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 نیلوفر بیضایی 
 

روزی كه بدنبال پیشنهاد كلارא    . אست  “ روز زנ“  سالگی، زאدروز   93هشت مارچ در آستانه ی  
 و یكسال    1910אی بدست آوردנ حق رאی در سال   زتكیנ برאی تشكیل كمپینهای زناנ در مبارزה بر 

بعد אز אیנ پیشنهاد در سالگرد تظاهرאت אعترאضی زناנ كارگر نیویوركی به شرאیط غیر אنسانی            
אز آنهنگام تاكنوנ، زناנ در سرאسر جهاנ אیנ روز رא به روز אكسیوנ              . كاری ، אینچنیנ نام گرفت   

ید پیماנ در مبارزה ی مشتركشاנ برאی رسیدנ   های אعترאضی و در عیנ حال روز همبستگی و تجد 
 .  به برאبری كامل فردی، حقوقی ، אجتماعی ، سیاسی و אقتصادی بدل ساخته אند        

אمروز برאی ما زناנ אیرאنی می بایست بیש אز دیگرאנ روشנ شدה باشد كه طرح و تاكید بر           
یر سرنوشت ، بدوנ       خوאسته هایماנ ، بدوנ شركت در عرصه ی אجتماع ، بدوנ دخالت در تغی           

حاصل אنقلاب אسلامی برאی زناנ אیرאנ تنها فشار و              . حركتهای جمعی و متشكل ممكנ نیست   
یكی אز אولیנ אقدאمات אسلامیوנ به قدرت رسیدה אجباری           . تحقیر و توهیנ و خشونت بودה אست    

د كه אینكه حكومتی برאی خود אیנ حق رא قایل شو  . كردנ پوشש אسلامی برאی همه ی زناנ بود  
برאی چگونه لباس پوشیدנ بیש אز نیمی אز جمعیت كشورש تصمیم بگیرد ، نه تنها تحقیرآمیز     

ذهنی كه تا آنجا پیש برود كه موهای زנ رא   . אست ، بلكه نشاנ אز ذهنی متجاوز و بیمار دאرد  
אساس ذهنیت حكومت    . عامل تحریכ جنسی مردאנ بدאند، نمی توאند אز سلامت برخوردאرباشد   

ذهنی بیمار كه برאی . می به زנ بر پایه ی بیماری عمیق جنسی و تجاوز بنا شدה אست  אسلا
نسبت می دهد و برאی همیנ אیנ حق رא “ زנ“پوشاندנ فساد عمیق نهفته در خود، אیנ فساد رא به    

وضع قوאنینی كه ناشی אز ذهنیتی       .  برאی خود قایل אست كه برאی چگونه بودנ אو تصمیم بگیرد       
اهی بی אعتماد به هر گونه توאنایی در زناנ بود ، آناנ رא موجودאتی ناقص אلعقل     بیمار و نگ

مخالفت    . تصویر كرد و حق تصمیم گیری در مورد خویש رא در تمامی عرصه ها אز آنها گرفت     
آشكار و پنهاנ با אشتغال  زناנ ، تبلیغ و ترویج אیנ ذهنیت كه جایگاה אصلی زناנ در خانه אست      

 سال،  9 تبعیضهای جنسیتی در بازאر كار،  پاییנ  بردנ سנ قانونی אزدوאج به    ، אعمال אنوאع 
אیجاد پایه های قانونی برאی گسترש زנ آزאری و אعمال خشونت جسمی و جنسی بر زناנ ، وضع                 
قانوנ سنگسار ، سپردנ حق حضانت فرزندאנ به پدر، قانونی شدנ حق چند همسری برאی مردאנ،        

درسی بر אساس نگاה تحقیرآمیز حاكمیנ به زנ، محدود ساختנ حضور         تنظیم محتوאی كتابهای  
زناנ به عرصه ی آشپزخانه و بچه دאری در كتابهای درسی و تبلیغ نگاה سنتی به زנ، تقسیم              
مشاغل به زنانه و مردאنه و אیجاد محدودیتهای بیشمار شغلی برאی زناנ تنها گوشه هایی אز        

 . بر زناנ אیرאנ رفته و می رود   “ אلله“فاجعه אی אست كه بنام حكومت    
كسانی كه با אستفادה אز آمار موجود كه حاكی אز درصد بالای حضور زناנ در دאنشگاهها                 

، אیנ حضور گستردה رא אز بركات אنقلاب אسلامی و            )  درصد و بیש אز مردאנ    50بعبارتی بالای   (
ی אیנ سوאل ندאرند كه אیנ  زناנ بر می شمرند، پاسخی برא “ عفت“شدנ دאنشگاهها در حفظ  “ אمנ“

تنها دה ) طبق آخریנ آمار(زناנ پس אز فارغ אلتحصیل شدנ چه بر سرشاנ می آید و אینكه چرא     
 ، یعنی دو سال     1355درصد نیروی كار رא زناנ تشكیل می دهند و אینكه چرא אیנ آمار در سال    

 .پیש אز אنقلاب دوאزدה و نیم درصد بودה אست    
 دאنشگاهها پس אز پایاנ تحصیل ، بدلیل ریشه دאر بودנ אیנ ذهنیت در   אكثر زناנ تحصیلكردה ی 

كارفرمایاנ ، كه زناנ אز نظر قوאی بدنی و فكری ناتوאנ تر אز مردאנ هستند، به مشاغل مناسب                    
بسیاری אز خانوאدה ها ی אیرאنی سنتی می אندیشند و حكومت אسلامی زمینه ی       . دست نمی یابند 

بسیاری تحصیل و مدرכ تحصیلی دخترאנ خود       . رא تقویت كردה אست رشد و گسترש אیנ ذهنیت  
بسیاری نیز   . رא بسترה אی مناسب برאی یافتנ همسری با موقعیت مناسب شغلی و مالی می دאنند        

در   . می دאنند كه رאهها برאی دستیابی به شغلهای درخور تحصیلات برאی دخترאنشاנ بسته אست            
شت  زناנ تحصیلكردה و شاغل پس אز אزدوאج بدست      عیנ حال نباید فرאموש كرد كه سرنو 

چرא كه طبق قوאنیנ مدنی در صورتیكه مرد با אشتغال همسرש     . همسرאنشاנ سپردה می شود 



موאفق نباشد یا به هر دلیلی אشتغال زנ رא با موقعیت خانه دאری אو ناهمخوאנ بدאند ، می توאند    
 . زנ رא אز אدאمه ی אشتغال منع كند    

م كه  زناנ تحصیلكردה درصد بسیار محدودی رא نسبت به كل جمعیت زناנ تشكیل     فرאموש نكنی 
“ אكثر زناנ אز אمكاנ אدאمه ی تحصیل محرومند و بدلیل فقر אقتصادی و به אتكای            . می دهند

یعنی كسانی     (بیشتریנ درصد بیسوאدאנ رא     . ، در سنیנ پاییנ مجبور به אزدوאج می شوند        “قانوנ
 . زناנ تشكیل می دهند ) می دאنندكه خوאندנ و نوشتנ ن 

بالقوה   “ فساد “ زناנ قربانیاנ خشونت وسوء ظנ و شכ هستند و در مملكتی كه حاكمیנ אز تءوری          
ی زناנ حركت می كنند، خانوאدה ها نیز در אیנ باور عقب ماندה تقویت می شوند كه برאی             

سلامی به زناנ مانند   در رژیم א  . جلوگیری אز فساد ، دخترאנ بهتر אست زودتر شوهر كنند       
بردگانی نگاה می شود كه אفسارشاנ تا مدتی در دست پدر و برאدر אست و سپس بدست شوهر                  

 . سپردה می شود 
 

نتیجه ی אینهمه تبعیض و بی حقوقی برאی אیנ زناנ و دخترאנ جوאנ چیست؟ حس خود كم بینی،    
 ی אجتماعی ، بی אرزש       خود رא دست كم گرفتנ، אز دست دאدנ אنگیزה برאی پیشرفت در عرصه        

شاید حدאكثر در אینجا روشנ شود كه چرא میزאנ خودكشی،        . شمردנ خود، یاس ، سرخوردگی    
 . خودسوزی و אعتیاد در زناנ و دخترאנ جوאנ אینچنیנ رشد كردה אست     

بر خلاف تصویری كه حاكمیנ אسلامی אز خویש بدست می دهند و بر طبق آנ خود رא حافظ         
معرفی می كنند،  به زناנ همچوנ אبزאری می نگرند كه می توאנ آنها رא با     ناموس و حجب زناנ  

تشكیل باندهای عجیب و غریب خرید و فروש دخترאנ    . پشتیبانی قانونی وجه אلمعامله قرאر دאد 
و زناנ ، تنزل دאدנ زناנ به سطح موجودאتی كه برאی אرضای نیازهای مرد آفریدה شدה אند ،              

آنها  وאژה ی مورد علاقه شاנ      . طנ אیدءولوژیכ אیנ حكومت برگرفته אست    پشتوאنه ی خود رא אز ب  
אز زנ رא به غرب نسبت می دهند، در حالیكه אساس حركات و مبارزאت            “ אستفادה אبزאری “یعنی 

زناנ غربی دفاع אز كلیه ی حقوق زנ و אز جمله حق تعییנ سرنوشت و حق مشاركت در אجتماع          
بگوید، زنی كه نظر دאشته باشد، زنی كه برאی خود حق حیات و       “ نه“ زنی كه بتوאند  . بودה אست 

حق حضور قایل باشد و אز پشتوאنه ی حقوقی نیز برخوردאر باشد، هرگز به אبزאر كسی تبدیل            
چنیנ زنی مسءول אعمال و سرنوشت خویש אست و در عرصه  אجتماع אز تمامی               . نمی شود

 .  گرفتנ نقشی موثر بهرה می جوید אمكانات موجود برאی אبرאز وجود و بر عهدה   
كرد كه به حقوق خویש آشنا نباشد یا אصلا حقوقی            “ אستفادה ی אبزאری  “تنها אز زنی می شود    

و دقیقا همیנ وضعیت رא سالهاست كه حكومت אسلامی برאی زناנ אیجاد كردה        . ندאشته باشد 
كردند كه با وعدה ی حقوق رא آقای خاتمی و دوم خردאدیاנ אز زناנ   “ אستفادה ی אبزאری   “. אست

بیشتر آنها رא بسوی صندوقهای رאی روאنه كردند و پس אز بقدرت رسیدנ فرمایש فرمودند كه         
بنفع خود زناנ אست كه אز مشاغل مهم دور بمانند ، چوנ ممكנ אست אز پس آنها بر نیایند و    “

 )“אنتخاب “نقل بمعنی אز سخناנ خاتمی پس אز    ! (“آبرویشاנ برود 
مشاوریנ دست دوم و دست دهم       “ زנ “و مردسالارאنی در هیبت     “ زهرא خانمها  “ אی كه  در جامعه 

روسای مملكتند و كارشاנ باز پس دאدנ نظرאت و خوאسته های آقایاנ در قدرت و مخالفت با              
آزאدی زناנ אست ، كدאم אلگو برאی دخترאנ جوאנ وجود دאرد كه دخالت در אمر سیاست رא برאیشاנ      

 . كمی جذאب كند 
صدאی زناנ و مردאנ سكولار رא به زور سرنیزה قطع كردند، آنها رא قلع و قمع كردند ، تا در نبود            

خوש كنند و دم بر  “ مردمسالارאנ دینی  “آنها مردم دل به مشتی آخوندزאدה ی زנ و مرد در هیبت 
 .نیاورند

بینند كه با وجود  אینها گویا فرאموש كردה אند كه هر فشاری مقاومت منفی می آورد ، گویا نمی   
 سال   25. تمام آنچه گفته شد، زناנ אیرאנ אیנ אجحاف و بی حقوقی رא تا אبد نخوאهند پذیرفت               

زناנ אیرאנ متشكل     . پروپاگاندאی مدאوم نتوאنست אیנ زناנ رא به خوهرאנ سربزیر زینب بدل كند          
زنگ خطر تمامیت   . خوאهند شد و هم אكنوנ نیز אز ضرورت تشكل با وجود همه ی موאنع باخبرند  

. אیנ حكومت  سالهاست كه به صدא در آمدה אست و زناנ دیگر چیزی برאی אز دست دאدנ ندאرند           
. حقوق زנ، حقوق بشر אست و دقیقا אیנ حقوق אست كه سالهاست دאرد در אیرאנ پایمال می شود    

 אحقاق    جنبש زناנ تنها زمانی قابل אتكاست كه אز تمامی زنانی تشكیل شدה باشد كه خوאهاנ          



در אینجا دیگر تعلق طبقاتی یا نژאدی و یا . بی چوנ و چرא و بدوנ אگر و مگر حقوق خویشند
مذهبی هیچ نقشی بازی نمی كند ، بلكه عامل تعییנ كنندה אعتقاد و אرאدה ی خستگی ناپذیر در            

ه   در אیנ مسیر تمام مردאنی ك   . رאה محو كامل تبعیض جنسیتی و برאبری كامل حقوقی زناנ אست      
در فكر و در عمل به אیנ برאبری معتقدند ، می بایست بعنوאנ همرאهاנ אیנ جنبש حضور خود رא        

فكری رא  “ پیشوאی“زناנ به مردאنی كه بخوאهند در مورد مسءله ی زנ هم نقש . برجسته تر كنند
بש   بلكه אز حضور مردאنی אستقبال می كنند كه خود رא همرאה אیנ جن        . بازی كنند ، نیازی ندאرند  

بدאنند و در عیנ حال در عرصه ی تءوریכ نیز به تام אلعقل بودנ زناנ باور وאقعی دאشته باشند    
و אز אدعای تءوریسیנ بودנ فمینیسم دست بردאرند و در كنار زناנ حركت كنند، بدوנ אینكه     

. هندبخوאهند به آنها پند و אندرز بدهند ویا گماנ كنند كه باید به زناנ رאה و چاה رא نشاנ بد    
همچنیנ جنبש زناנ بعنوאנ یכ جنبש خصلتا كثرت گرא و دمكرאتیכ و بعنوאנ אولیנ قربانی          
دیكتاتوری אسلامی می بایست در عرصه ی سیاسی و برאی مشاركت در ساختار سیاسی אیرאנ         

 . فردא نقש چشمگیرتری אیفا كند    
وאهند אفتاد ، بلكه همپای  های بعدی نخ“ دوم خردאد “ یقیנ بدאنیم كه زناנ אیرאנ دیگر در دאم   

تمام آزאدیخوאهاנ تا محو كامل دیكتاتوری אسلامی و برقرאری אیرאنی دمكرאتیכ مبارزה خوאهند         
 .كرد

 مارچ نزدیכ به یכ قرנ אست كه אز پا ننشته אست و قرنها بعد نیز تا                 8 بانوی سالخوردה ی    
خدא بانوست . خوאهد אیستاد برپایی برאبری كامل حقوقی زناנ در تمام جهاנ همچناנ سربلند     

 ! مارچ بر تمامی زناנ میهنم مبارכ باد    8. هرگز نمی میرد . אیנ بانو
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