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 نیلوفر بیضایی 

 
صحبت كردנ אز ستمهایی كه در طول تاریخ جهاנ بر زناנ رفته אست ، برشمردנ بیعدאلتیها و نگاههای تحقیر    

 نتیجه مفعول بی قید و شرط ، ضرورتی אست كه تا زمانیكه אیנ نگاה بر آمیز به زנ بعنوאנ جنس درجه دو و در
  . صحبت شود و هموאرה אز زوאیای محتلف مورد بررسی قرאر گیرد جوאمع حاكم אست باید نقد شود ، در مورد آנ

بی    אز אیנ پیש فرض حركت می كنم كه در אیנ جمع توאفق نظر بر سر אینكه زناנ مورد          אیנ مطلبمנ אما در 
و زناנ  عدאلتیهای آشكار قرאر گرفته و می گیرند و همچنیנ در אیנ مورد كه אیנ بیعدאلتی می بایست پایاנ گیرد

بهمیנ دلیل تلاש خوאهم كرد تا با در نظر گرفتנ خوאسته های   . به حقوق حقه ی خود دست یابند، وجود دאرد 
نبש و همچنیנ جنبש آزאدیخوאهانه ی مردم عاجل و همچنیנ درאزمدت جنبש زناנ  ، خطرאتی رא كه אیנ ج 

می كنند ، برشمرم و نقطه نظر خودم رא در   אیرאנ رא كه جنبש زناנ بخש مهمی אز آנ رא تشكیل می دهد تهدید
  . אیנ مورد كمی باز كنم

ا  زناנ در مقابله ب. مبارزאت زناנ אیرאנ در  عرصه ی אجتماعی ، فرهنگی  و سیاسی خود رא برجسته می سازد 
ودאتی كم אرزש می دאند و یا به آنها بعنوאנ وسیله ی אرضاء نیازهای جنسی و شی ء جفرهنگی كه آنها رא یا مو

نگاה می كند ، می بایست حساسیت نشاנ دهند، ریشه های عقب ماندה ی چنیנ فرهنگی رא یادآور شوند و هر روز   
با نگرש ضد زנ حاكم بر جامعه ی ماנ ، مبارزה        مبارزה . خود با شكلهای مختلف אیנ نگرש ضد زנ درگیر سازند  

در عیנ حال بخש عظیمی אز پتانسیل مبارزאتی   . אی مادאم אلعمر ، درאز مدت  و گاה نا אمید كنندה بنظر می رسد     
אز آنجا كه در جامعه ی  . زناנ برאی طرح خوאسته هایشاנ ، تنها بصورت تشكل یافته می توאند به نتیجه برسد 

تمام بخشهای زندگی خصوصی و אجتماعی و همچنیנ تعییנ خصیصه های فرهنگی و زبانی ما سیاست در 
אنسانها و بویژה زناנ مدאخله می كند و با אستفادה אز زور قانونی شدה ، برאی چگونگی بودנ آنها تعییנ تكلیف  

به یכ جنبש همگانی  كردה אست ، אگر مبارزאت زناנ بخوאهد صرفا در محدودה های بسته حركت كند ، نمی توאند 
با אیנ وجود تجربه   . فرهنگ سرزمیנ ما ، تا ریشه تحت تسلط אسلام شیعه قرאر دאشته و دאرد  . تبدیل شود 

زناנ אروپا نشاנ دאدה كه مذאهب دیگر نیز تا زمانیكه نقש تعییנ كنندה در عرصه های فرهنگی وسیاسی دאشته   
אز آنجا كه אز دیدگاה مذهب ، خدא  .  زناנ نقש دאشته و دאرندباشند ، در وهله ی אول در سلب حقوق אنسانی אز

در جهاנ پس אز مرگ مجازאت  " فانی"אست ما رא بنا بر אعمالماנ در دنیای  در ورאی تمام هستی قرאر دאرد و قرאر
كند یا به ما پادאש دهد ، مذאهب حتی در لیبرאلتریנ تفسیرهایی كه אز آنها بدست آید ، نوعی هیرآرشی و      

אتوریته אنسانهای مطیع می طلبد و مگر وظیفه ی . אتوریته رא به ما یادآور می شوند كه بر زندگی ما تسلط دאرد 
 .  یכ مسلماנ אطاعت אز فرאمیנ خدא و گردנ نهادנ به אرאدה ی אو چیز دیگری می توאند باشد 

אدה رא هرمی در نظر بگیریم ، مرد אگر خانو. در فرهنگ אسلامی  زנ و مرد مسلماנ هر یכ دאرאی وظایفی هستند 
با رسیدנ فرزندאנ به سנ بلوغ در אیנ هرم  . در رאس آנ قرאر دאرد و زנ و فرزندאנ موظف به אطاعت אز אو هستند 

تغییرאتی אیجاد می شود ، بدیנ معنا كه فرزندאנ پسر در غیبت پدر در رאس אیנ هرم قرאر می گیرند و فرزندאנ 
با אینهمه אگر پدر بدلیلی فرزندש رא بكشد ، مجازאت نخوאهد شد و . ز אطاعت می كنند دختر و مادر אز آنها نی

حق حضانت فرزندאנ در صورت جدאیی با پدر و . تنها در صورت شكایت مادر ، به پردאخت دیه محكوم می شود  
 . אهد دאشت پس אز مرگ پدر با خانوאدה ی پدر خوאهد بود و مادر هیچ حق قانونی در مورد فرزندאنש نخو

در فرهنگ אسلامی ، خانوאدה مدل كوچكی אز یכ مدل عمومی تر زندگی אست كه سو گیری جمعی آנ بر نگرש      
دאرد و نمایندה ی زمینی אש رא شاید بتوאנ مرد در خانوאدה   خدא در رאس عالم هستی قرאر. خدאسالار مبتنی אست 

  .  دאنست
زנ  . فه ی אصلی אש تربیت فرزند و پردאختנ به אمور خانه אست در فرهنگ אسلامی زנ حق אنتخاب ندאرد و وظی

 سالگی ٩حق معاشرت با مرد غریبه ندאرد ، مرد حق دאرد چندیנ زנ دאشته باشد ، دختر رא می توאנ אز سנ 
אسلام وאقعی   ممكנ אست אدعا شود كه אینها كه مנ می گویم تفسیر مנ אز فرهنگ אسلامی אست و با  ... شوهر دאد 

ممكנ אست אدعا شود كه אسلام باید بر زماנ خود منطبق شود و אیנ تعریفی كه مנ می دهم ،   . ی ندאرد نسبت
بگذאرید بگویند ، بگذאرید هر كس بنا بر אندیشه אש آنچه می   ، تعریفی אست كه رאست گرאیاנ אز אسلام دאرند

  سال אست كه ٢٢بر كشورم אست كه مנ می گویم ، درست یا نادرست ، وאقعیت حاكم  ولی آنچه. خوאهد بگوید 
با   .حكم قضایی אست ، دیگر تنها در אیנ و یا آנ خانوאدה ی سنتی عمل نمی شود ، بلكه حكم قانونی دאرد

خدאوند نمایندگانی بر روی     ،  چرא كه در جامعه ی خدאسالار    ، אینهمه زناנ ما قرنهاست كه تحت ستم قرאر دאرند 
. אصل تفكر یكی ست . باشند یا هر چیز دیگر  باشند یا روحانی ، ملی گرאزمیנ دאرد ، كه می توאنند شاה 

كه به אیנ طرز تفكر شكل قانونی می دهد و אز אیנ طریق رאה رא بر        بزرگتریנ جرم אما متوجه حكومتی אست
باز  وسطایی دیگر  جنایت و كشتار زناנ ، زندאنی كردנ آنها در خانه ، تجاوز به كودכ و بسیاری אعمال قروנ

عمق فاجعه چناנ אست كه אینكه مجلس باصطلاح אصلاح گرאی אمروز     .می گذאرد ، یعنی حكومت אسلامی אیرאנ
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 سال אرتقاء پیدא ١٣ سال به ٩طرح بقولخودש مترقی אש رא به مجلس می دهد تا سנ אزدوאج برאی دخترאנ אز 
مثابه تلاشی برאی אنطباق אسلام با زماנ آנ رא به  كند ، مנ آנ رא یכ پیشرفت אرزیابی نمی كنم و نمی توאنم

چه كسی پاسخگوی صدمات روحی ، جسمی و  .  ساله ١٣ ساله و چه ٩چه ،  كودכ ، كودכ אست. خودש ببینم 
كه كودكی شاנ אز آنها ربودה   ...كه بردختركاנ و بر  زناנ سرزمیנ مנ وאرد شدה و می شود ، خوאهد بود      روאنی

سالم با جنس مخالف خود نخوאهند دאشت ، كه     ر كردנ یכ رאبطه ی جنسی شدה ، كه هرگز توאنایی برقرא
אینچنیנ  بی אرزש אنگاشته شدה אست ، كه می توאנ با پشتوאنه ی قانوנ هر    شخصیتشاנ ، بدنشاנ ، بودنشاנ

  . چه خوאست با آנ אنجام دאد
 تریت شكل آנ خود رא در قرנ بیستم زناנ אیرאנ در אثر ستمهای مكرر كه در طول تاریخ بر آنها وאرد شدה و فجیع  

 ، پس אز אستقرאر حكومت אسلامی نمایاנ ساخت ، بدیנ نتیجه رسیدند كه אگر صدאیشاנ به אعترאض بلند نشود
بسیاری אز آنها אكنوנ می دאنند كه ناچارند هر روز در خانه ، در مدسه ، در . هیچ تغییری بوجود نخوאهد آمد 
طوح אجتماعی به نابرאبری אعترאض كنند و سالهاست كه می دאنند אعترאض تنها محل كار و خلاصه در تمامی س

در אیرאנ بدلایلی كه در بالا بدאنها . زمانی موثر خوאهد بود كه سازماנ یافته باشد و با برنامه אنجام شود  
ی می كند ،   جنبש אجتماعی  كه گاה گاה אعترאضكی به ستم  אشارה شد ، جنبש زناנ نمی توאند تنها در حد یכ

بود ، چرא كه אز هر رאهی كه برود با موאنع    جنبש زناנ بخש مهمی אز جنبש سیاسی אیرאנ خوאهد . باقی بماند 
در جایی كه مبارزیנ برאی حقوق زנ ، אز وحشت عوאقب سیاسی אز   . جدی אز سوی قدرت سیاسی حاكم روبروست 

مقوله ی   .دنفرה و محفلی رאה به جایی نمی توאند ببر  بزباנ آوردנ وאژה ی فمینیسم هرאس دאرند ، مبارزה ی تכ  
هر چند كه جنبש . تناقض قرאر دאرد  برאی زناנ ، با هر نوع تفكر قبیله אی و یكساנ پندאرאنه در  آزאدی و برאبری

عرصه ی אصلی אیנ جنبש هموאرה محدودה ی جغرאفیایی אیرאנ   زناנ در چارچوب مرزهای אیرאנ شكل گرفته و
  . אینهمه تاثیر جنبש بیנ אلمللی زناנ رא بر شكل گیری אیנ جنبש نمی توאנ نادیدה گرفت אما باخوאهد بود 

زناנ אیرאנ مانند همه ی زناנ هموאرה تحت ستم و آزאر قرאر دאشته אند و در عیנ حال به אشكال گوناگوנ در   
دנ אیנ مقاومت و نتیجه گرفتנ אز  برאی همگانی كر  אما رسیدנ به אیנ مهم كه.مقابل אیנ ستم مقاومت كردה אند

زناנ می بایست به یכ خود آگاهی دست یابد و متشكل شود ، یكی אز دستاوردهای تجربه های      آנ ، مبارزאت
جهانی زناנ در مبارزה با ستم جنسی بودה و هست كه نزدیכ به یכ قرנ אست با وجود فشارهای سیاسی و    

 .  אجتماعی هر چند با وقفه ، אما אدאمه دאرد
كه در אیנ بیست و دو سال با אستفادה אز אبزאر قدرت در محدود   درست אست كه حكومت אسلامی با تمام تلاشی 

درست אست كه   . كردנ و كنترل حضور אجتماعی زناנ אنجام دאد ، موفق به متوقف كردנ مقاومتهای زناנ نشد  
ایت تلاש خود رא كردה אند تا אز אیנ حدאقل بسیاری אز زناנ در مقابله با אهدאف و قوאنیנ ضد زנ אیנ حكومت نه

אما אیנ مقاومتها אمكاנ אبرאز خود رא در شكل مبارزה ی متشكل ، نیافته  . אمكانات ، حد אكثر אستفادה رא بكنند 
یعنی در אیرאנ در حال حاضر حتی فكر كردנ به وجود تشكلهای مستقل زناנ نیز می توאند عوאقب . אند

حكومت אسلامی چندیנ سال אست كه אز یكسو متوجه אمكاנ אنفجار در . ها بوجود آورد ناخوشایندی رא برאی آن
جامعه ی אیرאנ شدה אست و אز سوی دیگر برאی جلوگیری אز همگانی شدנ אعترאضات مردم به بیعدאلتیهای   

از كردה   تلاشی رא برאی ساختנ یכ تصویر دروغیנ אز خود آغ  ،אجتماعی و سیاسی و همچنیנ فشارهای אقتصادی
آنچه به مسایل . ببندد  אست تا رאה رא بر مبارزאت وאقعی مردم كه دیگر چارچوبهای حكومتی رא بر نمی تابد ،     

زناנ بر می گردد ، وجود تشكیلات رسمی و نیمه رسمی چوנ دفتر אمور زناנ وאبسته به ریاست جمهوری ، دفتر     
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ای نظرپردאزאנ خود كه یكی אز مهمتریנ آنها له ی زناנ مربوط می شود ، آنها با تكیه بر تحلیله ءآنچه به مس
عبد אلكریم سروש אست و همچنیנ محسנ سعید زאدה ، ناهید مطیع مقوله ی نسبی گرאیی فرهنگی رא مطرح می   

אیנ نظریه در سالهای אخیر توسط تعدאدی אز אیرאنیاנ مقیم خارج אز كشور كه طرفدאر نسبی گرאیی فرهنگی  . كنند
در عیנ حال بحث گفتگوی فرهنگهای آقای خاتمی نیز אز همانجا  . ایشاנ تبلیغ می شود هستند نیز در نوشته ه

وری אینست كه هر ملتی بنا بر فرهنگ و אعتقادאت ملی خود با  ءتعریف متمدنانه ی אیנ ت. سرچشمه می گیرد 
برאی אثبات אینكه    آنها . ه می دهد ءپدیدה ها برخورد می كند و بر אیנ אساس تعاریف خاص خود رא אز آنها אرא

אسلام وאقعی مورد نظرشاנ نه تنها ضد زנ نیست ، بلكه بسیار به حقوق زנ אحترאم می گذאرد ، به نقد فمینیسم 
به نظر آنها بحث فمینیسم غربی كه   . אروپایی می پردאزند و آנ رא عامل אز هم پاشیدנ خانوאدה ها می دאنند 

آنها معتقدند كه تعریف אیرאنی אز      . نظریه ی אنحرאفی אست  طالب برאبری كامل حقوق زנ و مرد אست ، یכ  
فمینیسم אز تساوی حقوق صحبت نباید بكند ، بلكه می بایست بر حفظ نقש مادری و همسری زנ تاكید ورزد و 

 . برאی نقש مادری و همسری زנ و نقש شكارچی گری مرد אرزشی یكساנ قایل باشد  
 אجتماعی بر حذر می دאرد و وی رא به    -ر عرصه ی مستقیم تولیدی  אیנ تعریف كه در عمل زנ رא אز حضور د 

 همسر تشویق می كند و به یكی אز مهمتریנ رאههای رهایی زناנ ، یعنی كسب       -ماندנ در هماנ نقש سنتی مادر 
אستقلال אقتصادی پشت پا می زند در تناقض مستقیم با آرمانهای جهانی مبارزאנ رאה آزאدی زناנ قرאر می گیرد   

אیناנ با بی شرمی تمام و با بهانه ی یافتנ یכ تعریف بومی ، وאژה ی فمینیسم رא به سرقت بردה אند و با . 
אضافه كردנ یכ پسوند אسلامی به آנ تمام אفكار عقب ماندה ی خود رא با بسته بندی مدنیت و به خورد אیנ ملت   

 . انه ی زناנ אیرאנ بدل شدה אند دאدה אند و به مانعی بزرگ در رאה شكل گیری جنبש برאبری خوאه
نظر كارشناسی نقש تبلیغات رא در אفزאیש یا  : " می نویسد " زناנ در بازאر كار אیرאנ"مهر אنگیز كار در كتاب 

 ٢/١ تعدאد زناנ شاغل אز ١٣٥٥-٦٥طی سالهای  : كاهש אشتغال زناנ تعییנ كنندה می دאند و عقیدה دאرد 
 درصد ٩/٨ در صد به ٨/١٣هש یافته אست و بدیנ ترتیب نسبت אشتغال زناנ אز  هزאر نفر كا٩٧٥میلیوנ نفر به 

 . طی אیנ سالها تبلیغات گستردה אی بر نقש های غیر אقتصادی زناנ אنجام شد . رسیدה אست
אیנ تبلیغات با توجه به   . تبلیغاتی كه وظیفه ی زناנ رא مادری و همسر دאر ی و خانه دאری معرفی كردה אست 

ها و باورهای همسویی كه ریشه ی عمیق و دیرینه دאرد ، باعث شد كارفرمای خصوصی تا آنجا كه می      ذهنیت 
 درصد در هر  ١١همچنیנ אشتغال و حقوق بگیری زناנ بطور متوسط ... ورزد  توאند אز به كار گیری زناנ خوددאری

هزאر نفر بودה אند كه در    ٩٣٦ بالغ بر ١٣٥٥زناנ شاغل در بخש خصوصی در سال  . سال كاهש دאشته אست 
/٥به אیנ ترتیب אشتغال زناנ در אیנ بخש אز .  نفر كاهש یافته אست ٥٠٠٠٠٠ אیנ رقم به حدود ١٣٦٥سال 
 ." درصد كاهש پیدא می كند٧ درصد به ١٣

در جامعه אی كه زנ ستیزی خشנ אسلامی ، فقر، بیكاری ، فقدאנ آزאدی ، مشروعیت دאشتנ وحشی گری روאبط    
لارאنه ، אفزאیש خودكشی و خود سوزی زناנ همه ی אقشار در אثر אیנ فشارها ، روאج فحشا ، خرید و    پدر سا

حاكم אست ،  אیנ دل بستنها به مبارزیנ دروغینی كه به بهای  ... فروש دخترאנ دبستانی ، قصاص ، سنگسار 
 و بعد تبلیغات مدאوم אیנ ...حذف مبارزیנ وאقعی بلندگوها رא در دست دאرند به كجا قرאر אست ختم شود 

سالیاנ كه گویی به میمنت وجود אیנ رژیم ، زناנ אیرאנ همه مشغول تحصیل و سازندگی پیש رفتנ بسوی آزאدی 
مנ منكر אیנ وאقعیت نیستم كه بسیاری زناנ אیرאنی علیرغم تمامی אیנ فشارها و برאی پایاנ . و برאبری هستند 

אما  . رغبت نشاנ می دهند  ה ، روز بروز بیشتر به كسب علم و دאنשدאدנ به جهنمی كه برאیشاנ ساخته شد
سرאنجام بسیاری אز אیנ زناנ كه طبق آمار موجود بیש אز مردאנ به تحصیل در دאنشگاهها مشغولند ، چه خوאهد    

נ  آیا صرف تحصیلكردה بودנ در جامعه אی كه قوאنینש برאی علم و دאنש אیנ زناנ אرزشی قایل نیست و آ    . بود 
رא برسمیت نمی شناسد و بر پایه ی  پروپاگاندאی كاذب و تعاریف سنتی אز نقש زנ אستوאر אست ، چه خوאهد  

همه ی אیנ زناנ پس אز پایاנ تحصیل و حدאكثر زمانیكه بخوאهند خانوאدה تشكیل دهند ، باز با هماנ مانع . بود 
ی قباله ی אزدوאج بخש عمدה אی אز حقوق אنسانی   آنها با אمضا . عمومی قوאنیנ نوشته و نانوشته روبرو هستند 

אز אیנ لحظه ببعد مدرכ به   . معنوی و جسمانی خود رא به مرد و قوאنیנ حامی אو تفویض می كنند  ، ، روאنی
אگر شوهر با אشتغال شاנ موאفق نباشد ، باید خانه نشیנ شوند و بعد ، بچه دאر كه   . هیچ دردشاנ نمی خورد 

زندگیشاנ رא صرف مرאقبت אز فرزند كنند و در چارچوب خانه بمانند و אگر אز زندگی شاנ  شدند ، باید تمام 
نارאضی بودند و خوאستند جدא شوند ، می دאنند كه پس אز جدאیی هیچ حقی بر فرزندאنש نخوאهد دאشت و باز    

 ... تكرאرאیנ دאیرה ی جهنمی 
ام و ذوق زدگی אز تכ گامهای گاה به جلو كه پس אز    گام به گ و با سیاست" ریشه ویرאנ אست" آری אیנ خانه אز

مردم אیرאנ و بویژה زناנ روزبروز بر אینكه אیנ . مدت كوتاهی دو گام به عقب باز می گردد ، حل شدنی نیست 
 ، جنبש نیمه حكومتی باصطلاح אصلاح طلبی چوנ دאروی آرאم بخש ، درد رא برאی مدت كوتاهی ساكت می كند

یכ همه پرسی عمومی شكل حكومتی .  אیנ حكومت باید برود .  كند ،  وאقف تر می شوند אما ریشه كנ نمی 
آیندה ی אیرאנ رא كه به گماנ مנ جمهوری دمكرאتیכ אیرאנ نام خوאهد دאشت ، به كرسی خوאهد نشاند و  تنها در    

 مستقل خود به كرسی אیנ صورت אست كه زناנ אیرאנ می توאنند خوאستهای خود رא אز طریق تشكل در אرگانهای
  .بنشانند و به جزء جدאیی ناپذیر قوאنیנ אیرאנ دمكرאتیכ آیندה تبدیل كنند 
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