
  زنان در جمهوری اسالمف بر عظلم مضا
   

ومت چهار دهۀ اخیر است    نما با استفادۀ ابزاری از باورها شیادان مذهبی که اخبار ایران مملو از آثار وحشتناک ح

، جامعۀ ایران را روز به روز از انسانیتآتش تعصو اعتقادات مردم شریف ما و با دمیدن به  فرهنگ و  ،ب و نادان

بازان ملبس به عبا و قبا با زنان وطن وار حقه. مضافاً دشمن دیوانهاندهندات دورتر کرده و آنرا به قهقرا کشمدنی

 ق نقضه کرده و مشوماست. حاکمان جمهوری اسالم با وضع قوانین قرون وسطائ دشمن خود را با زنان نهادین

شان و زحمتک ،، گردانندگان ادارات دولت و بنگاهان تولیدیآور خانوادۀ خوداند که نانحقوق نیم از شهروندان ایران

ن سال " شهر و روستا هستند.  ۵٠٠، دو میلیون و ٩٠تعداد این زنان، بر اساس آمار سرشماری عموم نفوس و مس

درصد یا ی هشتم  ١٢خانواری کشور، تقریبا  ١۶٠میلیون و  ٢١با توجه به جمعیت هزار نفر بوده است. به عبارت 

البته این آمار شاید به گفته خیل از کارشناسان دقیق نباشد چرا که  .ها در ایران به دست زنان اداره م شودخانواده از

ار زنان در خانوادهتنها مربوط ب  ،که شوهران معتاد و از کار افتاده دارندها است و آن دسته از زنان ه سرپرست آش

بر اساس " و یا )١( "ها هستند.ین زنان، سرپرست پنهان خانوادهاند، به عبارت ادر این سرشماری به حساب نیامده

اند که این نسبت در سال درصد زن بوده ٣١درصد کارمندان دولت مرد و  ۶٩، ١٣٨٠اعالم مرکز آمار، در سال 

اهمیت نقش زنان در ادارۀ خانواده و جامعه با در نظر  )٢(".درصد زن تغییر یافته است ۴١درصد مرد و  ۵٩به  ١٣٩۵

ارتر م درصد خانوارهای ایران هیچ فرد شاغل وجود ندارد ٢۶بانک مرکزی که در بیش از  گزارشگرفتن  - آش

  )٣(شود.

ه مشوق زیرپا گذاشتن ایران  در مقابل، قوانین جاری     نمونۀ آنن نیز است. آنه تنها حام حقوق زنان نیست بل

نگیز ادر قوانین اسالم نهفته خبر تأسفو مرد بر زن توحش که به نام قیومیت و حق نامحدود پدر بر فرزند دختر 

وزنامۀ ر مانند ‐نشریات جهان  بوسیلۀبدست پدرش بود. این خبر که به نام رمینا اشرف ی اساله ١۴ بریدن سر دختر

محاک از گیر شد همه ‐ )٤( گاردین انگلیس ایت مادر رمینا و منتقدان قوانین ایران به ح سال زندان  ٩ خفیف ش

ری را از نهادینه شدن خشونت در ایران نمونه .بودپدر رمینا برای   زرگببخش  أتوان آورد که منشمهای فراوان دی

یرد و با گذراندن چند سال کوتاه در زندان  مردساالرقوانین از آن  است. اینکه مردی بتواند جان زن و یا دختری را ب

. )٥(کشدخود را با بستن به گلوله م دختر ٣است که قبل از رفتن به زندان پدری جنایت دلخراش آزاد شود. به عنوان نمونه 

ومیتش را اعالم کرد.در دوران نامعلوم بودن آیندۀ دخترانش ضارب دلیل آن قتل را  بعد از اینکه در دادگاه  این شخص مح

وم شده بود. با توجه به  ١۵ تنها کیفری کرمانشاه محاکمه شد، به اتهام قتل سه فرزندش به تحمل سال حبس مح
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ی ایست قلب که به دلیل اینکه مقداری از حبس او مشمول عفو شده بود، فقط دو ماه مانده بود که از زندان آزاد شود

  در زندان فوت کرد.

ل عظیم اجتماع را که باعث و اما آیا     زندان کردن این افراد و یا حت اعدام آنان به تنهائ توانائ حل این مش

شامل صدها تناقض است که حقوق زنان ایران اساس قانون  را دارد؟  بان آن قانون اساس جمهوری اسالم است،

بوده که حاکمان  ایندهیفزا زن در سطح جامعه زایندۀ فشارتر شدن نقش پررنگ های آن است.ی از مهمترین

ومت ی مذهبی و ایدوئولوژی با آن دست و پنچه نرم هاجمهوری اسالم را به درگاه معضل رسانده که تمام ح

ست خوردهکرده و  ومت اتحاد جماهیر شوروی بود که با. اندش ا برداشت از سوسیالیسم و ب نمونه بارز چنین ح

حاکمان جمهوری اسالم نیز با اعالم جنگ  .وین سع در تغییر طبیعت بشر کردتنظیم قوانین و روابط اجتماع ن

  ها را دارند. در غلبۀ فکر و برداشت بر واقعیت تالشبر علیه شواهد عین 

 تیحقوق و مسئولسه محدودۀ و مرور بنیان در بست  جمهوری اسالم تغییر قانون اساس تنها راه نجات از بن   

ت شاملکه  یدنشهرو ومتآزاد ، دسترس باشدنیز م مسئوالن ممل  به اطالعات و تبادل نظر، و شفافیت در ح

برابری کامل شهروندان ایران بدون در نظر گرفتن جنسیت، مذهب و قومیت، رأس آن قانون در تغییری که . است

  خواهد بود.
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