بیانیه مساوا در اعالم همبستگی با زنان ایران
ما در مساوا از صمیم قلب به خانواده مهسا (ژینا) امینی تسلیت می گوییم و با آنها ،فعاالن ،مدافعان و خواهران خود در
ایران اعالم همبستگی می کنیم.
در ۲۲سالگی ،زندگی و آینده مهسا در بازداشتگاه پلیس اخالقی ایران (گشت ارشاد) به طرز فجیعی خاتمه یافت .مهسا
نیز مانند هزاران زن قبل از او ،توسط ماموران دولتی به دلیل رعایت «نامناسب» قوانین حجاب اجباری کشور بازداشت
شد .پلیس تأیید کرد که او از حال رفته و به بیمارستان منتقل شده و در تاریخ  ۱۶سپتامبر مرگ او اعالم شد.
ما اعضای مساوا ،جنبش جهانی که برای برابری و عدالت در خانواده های مسلمان فعالیت می کند ،از استفاده از اسالم
برای توجیه نهادینه کردن خشونت و تبعیض علیه زنان و نظارت مداوم بر بدن آنها بیمناک هستیم .این امر در تضاد
کامل با روح و معنای ایمان ماست .مرگ مهسا در پی تشدید سیاستهای سرکوبگرانه دولتی است که بدن زنان را با
مصونیت هدف قرار داده است .از زمان آغاز ناآرامی ها ،استفاده خودسرانه و بیش از حد از سالح گرم علیه معترضان
غیرمسلح منجر به کشته شدن بیش از  ۴۰نفر و دستگیری هزاران نفر شده است.
ما معتقدیم که اجباری کردن حجاب در هر کشور مسلمان و حذف اجباری آن در کشورهای دیگر ،هر دو سیاست های
دولتی است که مستقیما ً مالکیت زن بر بدنش و آزادی انتخاب زنان را سلب می کنند .مساوا استفاده از اسالم را به عنوان
سالحی برای تداوم خشونت و آسیب علیه زنان محکوم می کند .ما قاطعانه به اصل قرآنی «اکراهی در دین نیست»
( )۲:۲۵۶پایبند هستیم.
ما میدانیم که استفاده از اسالم توسط نیروهای واپسگرا در کشورهای مسلمان و افزایش اسالمهراسی در سراسر جهان
دو روی یک سکه است .هر دو مذهب و دین ما را برای کنترل و تسلط بر زنان استفاده کرده و حیثیت و اختیار آنها را از
بین می برند .ما معتقدیم این گفتمان توسط قوانین دولتی  ،به ویژه قوانین خانواده و اخالقی که شرایط را برای به وجود
آمدن تراژدی هایی مانند مهسا فراهم می کنند ،امکان پذیر شده است .ما خواهان اصالح قوانینی هستیم که بی عدالتی علیه
زنان را تثبیت کرده و آنها را از زندگی و کرامت انسانی خود مطابق با خواست خداوند باز می دارند .ما خواستار
اقدامات زیر هستیم:
▪
▪
▪
▪

▪

ما همه مسلمانان را به همبستگی با زنان ایران و انعکاس صدای آنها فرا میخوانیم.
ما از همه رهبران و متفکران مسلمان از همه کشورها ،نژادها ،جنسیت ها و مذاهب می خواهیم در کنار مردم
ایران که برای حق خود بر آزادی ،کرامت و عدالت می جنگند ،بایستند.
ما خواهان آزادی فوری همه کسانی هستیم که در اعتراضات جاری دستگیر شدهاند و از مقامات ایرانی می
خواهیم در مورد شرایطی که منجر به مرگ مهسا (ژینا ) امینی شده است توضیح دهند.
ما خواستار بازنگری کامل و لغو قوانین ظالمانه هستیم؛ قوانینی که ادعا می شوذ برگرفته از اسالم هستند ،در
حالیکه در واقع در تقابل مستقیم با اخالق قرآنی و دستور صریح آن مبنی بر تجلی عدل (عدالت) و احسان
(زیبایی و نیکی) در همه زمانها و مکانها هستند ()۱۶:۹۰
ما از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان محصوالت بیومتریک در سطح جهانی می خواهیم که فعالیت های خود را
با کشورهایی که بر بدن زنان و شهروندان نظارت کرده و حق حرکت و انتخاب آنها را محدود می کنند،
متوقف کنند.

با قدرت بخواب مهسا و همه زنان و افرادی که جان خود را به دست کسانی که از نام دین به عنوان ابزاری برای
سرکوب و بی عدالتی استفاده می کنند ،از دست داده اند .ما کسانی را که به نام اسالم به زنان آزار میدهند محکوم کرده
و با معترضان به قتل مهسا امینی اعالم همبستگی میکنیم.
با اعالم هبستگی
مساوا
فاطمه قریشی ،مسئول ارتباطاتfatima@musawah.org ،

لیست منابع مساوا
قانون خانواده مسلمان :چگونه تغییر امکان پذیر است؟ لینک در اینجا
اسالم و مساله برابری جنسیتی .لینک در اینجا
سیدا و قوانین خانواده مسلمان .لینک در اینجا
برای لیست کامل منابع اینجا را کلیک کنید .بیشتر منابع ما به زبان فارسی و عربی هم در دسترس هستند.
مساوا جنبش جهانی برای برابری و عدالت در خانواده مسلمان است.

