
تجمع زنان در اعتراض به قوانين ناعادالنه:  خرداد22
 سال گذشته، 100از زمان تدوين قوانين در انقالب مشروطه، طي 

تالش زنان ايراني همواره متوجه دستيابي به حقوق برابر و انساني 
اما با وجود تمامي اين تالش ها، در كليه قوانين از جمله . بوده است

ق اوليه زنان همچنان ناديده گرفته شده قوانين مدني و جزايي، حقو
و بن بست هاي قانوني بسياري را بر زندگي زنان جامعه ايراني 

.تحميل كرده است
 خرداد سال گذشته يك دل و يك صدا اعتراض خود 22ما زنان در 

را به كليه قوانيني كه حقوق زنان را نقض كرده ابراز داشتيم اما 
بدين سبب امسال . سخ مانده استمطالبات بر حق ما همچنان بي پا

 خرداد سال گذشته دوباره گرد هم 22نيز در پيگيري قطعنامه 
خواهيم آمد و خواسته هاي مشخص خود را از جمله منع 
چندهمسري، لغو حق طالق يكطرفه مرد، حق واليت و حضانت بر 
فرزند توسط پدر و مادر به طور مشترك،  تصويب حقوق برابر در 

 حق بدون قيد و شرط اشتغال و حق تابعيت مستقل مانند(ازدواج 
 سال، حق شهادت 18، تغيير سن كيفري دختران به ...)زنان متاهل و

و ديه برابر، و لغو قانون قراردادهاي موقت كار و ديگر قوانين 
.آميز اعالم خواهيم كردتبعيض

از اين رو از همه شهرونداني كه به نقض حقوق زنان در قوانين 
عتراض دارند مي خواهيم به گردهم آيي كه به اين منظور موجود ا

در  بعدازظهر 6 الي 5ساعت 1385 خرداد ماه 22در روز دوشنبه 
.شود بپيوندندميتير برگزار ميدان هفت

جمعي از فعاالن جنبش زنان



چرا به قوانين اعتراض داريم؟
ايمان برقوانين تاثير بسيار زيادي بر زندگي زنان دارد، اما گاهي 

آنها كه حتي به  آيندميبه نظر چنان طبيعي و غيرقابل تغيير آن
مان ايپكه متوجه آنها مي شويم كنيم و تنها زماني نميهم فكر 

شويم كه اگر فالن قانون جور رسد، تازه متوجه ميبه دادگاه مي
.كردتغيير زيادي ميمان زندگي شكل ديگري بود، 

از كشورها بر اساس نياز و خواست دانيم كه قوانين بسياري مي
افراد و شهروندان آن جامعه تغيير كرده است، يعني وقتي تعداد 

اند كه يك قانون كه مثال زيادي از افراد يك جامعه متوجه شده
قرار بوده عدالت را  بين شهروندان يك جامعه برقرار كند، 

كه آن برآمده اندعدالتي شده است، درصدد  باعث بيشخود
گزاران هم با توجه به فشار ها و قانون، دولتدهندتغيير را 

اند و قوانين مردم، مجبور به بازنگري و تغيير قانون شده
اين روند نه تنها در بسياري از . اندناعادالنه را تغيير داده

كشورهاي جهان وجود داشته و دارد، بلكه در ايران نيز طي 
ب درآمده، بارها و  سال گذشته كه قوانين به صورت مكتو100

اما متاسفانه . بارها تغييرات زيادي در آن صورت گرفته است
شود، بسيار چه به زنان مربوط ميقوانين مربوط به خانواده و آن

شايد به اين خاطر كه زنان كمتر به . كم تغيير كرده است
دهد اعتراض شان را تحت تاثير قرار ميقوانيني كه زندگي



صورت كار را بهاند چون ايناعتراض كردهاند و اگر هم كرده
.جايي نرسيده استشان بهاند، اعتراضفردي انجام داده

بينيم كه در ميان  مياگر خوب به زندگي زنان نگاه كنيم
بستگان، دوستان و اطرافيان خودمان بسياري از زنان را 

آور تبديل شان به جهنمي عذابشناسيم كه زندگي زناشوييمي
شان اين جهنم و ت اما از وحشت جدا شدن از فرزندانشده اس

سازند، چون سوزند و ميمي. خرندعذاب دايم را براي خود مي
مسئله حضانت و واليت در قوانين، فرزند را جزو اموال پدر 

وجود مادران زيادي . داند و براي مادر، حقي قائل نيستمي
واندت دادهشان را با همين قانون از دسكه  فرزنداندارند 

.خرندجان مي ديدن آنها هر خطري را بهايبراي لحظه
كنند، پيوند هنگامي كه دختر و پسري با هم ازدواج مي

زناشويي كه قرار است بر مبناي عشق و عالقه ادامه يابد، گاهي 
به دليل حقوق بسيار زيادي كه مرد در خانواده دارد، آرام آرام 

مردان معموال قادر نيستند . شودتبديل مينفرت و دلزدگي به 
؛ها اعطا شده مقاومت كنندشمار حقوقي كه به آندر برابر بي

تا (ي ازدواج مجدد ها اجازهبينند كه قانون به آنمثال وقتي مي
شان براي سفر و خروج از كشور كه زنان يا اينمي دهد،)  زن4

هند هروقت بخواها اجازه بگيرند و تازه مجبور هستند از آن
زنان حق طالق برابر با مي توانند زنان خود را طالق دهند اما 



فكر مي كنند كه رئيس و ساالر زنان اند و به آنان را ندارند، 
به خود حق مي دهند كه با . خود اجازه هركاري را مي دهند

كه با عشق صورت گرفته را ازدواجي همين حقوقي كه دارند 
.ورند درآكننده براي زنانخفهود به قفسي ب

به كدام قوانين اعتراض داريم؟

:ازدواج ـ قوانين 1

خصوص در زندگي زنان  ازدواج امر مهمي است كه بهمسئله
اما اگر كتاب قوانين مدني ايران را ورق . گذاردتاثير بسياري مي

زندگي باشد، “ شيريني”بينيم، ازدواجي كه قرار بوده بزنيم مي
وجود جسمي را براي زنان بهگاهي چنان مشكالت روحي و 

.روندآورد كه تا آخر عمرشان با طعم تلخ آن از دنيا ميمي
شرط ” اولين قدم براي ازدواج يك دختر، طبق قانون ما 

است، يعني اگر پدري نخواهد كه دخترش “ ي پدراجازه
ش جز از طريق دادگاه آن هم به شرط قبول ازدواج كند، دختر

تواند ازدواج كند و اگر پدري دلش  تا آخر عمر نميدادگاه
 خود را به عقد هر مردي،  ساله13تواند دختر بخواهد، مي

 پدر مي تواند با اجازه البته بدتر از آن،.  ساله، دربياورد70حتي 
، طبق  نيز شوهر دهد سالگي13قبل ازحتي  دختر را ،دادگاه



ي از ازدواج دختران كوچك در بسياراين قانون ناعادالنه اكنون
گيرد، چون قانون به پدر اين حق را مناطق كشور ما صورت مي

توانند ازدواج ايم كه دختران نميدهد و چه بسيار شاهد بودهمي
دختران باكره در واقع . دهندشان اجازه نميكنند چون پدران

باشند  جد پدري را داشتهيابراي ازدواج حتما بايد اجازه پدر 
بعد از ازدواج عقد حتي مي توانند ها آنصورت در غير اين

،زن با ازدواج. باطل اعالم كنندنكاح را از طريق دادگاه 
و ، اجازه سفرمحل زندگيتعيين مانند يكسري از حقوق خود 

كار او در بيرون از خانه خروج از كشور را از دست مي دهد و 
 در واقع زنان در عوض . مي شودشوهرياجازهمشروط به 

 در سند ازدواج به صورت عدد و رقم نوشته شده اي كهمهريه
قدر زن ماند و گاهي آنو گاهي براي هميشه در حد عدد مي(

از ) شود تا آن را براي حق طالقي كه ندارد ببخشدزجركش مي
تواند چون شوهر مي. شوندبسياري از حقوق خود محروم مي

از زندگي در شهري خاص، از زن را از كار كردن درجامعه،
ي تحصيل و باالخره در مسافرت به خارج از كشور، از ادامه

.موقع طالق حتي از ديدن فرزندش محروم كند
طبق قانون مدني ايران، محل زندگي زن بايد تابع محل زندگي 
شوهرش باشد و اگر مثال زني شوهرش در شهرستان كاري 



تواند پيدا كند و زن نخواهد با او به آن شهر برود، مرد مي
 عدم تمكين زن را از دادگاه بگيرد و برود با زن ديگري حكم

. الخروج كندازدواج كند و درعين حال همسر اولش را ممنوع
مان ها هر روز در ميان زنان دور و اطرافعدالتياز اين بي

.توانيم ببينيممي
 به تمكين از مرد مي شود به مجبوربا ازدواج زن همچنين

اراده كند زن بايد آماده  هرگاه مردگونه اي كه بر اساس قانون
 ازدواج به خودي خود بد نيست .برقراري رابطه جنسي باشد

اما اين قوانين مي توانند از ازدواج ترسي وحشتناك در دل 
.زنان ايجاد كنند

 رياست خانواده نيز بر اساس قانون مدني به طور مطلق در 
دون اجازه زنان ايراني نمي توانند بضمنا. اختيار مرد است

محدوديت وزارت كشور با فرد خارجي ازدواج كنند ولي اين
.براي مردها وجود ندارد

قوانين مربوط به ازدواج در زندگي زنان هزاران شكل و رنگ 
تواند بگويد اگر در حال گيرد و هيچ زني نميبه خود مي

حاضر داراي زندگي خانوادگي مناسبي است، هميشه اين روال 
داشت، چون ممكن است بر اثر شرايطي مثال ادامه خواهد 

ثروتمند شدن شوهرش يا اين قبيل مسائل، مرد ناگهان بخواهد 



دهد، ناگهان زن ديگري بگيرد و چون قانون هم به او حق مي
.شودزندگي زن زير و رو مي

:طالق ـ قانون 2
تواند هر مرد است و مرد ميانحصاري  طالق حق ،طبق قانون

تقاضاي طالق از اگر اما .طالق بدهد زنش راوقت كه بخواهد
يرفتاربد:چونسوي زن مطرح شود او بايد مواردي هم

را اثبات ...  وشوهر بودن يا زندانيهمسر، ندادن نفقه، اعتياد و 
اين موارد  كه اثباتداندخوبي مياي بههر زن شوهركرده. كند

س از پفقط  در اغلب اوقات زن . مشكل استچقدردر دادگاه 
البته در اين .موفق به اثبات آن مي شودچند سال دوندگي 

هاي شوهر، ظلم و كتكموارد نيز زنان براي رهايي خود از 
.مهريه خود را ببخشندشوند اغلب مجبور مي

شود، موارد هايي هم كه با توافق زن و شوهر انجام ميدر طالق
حقوق بينيم كه همواره اين زن است كه تمام بسياري را مي

مالي خود را بخشيده تا توانسته به اصطالح توافق شوهرش را 
هاي محضر و جاري در بسياري از موارد نيز حتي هزينه. بگيرد

. طالق را تنها زن پرداخت كرده استشدن صيغه



:واليت و حضانت فرزندان ـ قوانين مربوط به 3
جداگانه  حضانت و واليت فرزندان دو مفهوم، ماوانيندر ق
حضانت به معناي نگهداري فرزند است و واليت به .دارد

امور مالي، تصميم در مورد تحصيل،  سرپرستي و اداره:معناي
محل زندگي، اجازه خروج از كشور،اظهار نظر و اجازهتعيين 

بر اساس . است.... در مورد مسائل درماني بچه و موارد ديگر 
پرست نمي تواند سرمادر هيچ وقتايران قانون مدني 

فرزندش باشد و حتي در صورت نبودن پدر و جد پدري نيز 
فرزندان به او تعلق نمي گيرد و تنها مي تواند قيم سرپرستي

زير (اداره سرپرستي فرزند خود باشد كه در آن صورت هم
 بر كارهاي مادر نظارت دارد و حتي حق )نظر دادستاني كشور

.رستي استاموال فرزندان نيز به عهده اداره سرپفروش
از طالق، حضانت فرزندان مادر پس: در رابطه با حضانت نيز

 سالگي 7را از دست مي دهد و فرزندان مشترك فقط تا سن 
حضانت مادر هستند و البته در همين زمان نيز اگر زن تحت

.را از دست مي دهدازدواج كند، حق حضانت فرزندانش

سري يا چندهمتعدد زوجاتـ قوانين مربوط به 4



، از ديگر موارد نابرابري در ازدواج نيز بحث تعدد زوجات
 زن 4گونه اي كه مرد مي تواند به.  استيعني چندزني مردان

 بسياري از زنان .عقدي و بي نهايت زن صيغه اي داشته باشد
تصور مي كنند كه اگر ازدواجي باشد شوهرشان آنقدر مرد 

ا گذري به خوبي است كه دست به چنين كاري نمي زند ام
دادگاه هاي نشان مي دهد كه بسياري از شوهران حتي به بهاي 
پنهان كردن آن از همسر اول خود از اين حق مردانه استفاده 

. مي كنند

: ـ قانون تابعيت5
. قانون تابعيت مسئله بسيار مهمي براي برخي از زنان است
تابعيت با توجه به شرايط امروز جهان داراي اهميت زيادي

كند و است چراكه تابعيت روابط فرد با دولت را مشخص مي
دهد كه تحت قوانين كدام كشور بايد تابعيت افراد نشان مي

طبق ... ازدواج كنند، مجازات شوند، مالكيت داشته باشند و
اگر . شودقوانين ما تابعيت زن ايراني به فرزندش منتقل نمي

يراني باشيد، اما توانيد اپدر شما ايراني باشد، شما هم مي
اين مسئله مشكالت . كندداشتن مادر ايراني شما را ايراني نمي

زيادي را براي زناني كه براي نمونه با مردان افغاني ازدواج 



هاي آنان ايراني چون بچه. وجود آورده استاند بهكرده
شوند و براي همين هم حق زندگي در ايران را محسوب نمي

راني كه با مرد خارجي ازدواج كند در از طرفي زن اي. ندارند
. دهدبعضي موارد حتي تابعيت ايراني خود را نيز از دست مي

:سن مسئوليت كيفري ـ قانون مربوط به 6
9 سال و 8( سال قمري9سن مسئوليت كيفري براي دختران 

 ماه 6 سال و 14( سال قمري15و براي پسران ) شمسيماه
 مرتكب خطايي ساله8ي دختر كه اگر طوريبه. است) شمسي

كنند و تمامي شود با او مثل يك انسان بزرگسال رفتار مي
حتي اگر اعدام (مجازاتي را كه قانون در نظر گرفته است

تنها استثنا هم اين است كه . نيز صادر مي شودبراي او) باشد
شود و كودك مجرم  سالگي اجرا مي18حكم پس از رسيدن به 

.در زندان بگذرانداين مدت را بايد 

:ديهـ 7
ديه ميزان پولي است كه به عنوان غرامت به كسي كه صدمه 

اند از سوي قاتل يا كسي  كساني كه كشته شدهديده يا خانواده
.شودكه ضرب و شتم كرده پرداخت مي



هايي كه در تصادفات رانندگي براي مثال قتل(در قتل غير عمد 
ديه زن، نصف ديه مرد است و ،و يا شبه عمد) افتداتفاق مي

گيرد نصف اي كه به زن تعلق مياعضا نيز ديهدر صدمه ديدن
.ديه مرد است

:شهادت-8
 زناي ثال در حق شهادت دادن ندارند، م،در بعضي موارد زنان

در مواردي هم كه ...  و،از قصاص، وصيتعفومحصنه،
ب به حساشهادت زن پذيرفته مي شود، شهادت زن نصف مرد

دهند اي كه زنان شهادت ميمي آيد و معموال در مورد واقعه
.در آن مورد شهادت دهدبايد يك مرد نيز

:قضاوتـ 9
 زنان حق قضاوت ندارند، يعني يك زن ،بر اساس قوانين فعلي

هاي ايران راي صادر كند و يا يك قاضي نمي تواند در دادگاه
قضائيه قوهزنان با پايه قضايي در .تصميم قضايي بگيرد
كار ها به عنوان مشاور در دادگاهفقط استخدام مي شوند اما 

يهادادگاه هاي خانواده در پروندهو قضات مرد دركنند مي



نظر نظر آنان را مي پرسند اما مكلف به تبعيت ازفقط جاري 
.نيستندها آن

:ارثـ 10
د  زماني كه پدر و مادر فوت كنند و فرزن،بر اساس قانون مدني

.و پسر داشته باشند پسران دو برابر دختران ارث مي برنددختر
نيز ارث بردن آنها از همديگر در صورت فوت زن يا شوهر

نابرابر است چون در صورت فوت شوهر اگر مرد فرزند داشته
باشد زن يك هشتم از اموال وي را و در صورتيكه فرزند 

د و آنهم فقط مي برارث را نداشته باشد يك چهارم اموال او
قيمت خانه، درخت بدون (از اموال منقول و اعياني غير منقول 

اما شوهر در صورت فوت زنش اگر ) نظر گرفتن زمين آنهادر
از كل اموال و در صورت زن فرزند داشته باشد يك چهارم

اگر زن ورثه . را به ارث مي برداو نداشتن فرزند نصف اموال 
كه رسد در صورتيل به شوهر مينداشته باشد كليه امواديگري

چهارم اموال را زن ارث اي نداشته باشد يكاگر شوهر ورثه
اگر بدبختي آنجاست كه .مي برد و بقيه به دولت مي رسد

همان سهم يك تنها و چند زن داشته باشد مردي بميرد
.شودهشتمي يا يك چهارمي بين تمامي زنانش تقسيم مي


