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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 سيدھاشم سديد
  ٢٠١١ جون ٢٣

   
  ."من حق دارم که رانندگی کنم. ديگر بس است"

  

بيش چھل زن در عربستان ھمانگونه که خوانندگان گرامی اين مقاله ھم اطالع دارند ديروز، ھفدھم ماه جون، کم و 

موتر ھای شان نشسته به رانندگی " جلو "سعودی به رسم اعتراض عليه قانون منع رانندگی زنان در اين کشور پشت

  .پرداختند

، زنی که با شھامت و بدون "منال شريف"چنين حرکت تحسين برانگيز و شجاعانه در حاليکه يک ماه از باز داشت 

گير و زن ستيزعربستان پشت جلو موترش نشست و در جاده ھای شھر به رانندگی ھراس از تنبيھات دولت سخت 

پرداخت، نمی گذشت نمايانگر اين حقيقت است که زنان عربستان بيشتر از اين تحمل بيداد قوانين يا امور متداول و 

ال با آن ھا برخورد نام دين ھم باشد و با سخت ترين اعمه معمول زن ستيزانۀ موجود در کشور شان را، حتی اگر ب

  .شود، ندارند

 چھل زن، اگر چه زياد نيست، اما پراکندگی آن در شھر ھای گوناگون بدون شک تأثيرات بزرگی در روان جميع 

  . زنان اين کشور و آماده ساختن آن ھا برای سھم گيری تمام در چنين حرکت ھای اعتراضی در آينده خواھد گذاشت

شداری است به وای دليرانه، در ھر ناحيه و حوزه و بخش و موردی که باشد ھاز جانب ديگر چنين اعتراض ھ

ر کشور ھا يھم، در حالی که زنان سا ر کشور ھای اسالمی که ھنوزيحاکم سامقامات حاکم اين کشور و مقامات 

يب و سر می برند و تفاسير عجه ھمدوش با مردان آن کشورھا به ماه و مريخ سفر می کنند، در خواب خرگوش ب

  .غريبی از اسالم می نمايند

علت آن ھم اين است که در زمان . ن که پايۀ دين است در مورد رانندگی زنان اصالً  حرفی وجود نداردآدر قر

بنابراين پايه و . ظھور اسالم نه موتری وجود داشت و نه تصور آن برای مردم صحرا نشين و بيابانگرد ميسر بود

   يافته باشد؟ اه دليلی بايد بنبنياد چنين احکامی بر روی چ

تا جائی که صاحب اين قلم اطالع دارد اين قانون برای آن وضع شده است که تماس لفظی زنان با مردان را به 

زنی که رانندگی می کند اگر مرتکب خالف رفتاری يا نقض قوانين ترافيکی شود، ناگزير است . حداقل آن برسانند

 به نفر موظف، که طبيعتاً يک مرد است، صحبت هفيکی يا توضيح چگونگی حادثين ترابرای بيان علت نقض قوان
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که خواھی نخواھی زن با مرد ... ھمينگونه در تانک تيل، در ورکشاپ، در مواقع راه بندان و تصادم موتر و . نمايد

  . در تماس لفظی می آيد

مدنيت و پذيرش، نشانۀ آن است که زنان عربستان بيشتر از اين اعتراض زنان به اين تصور حقير، ابتدائی، دور از 

نام ھا و بھانه ھای متنوع ه تحمل ستم و تحقير، و اتالف حقوق حقۀ شان را که از قرن ھا به گونه ھای مختلف و ب

  . ضايع می شد و ھنوز ھم ضايع می شود، ندارند

 ۀغازی است برای پايان خودسری ھای مردساالراناين اعتراض ھا ـ با آنھم که از نگاه کميت محدود اند ـ آ

  .ر کشور ھای اسالمیيو ھم در سادينخويان، ھم در عربستان سعودی 

که بگذريم آيا چنين امری ... از ديه و شھادت و ميراث و . گفته می شود که زن از نظر اسالم حق برابر با مرد دارد

  توان نشانۀ حق برابر زن با مرد دانست؟ ـ و مواردی از اين قبيل را که کم ھم نيستند ـ می 

که از برابری حقوق زن و مرد در اسالم دفاع می کنند ھر چه می گويند بگويند، ولی زنان خود می دانند که  آنانی

طبيعی ترين حقوق شان ھم، به عنوان موجودات درجه دوم در جوامع مردساالر دينی ـ از آن جمله در جامعۀ ما ـ 

  .  ه است و ناديده گرفته می شودناديده گرفته شد

دليل آن است که زن می داند، ھمان گونه که ھمه ." زمان آن فرا رسيده است که ما تغيير ايجاد کنيم:" اين شعار

  ! برای چه؟" تغيير " در غير آن . مردمان باانصاف می دانند، که حقوق وی با مرد برابر نيست

  . وقتی لبريز می شود که ستم يا حق تلفی و ظلم به انتھای خود می رسدناگفته نبايد گذاشت که کاسۀ صبر انسان 

طبيعيست که اين نارضايتی ھا ـ چون بی توجھی به حقوق زنان عموميت دارد ـ در يک محل و يک شھر و کشور 

مردم محدود نمی ماند، بنابرين تا دير نشده است بايد زورگويان و حق کشانی پيش پای بين که فکر می کنند عقل 

ھنوز از بجلک پا ھای شان باالتر نرفته است چشم ھای شان را باز کنند و سرعقل بيايند و در برابر حقوق طبيعی 

  .زن به نام يک موجود برابر با مرد ـ و حقوق طبيعی سائر انسان ھا ـ احترام بگذارند

  !مکار عاقالنه ھمين است که گرھی را که با دست باز می شود با دندان باز نکني

     

 گرفته شده . سی. بی. عنوان و شعار در اين نوشته، سخنانی دو زن عربی است که از صفحۀ فارسی بی

  . است

  

  

 

  


