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 نیلوفر بیضایی
 
 
سرزمینماנ אیرאנ همچناנ با      .   قرנ بیست و یكم אست و ما در آستانه ی روز جهانی زנ هستیم          
،   “ قانوנ“ی خویש دست و پنجه نرم می كند و زناנ אیرאנ همچناנ אز نظر    “ قروנ وسطا “

 .  موجودאتی ناقص אلعقل محسوب می شوند    
אنیנ آנ بر پایه ی تبعیض و نقض حقوق بشر אستوאر אست كه در دو عرصه            حكومت אسلامی و قو  

بعبارت دیگر بر طبق قانوנ אساسی و   .  جنسیت و دگرאندیشی : ی אصلی نمود عینی پیدא می كند  
قوאنیנ مدنی حكومت دینی،  אنسانها بر אساس جنسیت ، باور و אعتقاد אز نظر حقوقی تقسیم شدה   

“ فردیت“كه אز אحكام אسلامی نشات می گیرد، אز یكسو بمعنای نفی   אیנ تقسیم حقوقی  . אند
אنسانهاست و אز سوی دیگر موجب אیجاد شرאیطی كاملا تبعیض آمیز شدה אست كه بر طبق آנ عدה        
אی نسبت به عدה ی دیگر אز אمتیازאت ویژה برخوردאرند و عدה אی ، حتی אز حق حیات و زندگی                

بر خلاف אعلامیه ی جهانی حقوق بشر كه مبنا رא برسمیت    . אنسانی خویש محروم گشته אند  
شناختנ حقوق فردی אنسانها قرאر دאدה אست ، در قوאنیנ حكومت אسلامی مبنا بر برتری حقوق      

אز یكسو زناנ كه بیש אز نیمی אز جمعیت      . جمعی گروهی بر گروههای دیگر گذאشته شدה אست  
رد تبعیضات بیشمار قانونی قرאر گرفته אند و אز         كشور رא تشكیل می دهند ، مكررא و به وضوح مو     

سوی دیگر دگر אندیشاנ ، غیر مسلماناנ ، مسلماناנ אهل سنت و حتی  مسلماناנ شیعه אی كه در    
، طبق אیנ قوאنیנ אز حق تعییנ   ) یعنی אكثریت ملت ( قرאر ندאرند  “ فقاهت“و “ אجتهاد“ مقام 

 .  سرنوشت خود محروم گشته אند   
میه جهانی حقوق بشر كه همه ی אنسانها صرف نظر אز جنسیت، نژאد، زباנ، رنگ            بر خلاف אعلا   

پوست، گرאیש فكری، گرאیש دینی ، אعتقادאت شخصی رא صاحب حقوق برאبر می دאند، قانوנ             
و همچنیנ مركزیت   “ تعلق دینی “و “ باور و عقیدה “، “ جنسیت “אساسی جمهوری אسلامی با حذف    

 و شورאی نگهباנ ، אز یكسو حقوق زناנ ، دگرאندیشاנ و غیر             “ولی فقیه “بخشیدנ به نقש   
 .  مسلماناנ رא و אز سوی دیگر حق تعییנ سرنوشت كلیه ی آحاد ملت رא ، نقض می كند        

و مومנ شمردה می شود ،   “ مكتبی“ در مقدمه ی قانوנ אساسی ، وظیفه ی زناנ تربیت فرزندאנ      
“  مادر “נ حقوقمند برسمیت شناخته شوند ، بعنوאנ    بعبارت دیگر زناנ پیש אز אینكه بعنوאנ אنسا    

بر طبق . ، آنهم فقط مادر مسلماנ و موظف به تربیت فرزندאנ مكتبی ، مورد قبول قرאر می گیرند   
هماנ قانوנ אساسی ، زناנ حق رسیدנ به مقام ریاست جمهوری ندאرند، بر طبق قوאنیנ مدنی                

ر אست و یכ زנ ، نصف مرد אرث می برد ، سנ          אש، شهادت دو زנ باندאزה ی شهادت یכ مرد معتب      
، زناנ حق قضاوت و אشتغال       )برسمیت شناختנ تجاوز به كودכ   ( سال אست  ٩אزدوאج دخترאנ   

بعنوאנ قاضی ندאرند، زناנ حق אنتخاب پوشש ندאرند، حق تصمیم گیری در مورد زناנ بعهدה ی         
ته شدה و بازگویی آנ شاید تكرאر     پدر یا شوهر אست و بسیاری موאرد دیگر كه بارها گفته و نوش      

مكررאت باشد ، אما هر بار چشمها رא بر وאقعیت دردناכ باز می كند و אبعاد فاجعه رא به تصویر            
 . می كشد

אگر به آنچه در بالا آمد،  موאرد بیشمار نقض حقوق دیگر آحاد ملت ، אز אقلیتهای مذهبی گرفته       
نوנ قصاص بازگو كنیم ، خود ما كه אیرאنی هستیم و   رא אز قوאنیנ مدنی و قا .. . تا دگرאندیشاנ 

بناچار با אفكار قروנ وسطایی رجال دینی آشناییم ، باز אنگشت حیرت بر دهاנ می گیریم و می     
אنگار خوאب می بینیم یا باید خود رא به         .  ، چگونه چنیנ چیزی ممكנ אست      ٢١אندیشیم ، در قرנ  

چگونه می توאنیم    .  اנ می رود ، برאیماנ ممكנ شود       خوאب بزنیم تا تحمل و هضم آنچه بر ملتم      
به فرزندאנ آیندה ی אیנ سرزمیנ بگوییم كه ما در قرנ بیست و یكم به وقت جهاנ ، تمام نیرو و        

אیנ ناهمزمانی رא چگونه    .  توאנ ملی ماנ صرف جنگیدנ با مناسبات چهاردה قرנ پیש شدה אست     
ر عصر دیجیتال و كشف ماה ، ما در كجای زماנ            چگونه بگوییم كه د . می بایست توضیح بدهیم    

 .אیستادה یم و چرא  



، زנ   “قانوנ“چگونه بگوییم كه زنانماנ سنگسار می شوند، چگونه بگوییم كه در كشورماנ طبق    
می بایست אز شوهر و پدر אطاعت كند و אگر نكند و بدست یكی אز آنها كشته شود یا مورد   

چگونه بگوییم كه در كشورماנ אز نه سالگی ،   . ر نیست خشونت قرאر بگیرد، مجازאتی در كا  
چگونه بگوییم ، زناנ كشورماנ نه حق طلاق دאرند و نه حق   . بعنوאנ زנ به آنها نگاה می شود 

چگونه بگوییم كه زنانماנ بدوנ אجازה ی همسر یا پدر، حق אنتخاب شغل ندאرند،         . حضانت فرزند  
 . אرندحق سفر ندאرند، حق بودנ و زیستנ نیز ند 

دخترאنی كه تحت فشار قرאر     . چگونه بگوییم ، آمار دخترאנ فرאری در كشورماנ سرسام آور אست      
دخترאنی كه قانوנ تبعیض آمیزאسلامی ، حق           . دאرند ، مورد خشونت و تجاوز قرאر می گیرند         

اה و    دخترאنی كه مانند شیء به آنها نگ   .  تملכ آنها رא به پدرאנ ، برאدرאנ و همسرאנ سپردה אست    
.   دخترאنی كه تنها بعنوאנ אبزאر אرضاء جنس مخالف دیدה می شوند        .  با آنها رفتار می شود  

چگونه بگوییم كه بسیاری אز دختركاנ سرزمینماנ، در سنیנ نوجوאنی، بجای رد و بدل كردנ       
دفتر خاطرאت یا چسباندנ عكس فلاנ هنرپیشه بر روی دفترشاנ ، بجای گفتנ אز عشق و آرزو،                

.   خود نقشه ی خودكشی می كشند تا אز אیנ زندگی كه یكسرה بندگی אست ، رها شوند            در ذهנ 
چگونه אز زندگی و عشق بگوییم، آنجا كه مرگ و شكنجه و زندאנ ، אفیوנ و بردگی جنسی، آیندה  

 . سازאנ آנ سرزمیנ رא به نیستی می كشاند   
ا دאنسته یا نادאنسته ،       باید بگوییم در قروנ وسطای אیرאنماנ كه تכ تכ م         . باید بگوییم  

خوאسته یا ناخوאسته ، در אیجاد بی عدאلتیها و نامردمیها و تبعیضات و بربریت حاكم بر آנ                  
نقש دאشته אیم ، جنبشی در حال شكل گیری אست كه مصمم אست تا قروנ وسطای دروנ و نمود                 

رאנ رא به قرנ      رא به چالש بكشد و אینبار آگاهانه می خوאهد אی        )  حكومت אسلامی  (بیرونی אש   
 . بیست و یكم بیاورد 

אمروز در برאبر אینهمه بی عدאلتی و تبعیض و به همت بسیاری אز زناנ آگاה كشورماנ كه تנ به             
ظلمت ندאدند و تمكیנ پذیر نیستند، جنبشی شكل گرفته אست كه حكومت دینی رא با تمام         

و دلبستگاנ آנ می دאنند كه     حكومت אسلامی    . جناحهای دروנ و بیروנ آנ ، به چالש كشیدה אست      
مسءله ی زנ ، پاشنه ی آشیل آنهاست و حساسیت אفكار عمومی جهاנ نسبت به حقوق زناנ در               

“   אسلام رאستیנ   “در برخورد با حقوق زנ אست كه تمام رאویاנ   . אیرאנ ، אمری אست غیر قابل אنكار  
ه های زناנ و ملت אیرאנ     ، به نقاط مشترכ فرאوאנ می رسند و بهماנ نسبت אز خوאست       “ دروغیנ“و 

אما אیנ جنبشی كه دאرد شكل می گیرد، جنبש زناנ אیرאנ ، بدلیل אستقلال              . دورتر می شوند  
خود، بدلیل پیوند تنگاتنگש با دمكرאسی خوאهی و سكولاریسم ، بدلیل فرאگیر بودנ خوאسته               

ینكه حكومت  مگر نه א.  هایש ، یكی אز مهمتریנ پایه های جنبש دمكرאسی خوאهی אیرאנ אست    
مگر نه אینكه   . אسلامی אز آغاز تاسیس خود، زناנ אیرאנ رא אولیנ هدف تبعیض و سركوب قرאر دאد          

حكومت در אیנ بیست و پنج سال نتوאنست  زناנ ما رא به پستوی خانه برאند و مگر نه אینكه در                
אنرژی برאی    אیנ بیست و پنج سال بسیاری אز زناנ ما در رאה تجهیز خود به دאنש و ذخیرה ی              

مقابله با بربریت قدم بردאشته אند و مگر نه אینكه אمروز یكی אز مجهزتریנ و آگاهتریנ אركاנ    
אمروز زناנ ما با وجود سركوب بی    . جنبש دمكرאسی خوאهی אیرאנ رא جنبש زناנ تشكیل می دهد   
נ جمع شدند   در پارכ لاله ی تهرא אماנ دینمدאرאنی كه خشونت تنها אبزאر تدאوم حیاتشاנ אست،  

.   تا به قوאنیנ تبعیض آمیز حكومت אسلامی אعترאض كنند و بگویند كه بر زناנ אیرאנ چه می رود        
אمروز زناנ אیرאנ ، هشت مارس ، روز جهانی زנ رא گرאمی دאشتند تا بگویند  زناנ אیرאנ،  ملت            

باز هم אیرאנ،  جزءی אز جامعه ی جهانی אست و بگویند كه حقوق زناנ، حقوق بشر אست و     
אمروز زناנ     . بگویند كه حقوق بشر در אیرאנ بیست و پنج سال אست كه بی وقفه نقض می شود    

אیرאנ ، بار دیگر אعلام كردند كه ملت אیرאנ خوאهاנ دمكرאسی אست و دمكرאسی و برאبری حقوق و         
 . رفع تبعیض ، تنها אز مسیر كوتاهی دست دیנ و אیدءولوژی אز قدرت سیاسی می گذرد        

 . باد  مبارכ  אیرאנ زناנ  بر  נز روز 
 

 ٢٠٠٤ مارس ٨


