نـرخ 

ختنه ي زنان مســـن داشت و در تضــــاد کامل با این امر، نرخ       

ساالنه ي ختنه در میان کودکان بسیار پایین و رو به کاهش دیده 

شد. در برخی روستاهاي ناحیه موکریان (مناطق بین شهرهاي 

سردشت، پیرانشـــــهر، مهاباد، ارومیه و بوکان) افراد کمی در 

سـنین باالي ده سـالگی ختنه شـده بودند. یکی از علل این روند 

نزولی در جنوب اسـتان آذربایجان غربی به عدم تردد غیرقانونی 

"قره چی") از کردستان  گروه هاي عشایر (به زبان محلی دوم یا 

عراق به کردسـتان ایران می باشـد. این گروه ها درآمد مازادي با 

اعمال ختنه ي زنان در این نواحی به دست می آوردند. 

استان هاي باقیمانده نیز داراي ترکیبی از اهل تسـنن، تشـیع و 

ســـایر مذاهب دیگر مانند اقلیت هاي اهل حق (در اســــتان 

آذربایجان غربی بین شــــهرهاي مهاباد و میاندوآب نیز اقلیت 

ترك زبان اهل حق زندگی می کنند)، به اضافه اجتماع کوچکی 

از مســیحیان ارمنی در ارومیه و کردهاي کلهر شیعه و کردهاي 

اهل حق در بخش هایی از استان کرمانشــاه می باشند که عمل 

ختنه را انجام نمی دهند. با این حال بعضــــی زنان شیعه که در 

نزدیکی نواحی سنی نشین هرمزگان زندگی می کنند این عمل 

را انجام داده و به لحاظ تاریخی اهالی روســـتاهایی از زنان کرد 

شیعه در استانهاي ایالم و کرمانشاه ختنه شده اند. 

تمایل به تجددگرایی و رشد اگاهی تغییرات بســــــیاري را بر   

نگرش هاي مردم در خصـوص ناقص سازي اندام جنســی زنان 

اعمال نموده و منش هاي رفتار جمعی را تغییر داده اسـت. رفتار 

گروه هاي روسـتایی ممکن اسـت در تعارض با رفتار افراد بومی 

باشد، یعنی جایی که ختنه زنان به عنوان نشان تمایز از جمعیت 

میزبان اقتباس می شود.

تالش هاي قابل مالحظه اي در ســـطوح جهانی و منطقه اي در 

دهه اخیر صـورت گرفته اسـت.  شــمار فراوانی از عامالن ختنه 

اکنون به شـــدت به مخالفت با آن برخاســـته اند در نتیجه در 

بسـیاري از کشــور ها سنت ختنه از هم اینک رو به کاهش نهاده 

است. یک عامل اثرگذار باز بودن این جوامع در بحث در خصوص 

ختنه و آزادیشان در پوشش رسانه اي، چاپ مطالب و رسانه هاي 

الکترونیکی بوده که به کاهش این امـر در تمامـی نواحـی تحت 

پوشـش انجامیده اسـت. با این حال، تغییر اصــلی در درون این 

جوامع با مداخالت دولتی و حمایت سـازمان هاي غیر دولتی در 

همکاري با این آژانس ها صــورت گرفته اســت. این گزارش در 

بخش هاي بعدي تحلیل چهار اســــــتان را در زمینه ي اثرات 

مداخالت فعالیت هاي ضد ختنه در ایران ارائه می دهد.  

جدیدترین مقیاس پدیده ي ختنه

استان آذربایجان غربی
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جمعیت کل استان کرمانشــاه 8/1 میلیون نفر است. این استان 

به گروههاي کرد متعلق به بخشـهاي شیعه و اهلســنت شافعی 

تقســیم شده است، اما در بین آنها گروهایی از اهل حق و لک نیز 

وجود دارد. زبانهاي عمده در کرمانشاه عبارتند از کردي (جافی، 

فِیلی و کلهري)، اورامانی (اگرچه بـرخـی از اورامانیها، معتقدند 

که زبان و قومیت آنها مستقل از ملیت کرد است)، فارسی و لکی.

ختنه زنان در کردسـتان ایران در نواحی خاصــی از مناطق اهل 

سنت کردستان شامل روستاهاي نزدیک به مرز کردستان عراق 

و گاه در عمق اسـتانها صــورت میپذیرد. با این حال، رواج ختنه 

زنان در این نواحی گوناگون است و از یک منطقه به منطقه دیگر 

متفاوت است و در برخی موارد بین روستاهاي همسایه اختالف 

فاحشـی دارد. ختنه زنان به طور عمده در ناحیهاي بنام اورامان 

(بخشـی از منطقه اورامان نیز در استان کردستان قرار دارد) و در 

مناطق جاف نشین (جافی یک نوع گویش نیز هست) یافت شده 

است. روستاهاي مختلفی در کامیاران، روانسـر، جوانرود، پاوه و 

همچنین روستاي بزرگ منصـــــــــور آقایی/شاهو و اطراف 

شهرستان پاوه از جمله نواحیاي هستند که در استان کرمانشـاه 

بیشــترین آمار ختنه زنان را دارا هســتند. براي اولین خوشه از 

نمونه برداري، فهرستی از روستاهاي شـهرها و شـهرسـتانهاي 

بزرگ در انجام ختنه زنان آورده شــده اســت (مانند جوانرود، 

روانســــــر، پاوه، هرسین و سنقر) که در بین آنها خوشه دوم از 

روستاهاي مربوطه انتخاب شدند (مانند منصــورآقایی، دازاور، 

میوان، سفیدآب، کوسه هجیج، باباعزیز، گلمتآباد، سفیدبرگ و 

غیره). 

همانند دیگر ختان ها اکثریت این افراد نیز شـــــیوه هاي ایمن و 

بهداشتی را در ختنه کردن بکار نبرده و معموال از تیغ ریش تراشـی 

براي بریدن کلیتوریس اســـتفاده کرده و خطر ابتال به بیماریهاي 

چندگانه و حتی معلولیت را تقویت می نمایند. ســـال ها ارزیابی و 

پیمایش رواج ختنه در امتداد مرز عراق این نتیجه را به دســـــت          

می دهد که اکثر نواحی اســـتان آذربایجان غربی و روســـتاهاي 

پیرامون مرز عراق وابســــته به این گروه هاي دوره گرد بوده اند تا 

دخترانشان را ختنه کنند. تشـدید اقدامات امنیتی و سیاست هاي 

منع تردد در نواحی مرزي که در سـالهاي اخیر توسـط دولت ایران 

اعمال شـده به این معناسـت که شــمار کمتري از این افراد قادر به 

عبور غیرقانونی از این مرزها شـدند و همین امر در دراز مدت منجر 

به کاهش نرخ ختنه زنان گشـــته است. با این حال برخالف استان 

آذربایجان غربی، مردم استان هاي کردستان و کرمانشـاه (به ادامه 

ي گزارش رجوع نمایید) به بی بی ها یا ختان هاي پیر و تعلیم دیده 

ي خود اتکا می کنند تا رســــــم ختنه کردن را در جامعه ي خود 

همچنان زنده نگاه دارند.

تو این روستا دخترا رو  قبل ۱۶ سالگی 
شــــوهر نمیدن. اینجای دخترای ۱۶ 
ساله ای هسـتن که ختنه نشـدن. این 
کار رو بیشـــتر به خاطر حیا و عفت زن 
می کردن اما االن با سـوادهای روسـتا 

اجازه ی ختنه رو نمیدن.

پاسخگوی زن- استان آذربایجان غربی

ـرای من تازگــی یه  یکـی از دختـ
دختر دنیا آورد، پنج ماهشـــــه. 

قراره یه زنی بیاد و ختنه ش کنه 

پاسخگوی زن ۲۸ ساله - استان 

آذربایجان غربی 

جدیدترین مقیاس پدیده ي ختنه

استان کرمانشاه

البیگری با رهبران مذهبی در حین تحقیقات میدانی
عکس: کامیل احمدی
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با این حال انجام ختنه زنان در بین زنان جوان به میــزان زیادي 

کمتر است و براي کامیاران و پاوه نیز همینطور اسـت اما در تمام 

روستاها چنین نیست. حداقل شاهد هستیم که در برخی نواحی 

ذکر شـده در باال افراد از ده ها قبل این رسـم را کنار گذاشـته اند. 

احتمال انجام ختنه براي کودکان و نوجوانان بسـیار کمتر است 

اما در بین زنان با سـن بیش از 30 تا 35 ســال نرخ ختنه افزایش      

5 سال بسـیار بیشــتر  می یابد. این نرخ در بین زنانی با بیش از 0

خواهد بود. با این حال تشخیص اینکه آیا نرخ پایین ختنه در بین 

کودکان متأثر از رسم ختنه دیرهنگام اسـت یا خیر اهمیت دارد. 

در مکانهاي دیگر، ختنه دیرهنگام کم اتفاق میافتد.

تیم پژوهشــی متوجه شدند که در نواحی اي که نرخ ختنه زنان 

طبق به روز رسانیهاي ساالنه در حد هشــــدار باال است، از نظر 

فرهنگی و ســـــنتی تمایلی زیادي به تغییر وجود ندارد. بافت 

سلسله مراتبی انتقال سنتهاي قدیمی به نسل جدید در سالیان 

متمادي بقا یافته است و اتخاذ شـیوه زندگی امروزي به صـورت 

زودگذر به دیوارهاي سـنت نفوذ زیادي نکرده اسـت و مقابله در 

برابر برنامه هاي ضد ختنه زنان در کردستان و کرمانشـــاه و در 

روستاهاي شهرستانهایی از قبیل روانسـر، کامیاران، جوانرود و 

پاوه بیش از همه مشـاهده شده است. روند کاهشــی ذکرشده و 

مورد انتظار در این نواحی مورد مطالعه کندتر و کم رنگ تر بود.

ً
«من خودم ختنه شــدم  اما اجازه ندادم دخترانم ختنه شــوند. قبال خانمی به نام 

کشـــــور از پاوه برای این کار به اینجا میآمد. اما اکنون فوت کرده است و فقط برا 

ادای احترام به این ســــــنت مردم فقط تیغ را به زیر دامن دختران میبرند (بدون 

برش) و میگویند: ختنه شد. به ان تیغ محمدی نیز می گویند.

همســایه من دختری است که مادرش آلت او را ۳ بار بریده است( چون به درستی 

ختنه نشـــده بوده). او میگوید هیچ حس عشـــق یا تمایل جنســـی ندارد. از او 

پرسیدم مشـــــــکلی ندارد؟ گفت: حتی اگر تا صبح هم لمس شوم، هرگز چیزی 

احساس نمیکنم.»

پاسخدهنده زن ۳۳ ساله.  روستای حجیج استان کرمانشاه

«من ختنه شـــــــــدم، زمانش را نمیدانم اما دخترم را ختنه نمیکنم هر چند که 

روحانی روستا گفته اسـت این یک سـنت اسـت و باید انجام شـود. دخترم ۲ سـاله 

است و شوهرم با روحانی تماس گرفت ببیند چه باید بکند. او گفت به نظر من باید 

این کار را انجام دهید اما در نهایت تصــــــمیم با شماست. چند سال پیش بود که 

گروهی به روســــتای ما آمدند و در مورد خطر ختنه زنان برای فرزندانمان آموزش 

دادند».

پاسخدهنده زن ۳۲ ساله

روستای منصور آقایی

کار میدانی در کردستان
عکس: کامیل احمدی

18



3 میلیون نفر است. مذهب استان  / 1 جمعیت کل استان کردستان 

کردستان اسالم اهل سنت است. اقلیت شیعه کردها و برخی ترکها 

در قروه و بیجار زندگی میکنند. زبان اصـــلی کردي اســـت که با   

گویش هاي مختلفی صحبت می شــــــــــــود. گویش اصلی 

سورانی/اردالنی است و مابقی اورامانی و کلهري هستند.

براي اولین خوشــه از نمونه برداري، فهرســتی از روســتاهایی از 

شهرها و شهرستانهاي بزرگ در انجام ختنه زنان آورده شده اسـت 

(مانند بانه، دیواندره، کامیاران، ســـــقز و مریوان) که در بین آنها 

خوشه دوم از روستاهاي مربوطه انتخاب شـدند (مانند کانی دینار، 

هاورامان تخت، کماله، بلبر، بالن، درهکاجی، حســین اباد سفلی و 

غیره).

جدیدترین مقیاس پدیده ي ختنه

استان کردستان
کردستان به همراه کرمانشـاه بیشـترین تأثیر را از ختنه زنان در 

غرب ایران برده اند. برخی از روسـتاهاي منطقه مریوان و به ویژه 

اورامان تخت (بخشی از منطقه اورامانات باال) داراي نرخ باالتري 

هستند. روستاهاي اورامان تخت (که اخیراً به آنها اشاره شد) در 

هر دو ناحیه اورامان بیشترین نرخ ختنه زنان را دارد. 

با این حال روســتاهاي دیگر مانند کماله، بلبر و تعدادي از دیگر 

روسـتاهایی از شـهرسـتانها در سـنندج، سـقز و بانه تحت تأثیر 

ختنه زنان نیســتند و نرخ آنها تقریباً به صفر کاهش یافته است؛ 

تیم پژوهشی شواهد نویدبخش را در برخی روستاهاي سنندج و 

نزدیک به کامیاران مانند مناطق سربناو، سـرچی، کوله سـاره و 

ماسان یافته است که در آنها ختنه زنان است که منســـوخ شده 

اسـت. ســاکنین محلی در این مکانها تأیید کرده اند که این کار 

مدتی است که انجام نشده و دالیل این کاهش طبق نظر محلیان 

و پاسـخ دهندگان عبارتند از آموزش هاي سـالیان قبل توسـط   

تیم هاي پژوهشی، اثرپذیري از پیامهاي رسانه اي اخیر در مورد 

مضــــــرات ختنه زنان و کانالهاي ماهواره اي کردي-عراقی، 

مهاجرت به شهرهاي مجاور، تحصیالت اعضاي جامعه که منجر 

به سطوح باالتر دانش شـده اسـت، مرگ کولی یا بی بی که ختنه 

دختـران را انجام مـی داد و جایگـزینـی بــراي نقش وي وجود 

نداشته است تا این عمل ادامه یابد.

5 سال پیش، دختران کوچک که در کوچه در حال بازي بودنند، زنی او را با  4 یا  «تا 
شـــکالت یا عروســـکی گول میزد و او را ختنه می کردند. ختان پولی در عوض 
دریافت نمیکرد زیرا این عمل را براي رضـاي خدا انجام میداد. آنها فقط شــنیده 
بودند که این سنتی از زمان پیامبر است که وقتی مردان آنها در جنگ هستند زنان 

تا برگشتشان نیاز جنسی و شهوت نداشته باشند. 

اگرچه در سالهاي اخیر پژوهشــــگرانی مانند شما به اینجا آمدند و به ما در مورد 
مشکالت ختنه توضیح دادند و گفتند دیگر این کار را انجام ندهیم».

پاسخدهنده زن 40 ساله، روستاي بلبر-مریوان، استان کردستان

«تا ۴ یا ۵ ســال پیش، دختران کوچک که در کوچه در حال بازی بودنند، زنی 
او را با شــکالت یا عروســکی گول میزد و او را ختنه می کردند. ختان پولی در 
عوض دریافت نمیکرد زیرا این عمل را برای رضــــــای خدا انجام میداد. آنها 
فقط شـنیده بودند که این سـنتی از زمان پیامبر اسـت که وقتی مردان آنها در 

جنگ هستند زنان تا برگشتشان نیاز جنسی و شهوت نداشته باشند. 

اگرچه در سالهای اخیر پژوهشگرانی مانند شما به اینجا آمدند و به ما در مورد 
مشکالت ختنه توضیح دادند و گفتند دیگر این کار را انجام ندهیم».

پاسخدهنده زن ۴۰ ساله، روستای بلبر-مریوان، استان کردستان

ـران خودم بلکه هــر کس دیگــر در  ـرای دختـ «من خودم کار ختنه را نه تنها بـ
روسـتا انجام میدادم. من کار درسـتی انجام میدادم اما در حال حاضــر مردم 
زیاد دختران خود را ختنه نمیکنند. آخرین باری که دختری را ختنه کردم ۲۰ 
ســـال پیش بود. وقتی یک ســــاله بودند به اندازه یک عدس آنها را با تیغ می 

بریدم. از کاری که میکردم بسیار راضی بودم زیرا دستوری از گذشته بود».

پاسخدهنده ۵۶ ساله، مریوان، استان کردستان
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جدیدترین مقیاس پدیده ي ختنه

استان هرمزگان

جمعیت کل هرمزگان 5/1 میلیون نفر اســــت. داده ها بیانگر این 
اســـت که ختنه زنان بر روي تعداد زیادي از کودکان دختر در اکثر 
روستاهاي اهل سنت شافعی در استان هرمزگان انجام میشــــود. 
برخی روستاها در شهرستان میناب (برخی خانوادههاي شیعه هم 
ختنه زنان را انجام میدهند)، روستاها و بخشـــهاي شهرستانهاي 
کوچک مانند بندر پهل، بندر کنگ، لنگه، گاوبندي (پارســـیان) و 
خمیر نیز تأثیر گرفته اند. ختنه زنان در جزیره کوچک هـرمـز نیـز 
رواج دارد. قشـــم، که بزرگترین جزیره در استان است، داراي نرخ 
باالیی از ختنه زنان است. جزیره قشــــم پناهگاه گروههاي بزرگ 

مهاجران مســــــــــــلمان شیعی از میناب، بندرعباس و دیگر          
شـهرسـتان هاي بزرگ ایرانی اسـت که در آنها ختنه زنان صـورت       

نمی پذیرد. حتی در جزیره کیش، که منطقه گردشـگري اســت و 
یکی از ثروتمندترین مکانها در ایران اســــت، دختران بومی ختنه      

1 ختنه در این استان و  می شوند. پژوهشـها نشــان میدهد که نوع 
دیگر استانها شایع است.

براي اولین خوشه از نمونه برداري، فهرستی از روستاهاي شـهرها و 
شهرسـتانهاي بزرگ در انجام ختنه زنان آورده شـده اسـت (مانند 
سیرَك، قشـم، جاسک، گاوبندي، بسـتک و میناب) که در بین آنها 
خوشه دوم از روستاهاي مربوطه استان و جزیره قشم انتخاب شدند 
(مانند گوري، دوسـتکو، گورون، رودان، شـیب دراز، میرهاشــم و 

غیره). 

 3 همانند اســــتانهاي غربی که قبالً ذکر کردیم، مطالعه اولیه به 2
1 روستا  6 روستا بررسی شده و نشـده نیاز داشت که تیم به محلیان 

آموزش دادند و در 16 روستاي دیگر مداخله اي صورت نگرفت.

نتایج بیانگر رابطه مســــتقیم مثبت با آموزش دریافتی و انجام 

ختنه زنان در سال هاي اخیر است. اگر به بومیان محلی که اکثراً 

بیسواد هسـتند و همچنین نسـل جوانتر آموزش داده شود، نرخ 

ختنه زنان به طور قابل توجهی کاهش مییابد و بالعکس. به طور 

کلی، استان هرمزگان داراي رتبه اول در انجام ختنه زنان است و 

به بقاي این سنت کمک میکند. این اسـتان و مناطق جنوبی آن 

که نزدیکتر به دریا و به جزیره قشــم هســتند داراي نرخ باالي 

ختنه زنان در سال هاي انجام مطالعه ي به روز رسـانی اطالعات 

استانی هســــــتند که سرعت کاهش در آنها کم است و بیانگر 

تمایالت ســـنتی و گرایش مذهبی، بیرغبتی مردم محلی براي 

انطباق با دانش و شیوههاي زندگی جدید می باشـد. با این حال، 

نســل جوانتر تمایل به قدم گذاشتن در مســـیرهاي متفاوتی 

نسـبت به نسـل پیشـین خود دارد و در پذیرش شکلهاي جدید 

زندگی معتدلتر است.

«۱۵ ســــــالم بود که من را ختنه کردند. آنها زندگی ما را نابود کردند و نیازهایمان را 
کشتند. اکنون به این فکر رسیدهاند که ختنه دلیلی برای طالق است».

پاسخدهنده زن ۲۷ ساله،  زیره قشم-استان هرمزگان

«سالهاست که دختران در اینجا ختنه 
نمیشـوند. این کار برای افراد بیفکر 
است. هیچ کولی یا بی بی دیگر وجود 
ندارد که این کار را بکند. ســالها پیش 
ـراجع تقلید اعالم کـرد که از  یکـی از م
دیدگاه دینی ضـــرورتی در ختنه زنان 
نیســــــت و بعد از ان دیگر کســــــی 

دخترش را ختنه نمی کند».

پاسخدهنده زن-مصاحبه گروهی

روستای رودان

استان هرمزگان

«من در جایـی خواندهام که زنان دارای میلـی 
جنســــی هســــتند که ۷ بار قویتر از مردان 
اســت. به همین دلیل شــیخی در این حوالی 
اعتقاد دارد برای آنها ختنه باید انجام شـود. به 
پیروی از این شـــــیخ، همه دختران من ختنه 
شدهاند. اگر آلت زنی بریده نمیشـــــد چطور 

میل جنســــــــــــــــی او که ۷ برابر مرد است               
میتوانســـــت کنترل و رسیدگی شود؟ بدون 
ختنه کردن در این اقلیم گرم که شـــــــــهوت 
جنسـی را تقویت میکند کل جامعه منحرف و 

فاسد میشد».
راننده تاکسی مرد-روستای حسن اباد استان هرمزگانُ

کار میدانی در هرمزگان
عکس: کامیل احمدی
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  بر طبق تورات، خدا به ابراهیم دســتور داد:«گوشــت قرار گرفته در پوســت 
جلویی خود را به عنوان پیمانی بین من و خودت ختنه کن. در هشــت روزگی 
کودک، باید هر کودکی که از تو متولد میشوند را در طول نســــــــلها ختنه 
کنـی». تا به امـروز مـردم یهود این پیمان را تجدید مـیکنند و کودک را پس از 
ًتولد در روز هشتم ختنه میکنند. روز هشـتم به این خاطر انتخاب شده است 
که هفت روز اول نماد خلق دنیای فیزیکی است. در روز هشــــــتم اصطالحا 
گفته میشـود که کودک به دنیای فیزیکی انتقال یافته اســت و آماده ورود به 

میثاق بین انسان و خدا است.

ختنه مردان

ختنه علیرغم بســیاري از جنبشــهاي امروزي بر ضد آن در سطح 
جهانی، انجام میشود. این عمل رایج است و به طور گسـترده در بین 
جوامع اسالمی و یهودي انجام میشـود. با این حال، در برخی قبایل 
باستانی در آفریقا، برخی قبایل محلی استرالیا، بخشهایی از اروپا و از 
قرن 19 گاهاً در میان اجتماعات مهاجر در ایاالت متحده انجام شده 
است. چنین انتظار می رود که ختنه با نگهداري عضو مرد در شرایط 

بهداشتی و کاهش شهوت زن عملی سودمند باشد.

برداشتن غالف یا خروسک آلت مرد بخشــی از ختنه مردان است. 
منطق پشـــــت این عمل تمیزي آلت مرد و کاهش شیوع بیماري 
است. این کار معموالً بدون بی هوشی یا با بی حسی موضعی صورت 
میپذیرد. در این زمان، معموال اقوام و مهمانان براي جشــن گرفتن 
این رویداد دعوت میشــــوند (ختنه سوران). براي انجام این عمل 
معموالً پسر در وضعیت نشسـته قرار گرفته و هر دو پا را باز کرده و از 
یک ســـنبه که کاتري از جنس چوب به همراه یک تیغ براي ختنه 
پوست جلویی استفاده میشود (در سالهاي اخیر بصـورت لیزي نیز 
انجام می گردد) . عمل بدون بیهوشــــــــی،  بخیه و با تجهیزات 
غیراستریل انجام میشـود و چه بسـا عملی است بسـیار استرس زا و 
دردناك که معموال خاطراتش با پســـــر بچه ها می ماند. قبل ها از 
خاکســـتر و دیگر ترکیبات مانند کره مایع، پشـــگل یا ادرار براي 
بندآوردن خونریزي استفاده میشــد ولی امروزه از مواد ضدعفونی 

کننده نیز استفاده می شود.

دین رسمی در ایران اسالم است. بر این اسـاس، ختنه مردان یکی از 
ضرورتهاي حیاتی براي مردان در جامعه ایران اسـت. در شـریعت، 

ختنه دسـتوري اسـت براي بریدن پوسـتی که آلت تناسـلی مرد را     
می پوشـاند. در حقیقت، یهودیان از اولین افراد در بکارگیري عملی 

آن با توجیه مذهبی بودند. 

با این حال، این عمل داراي تاریخچه اي طوالنــی در خاورمیانه 
باستان است و ارتباط بســـیار نزدیکی با آداب و رسوم مربوط به 
خدایان باسـتان و الهاي باروري دارد. براي یهودیان، دسـتورات 
دینی شفاف هســــــتند و آنها این عمل را به پیمانی بین خدا و 
ابراهیم مرتبط میدانند. برخی از اعراب پیش از اســالم و جوامع 
آفریقایی نیز در زمانهاي اولیه به انجام این عمل شهرت داشتند. 

آفریقاییها آن را عبور از کودکی به بزرگسالی قلمداد میکردند.

یهودیان درباره دستور مذهبی ختنه مردان بسـیار شفاف است 
اما انگیزه اســـــالمی در پرده اي از ابهام اســــــت. این نقطه 
متمایزکننده مردم یهود طبق تورات است. در مورد مســلمانان 
چنین چیزي در قرآن ذکر نشـــــده است اما به عنوان سنتی از 
جانب پیامبر تلقی شده و اجباري است.  به مانند قرآن، گزارشات 
مختلف در متون حدیث اطالعات کمـی در مورد دلیل ختنه در 
بین مردان مســــلمان آورده است. از سوي دیگر، گزارشات به 
ختنه به عنوان نشانه اي از حالت شخص به عنوان یک مسـلمان، 

یک مومن در راه خدا اشاره دارد. به طور مشــــــابه دیگر رسوم                
می آموزند که امور اسـالمی خاص نیازمند این اســت که انجام 
دهنده آن مسلمان ختنه شده باشد. از آن جمله میتوان به تغییر 
مذهب، زیارت مکه، ارث بردن و حتی نماز اشــاره کرد. رســوم 
شیعی این عمل را اجباري دانســــــــــته و تمایل به دیدگاه  

سختگیرانه اي در مورد این موضوع دارد. 

پسران مدرسه ای تمامی درسنین کودکی ختنه شده اند
عکس: ش تلنده

مراسم عروسی در استان هرمزگان
عکس: ش تلنده
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وود، جولیا. زندگی جنسیتی. انتشارات آموزشی نلسون، ٢٠١٢.
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به نقل از کمپین مبارزه ختنه ی پسران و دختران- موجود در: 

اعتقاد بر این اسـت که ختنه در مردها احتمال شـیوع ایدز، تبخال، 
2 و ویروس ورم پوستی انســانی را کاهش  ویروس سیمپلکس نوع 
می دهد. بدون توجه به مزایاي ســالمتی آن، خطراتی در ارتباط با 
ختنه مردان وجود دارد. چندین پژوهش معتبـر در جهان و اخیـرا 
یک پژوهش در ایران نشــــــان میدهد که عوارضی زودهنگام یا 
دیرهنگام میتواند بر اثر ختنه بروز یابد. این پژوهش نشـان میدهد 
که عوارض ختنه در صورتی که توسط عوامل آموزشدیده و باتجربه 
و با منابع کافی و در شرایط بهداشتی انجام شـود، نادر اسـت. با این 
حال، به برنامه هاي آموزشـی جامع و ادامه دار براي عوامل آموزش 

دیده پزشــکی و غیرآموزش دیده نیاز اســـت که باید بتواند تمام     
جنبه هاي عمل و پس از عمل را پوشش دهد تا از بیماریهاي کنونی 

مرتبط به عمل در شرایط مختلف جلوگیري شود.

یک بررسـی در سـال 1381 توســط بویل و همکاران انجام رفت و 
«دستگاه جنسی مرد که دست نخورده و  بیانگر این موضوع بود که: 
سالم باشد داراي هزاران گیرنده هاي حســی بســیار حســاس و 
همچنین پایانه هاي عصـبی بســیار تحریک کننده (ارضا کننده) 
اسـت که خیلی از آنها در ختنه از دســت میروند، که باعث کاهش 

اجتناب ناپذیر احســـاس و شور جنســــی در مردان ختنه شده                  
می شود. بنا به این بررسی، نتیجه گرفته شد که آمیزش جنســـیِ 
مردِ ختنه شـده، براي هردوي زوجین کمتر ارضــا کننده اســت.  
پژوهش دیگري در سال 1386 توسط سورِلز و همکاران نشـان داد 
که حســاسیت آلت جنســـی در مردان ختنه شده به میزان قابل 
توجهی کمتر از مردان ختنه نشــــــــده است. در این پژوهش با 
نگاشت(نقشـــه آلت) آزمون لمس توسط نخ نایلونی این نتیجه به 
دست آمد که حســـاسترین نقطه ي آلت مردان ختنه شده، محل 
زخم باقیمانده از عمل ختنه است(برش محل ختنه). همچنین در 
5 نقطه در غفله(پوستی که در ختنه برداشته  مردان ختنه نشــده، 
میشـــود) وجود دارد، که از محل برش ختنه در مردان ختنه شده 
5 نقطه  حسـاستر است و با تماس خفیفتري تحریک میشـود. این 
معموال در ختنه برداشته میشـوند. این درحالی ست که در مطالعه 
1 تفاوتی میان میزان حس  3 4 ي قدیمیتر انجام شـده در ســال 5

غدد در آلت، بین مردان ختنه شده و ختنه نشده، یافت نشده بود.

بنا به جامعه پزشکان متخصــــص کودکان کانادا ختنه یک روش 
درمانی نیســـــت. به این معنا که انجام این عمل از لحاظ پزشکی 
ضرورتی ندارد. والدینی که اقدام به ختنه فرزندان خود میکنند این 
کار را به دالیل مذهبی - اجتماعی و یا فرهنگـی انجام میدهند. بعد 
از مطالعه یافته هاي علمـــــــی در زمینه دفاع و رد ختنه جامعه 
پزشکان متخصـص کودکان کانادا انجام این عمل به صورت روتین 
(یعنی امري که باید از طرف همه انجام شـود) را توصــیه نمیکند و 

بسیاري از پزشکان ختنه را انجام نمیدهند.

آلت ختنه نشـــده در هنگام سکس باعث تحرك بهتر کلیتوریس 
شریک جنسی میشود و عملکرد آلت ختنه نشده در مقایسه با آلت 

ختنه شده براي تحریک شریک جنسی بسیار بهتر است.

بسیاري در دنیا بر این باورند که ختنه مردان باعث روابط جنسـی 
ناسالم و غیرخوشایند در میان زوجین می گردد. بحث هاي علمی 
و دانشـگاهیِ به خوبی پرداخته شده اي پیرامون مضــرات ختنه 
مردان و اثرات احتمالی اش بر نداشتن روابط جنسـی سالم مطرح 
شده است. به نقل از این مقاالت، ختنه مدت زمان آمیزش جنسی 
را به طرز اجتناب ناپذیري کوتاه می کند و با سرعت بخشــیدن به 
ارگاسم/ ارضا رسیدن مرد موجبات پایان آمیزش جنســــی و در 
نتیجه نارضــــــــایتی زن را فراهم می آورد. در مجتمع علمی و 
دانشـگاهی و سمینارهاي مربوطه سوال هایی مطرح می گردند و 

همچنین فعالین دیگري در فضــــــاهاي مجازي این ایده را که      
ختنه ي مردان مضـر است را تبیین و توضیح داده و آن را همانطور 

که براي زنان براي مردان نیز کژکارکرد می پندارند.

همراستا با کار تاریخی که ختنه ي مردان را به سنتی مشـترك در 
جامعه تبدیل کرده است، در جهان کشورها و اجتماعات بسیاري 

هســـــــــتند که ختنه را انجام نمی دهند. امروزه در ایران نیز                   
گروه هایی از جوانان و تحصیلکرده ها، دانشجویان و دیگر افرادي 
هستند که به این موضوع عالقه نشان داده و بر این اعتقاد هستنند 

این حقیقت که ختنه مردان به وضـــوح داراي مزیت ســـنتی و                  
بی چون و چرا اسـت را مورد ســئوال قرار داده اند و مردان باید در 
مورد اینکه ختنه بشــوند یا نشــوند حق انتخاب داشته باشند. نه 
همچون امروز که این موضوع به آنها تحمیل میشــود. مکاتبات و 
سئواالت در محافل دانشگاهی و کنفرانسهاي مربوطه از نویسنده 
این تحقیق مطرح شده است و همچنین برخی فعاالن شبکه هاي 
مجازي شروع به گســترش این ایده کرده اند که برش/ختنه آلت 
براي زنان و مردان امري کارکردي نیست. برخی از افراد که نسـل 
جوان تر و بطور خاص در شــهرهاي بزرگتر ایران رغبتی به ختنه 
کردن فرزندان خود ندارند و تصـمیم را تا رسیدن به بعد از سن 18 
ســالگی به عهده خودشــان میگذارند. اگر جو روشـــنگرانه ي 
دانشـــــگاهی و اجتماعی آماده رسیدگی هدفمند این موضوع 
فرهنگی-علمی باشد، جا براي پژوهش زیادي در مورد عنوان ذکر 

شده  باز خواهد بود.

22عکس: دکتر معصومه معارف وند

https://www.facebook.com/khatne/posts/378800242231167



نتیجه گیري و پیشنهادات

این گـزارش با اجـراي پـروژهاي اولیه تغییـرات درخوري را درباره 

عمل ختنه زنان گزارش میکند. اگرچه بخشی از تغییر ممکن است 

نتیجه شرایط اجتماعی و اقتصــادي نامرتبط با این تحقیق و پروژه 

مســـتقیم قبلی ضد ختنه زنان مانند مهاجرت به شهر، آموزش به 

زنان در خصوص مضـرات ختنه باشد، مقیاس تغییر در دوره نسـبتاً 

کوتاه زمانی بیان میکند که حداقل برخی ســــــرمایه گذاریهاي       

پروژه اي مزایاي خوبی داشته است. همچنین نشـان میدهد که این 

تالشها در حال حاضـر در نقطه اي حیاتی در تاریخ خود قرار دارند و 

باید به سـرعت شـفاف شـود که موثرترین روشــها و رویکردها چه             

میتوانند باشند.

پایان ختنه زنان به رویکردي با تالشهاي مشترك ناجیان و قربانیان 

نیاز دارد. در این رابطه، ابتدا نیاز داریم بازیگران اصلی این موضوع را 

شناسایی کنیم. با این شواهد که ختنه زنان بیشـــــــتر در حوزه 

ساختارهاي اجتماعی و روابط قدرت جنســـــیت مرتبط با رابطه 

جنسی و تولیدمثل قرار دارد، دیگر سرمایه گذاري گسترده بر تولید 

اطالعات بیشــتر در مورد عوارض درمانی و جنســی انواع مختلف 

ختنه زنان توجیهی ندارد. چنین پژوهشـی اطالعاتی در بر دارد که 

در بخش کوچکی از پیامها و کارکـردهاي مورد نیاز بـراي توقف این 

عمل مورد اسـتفاده قرار میگیرد. براي توســعه پیامهاي بازدارنده 

مناسب به سرمایه گذاري بیشــــتري نیاز است. ارجحیت دادن به 

رهبران مذهبی و ســنتی و همچنین ختنه کنندگان به صـــورت 

انتخاب گروههایی با هدف تغییر، بخش دیگري از ســرمایه گذاري 

کنونی اسـت که الزم اسـت مورد بازبینی قرار گیرد. زنان و دختران 

گروههاي اجتماعی اصلی هســتند که مســتقیماً از این عمل رنج       

می برند و به طور بالقوه عواملی هستند که به آن خاتمه میدهند. 

بـراي مبارزه با ختنه زنان، یک همافـزایــی در بین و همکاري با 

سازمانهاي بینالمللی، رهبران سیاسی و سـنتی، رسـانه، جامعه 

مدنی و جامعه پزشکی شدیداً نیاز است تا ترك این عمل در نسل 

آینده تحقق یابد. 

همانند تمام نســـــلهاي جوان دیگر در تمامی چهار استانی که 

جمعیت هدف این پژوهش مد نظر قرار داد، مردم قادرند آموزش 

ببینند و براي ترك رسوم خطرناك کســـب دانش کنند. اگر هر 

گونه جنبش کاربردي به ســمت حل این پدیده از جنوب ایران، 

استان هرمزگان و یا از استان کرمانشـــــــاه آغاز شود که هنوز 

باالترین نرخ ختنه زنان را  به ترتیب دارا می باشند دستاوردهاي 

مناسب تري بدست خواهد آمد. مسئولیت فراهم آوردن آموزش 

و اطالعات براي محلیان بر عهده دولت و خدمات اجتماعی است. 

همچنان که در این تحقیق هم نشــان داده شد اگر آموزش ساده 

بتواند چنین تغییر بزرگی ایجاد کند، برنامه ریزي جامع توسـط 

دولت میتواند بسـیار مفید باشد. ختنه زنان و ازدواج کودکان گاه 

با یکدیگر موازي پیش میروند. شکی نیسـت که هر فرد نقشــی 

مهم بازي میکند اما نقش حیاتی باید توسـط دولتها بازي شــود 

ولی با همکاري ســـــازمان هاي غیردولتی و اســــــتفاده از                

پتانسیل هاي محلی اجرا گردد و باید قانونگذار قوانینی در خور و 

منع این موضوع تصـویب کرده، اجرا توسط دولت باشد و نظارت 

بر اجراي آن از سوي مجلس صورت گیرد.

امیدبخشی سیاستمداران، متخصصان، بهره گیري از تجربیات 

جهانی، رهبران مذهبی و اجتماعی در تمام سطوح اعم از رسـانه 

هاي همکاریکننده در اثرگذاري بر حرکتهایی به سمت منسوخ 

کردن ختنه زنان امري حیاتی است. به طور مشــابه، یافته هاي 

پژوهشـی در مورد مشــکالت حاصل از ختنه زنان باید در قالب 

سمینارها و کارگاه هایی ارائه شود.

در کشــــورهایی که مردم ختنه زنان را به دلیل اعتقاد مذهبی 

انجام میدهند، ختنه زنان با این توجیه که ختنه بخشــــــی از 

مذهب اسـت، همراه می باشــد. اجراي قوانین نیازمند اراده ي 

راسخ در مناطق کردنشــــــین و جنوب ایران است که در آنها 

روحانیون و زنان تاثیرگذار میتوانند نقشـــی تاثیرگذاري به نام 

دین و فرهنگ بازي کنند. در مراحل اولیه نقش رهبران مذهبی 

از لحاظ نفوذ، موثرترین نقش در حذف ختنه زنان است. 

البی گری با شخصیت های مذهبی در حین کار میدانی
عکس: کامیل احمدی
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بنابراین نیاز است آنها براي ارائه بیانیه اي (همانند بسیاري دیگر از 

کشورها منجمله کشور مصـر) بر ضد ختنه زنان متقاعد شوند تا به 

جوامع خود قدرت بحث بـراي خاتمه این عمل را بدهند. مداخالت 

اولیه شرایطی را براي رهبران مذهبی فراهم کرده است تا بر خالف 

این آداب و رسوم مضــر صحبت کنند. این مداخالت باید ادامه دار 

باشند که با کار پشـــتیبانی از طریق البی گري با روحانیون آنها را 

متقاعد کند که اســـاس مذهبی براي ختنه زنان وجود ندارد. این 

اقدامات باید به کمپینی رســمی تبدیل شــود تا تالشــها به طور 

مناسب اجرایی شده و قابل تقدیر باشد.

اگرچه حرکتهاي هر چند کوچک ضـد ختنه کنونی زنان در ایران 

با پیشــرفت زیادي همراه است ولی در مرحله اولیه خود میباشد. 

این ابتکارات در صورتی که ارتباطی بین تالشها و دولت به صورت 

عمومی تر و با همکاري بیشـتر در سطح پروژه همراه باشد، موثرتر 

اسـت. یکپارچگی در برابر ختنه زنان در صــورتی که با البی گري 

همراه باشد، قویتر بوده و در دستیابی به نتیجه پایدار و دسـتیابی 

به موفقیت برنامه مؤثرتر است.

استراتژیهاي مناسب باید با سـیاسـتهاي سـالمت عمومی درهم 

آمیخته شـوند تا ختنه زنان به عنوان موضـوع بهداشـت عمومی 

حذف شود. استراتژي هاي آگاهی بخشــــی میتواند در وظایف 

کارکنان مراکز بهداشــتی و درمان گنجانده شـــود. از آن جمله             

مـی توان به اثـرات زیانبار ختنه زنان در زایمان طبیعـی و کاهش 

میل جنسی براي زنان و عدم رضایت زوجین در ارتباط جنسـی و 

زناشویی اشاره کرد.

آموزش، موضوعی مرکزي در حذف ختنه زنان است. نبود آموزش 

اولیه، دلیلی ریشـــــه اي براي تداوم  اجتماعی حول موضوعات 

روانشناسانه به عنوان واکنشی از ختنه زنان است که قابلیت دختر 

براي تمرکز بر آموزش را به تعویق مـی اندازد که منجـر به موقعیت 

اقتصـادي پایین تر براي آنها میشـود. نبود آموزش مســتقیماً به 

موضـوعات ازدواج کودکان مرتبط اسـت. برنامه هاي ضــد ختنه 

زنان نیازمند تمرکز بر حمایت از آموزش دختران است و همچنین 

آموزش به مردان و پسـران نیز در قبال ختنه زنان و مردان به همان 

اندازه اهمیت دارد.

این کامالً امري واضح است که برنامه و مطالعات پژوهشـی مرتبط 

با حذف ختنه زنان در ایران براي اثربخشـــی باید با بودجه پایدار 

همراه باشد. گزارش وضعیت کنونی ختنه زنان در سـطح جهانی، 

بویژه در سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی، براي تضـــمین 

اینکه ســـازمان هاي غیردولتی و خیریه ها در دراز مدت حمایت      

می شوند، ضروري است. همچنین سرفصــــــل جهانی تمرکز 

بیشـــــتري بر پایان موضوعات سالمتی و فقر در جهان و حذف      

عمل هاي جنســیت محور دارد. با این حال، ختنه زنان موضوعی 

محوري است که مرتبط به این بحرانها است و مسـتقیماً به توسعه 

اهداف در چندین هزاره ارتباط دارد.
زنان در اجتماع-بازار منیاب

عکس: کامیل احمدی
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گزارش به روز شده کنونی تحلیلی از جدیدترین مقیاس شرایط ختنه زنان در ایران است. ختنه زنان، عمل ریشـه دار طوالنی 
مدتی سـت که به طور قالبی دینی، فرهنگی و مذهبی در برخی از روسـتاهاي چهار اسـتان ایران رایج بوده اسـت؛ آذربایجان 
غربی، کردستان، کرمانشـاه و هرمزگان. آداب و رسوم با جهتگیري کاهشـی اساسی در تمام چهار ناحیه همراه شده است  که 
سرعتشان متفاوت است- و با پژوهشی میدانی در طول یک دهه همراه شده است. پژوهش اولیه به بررسی اهمیت آموزش ضد 

ختنه زنان بر حذف این عمل در چهار منطقه با بیشـــترین نرخ ختنه زنان پرداخت. اگرچه جداسازي ریشــــه هاي قدیمی              
سنتهاي مضـــــر از جامعه اي سنتی رو به مدرنیته مانند ایران که رغبتی به تغییر بنیادي و سریع در باورهاي فرهنگی ندارد 
سخت ترین کار است، یافته هاي پروژه آموزش برنامه ریزي شده براي عامالن محلی و بومی منجر به کاهش چشــمگیر ختنه 
زنان در ایران شده است که می تواند بسـتر مناسبی براي شروع یک حرکت و برنامه منسـجم و حمایت شده توسط دولت براي 
دادن آموزش و مداخله ظریف با در نظر گرفتن تمامی جوانب فرهنگی، سنتی و مذهبی به گروهاي هدف در این چهار اسـتان 

باشد.

کار میدانی در کرمانشاه
عکس: کامیل احمدی
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