
 ؟!یا اعترافی حقیر به عجز حاکمیت حقارت زنان پوزخندي بر
 

روز جهانی زن، جنگ مارس  ۸زمان با ، هم۱۳۹۶اسفند  ۱۷ شنبهروز پنج
 ۳۹ کهدرحالیشد.  دیگرای جمهوری اسالمی علیه زنان وارد مرحلهی سالهچهل

ماه امسال گذرد، خیزش دیی زنان میی حکومت اسالمی بر گردهسال از سلطه
ای به نسیم تازه ی دخرتان خیابان انقالب، چنانپی آن حرکت جسورانهدر و 
فراخوان تجمعی خیابانی  ،هاپس از سالزنان در ایران که  دمیدامعه و جنبش ج

 ،ت دخرتان خیابان انقالبمبارزا ،ترپیش مارس دادند. هرچند ۸به مناسبت 
تبدیل به یک بسیار خالقانه ری را ی زنان علیه حجاب اجبامقاومت روزمره

این فراخوان امید  اما تر از قبل کرده بود،سیاسی و آگاهانه تعرضیِ  یمبارزه
ی متشکل زنان، خارج از چرت سایر امید به مبارزه در جنبش زنان آفرید؛ ایتازه

نان برای طرح ی متشکل و سیاسی ز ارزهمید به مبا ؛نیروهای اجت�عی
ای جنسیتی و امید به مبارزه ستمدر جهت رفع  شانایهای پایهخواسته
 تواند نیروی زنان را در جهت رسنگونیکه می و متشکل تراسرتاتژیکتر، هدفمند
 جمهوری اسالمی رها کند. انقالبی

ودند رسمی و لباس شخصی تدارک وسیعی دیده ب گرِ نیروهای رسکوبتک به محل تجمع رسیدند. دور از انتظار نبود که بهتکدسته و شنبه زنان و مردان دستهصبح روز پنج
رزمان اما هم؛ های جمهوری اسالمی منتقل شدندگاهمرد به شکنجه ۲۵زن و  ۵۹گان را دستگیر کردند. کنندهدر ه�ن دقایق اول بسیاری از رشکت بسیار خشن برخوردیبا و 
برای  نه برای جنبش زنان و نه امااند؛ آزاد شده گاندستگیرشده ادامه یافت تا جایی که بسیاری از گاهدر مقابل بازداشت و تجمع شبانه دست برنداشتند شانهایخانودهو 

ی جمهوری ساله ۳۹این تضاد در جنگ  یداند که ریشهمی خوبیبهجمهوری اسالمی شود. �ی و ... ختم  هاو شتمها و رضب جمهوری اسالمی ماجرا به این بازداشت
ا های مختلف حکومتی از باال ت. به همین دلیل هم جناحفرودستی زن و کنرتل اسالمی بر بدن زن به ، در گره خوردن هویت جمهوری اسالمیاسالمی علیه زنان نهفته است

ای خامنه نمصادف با روز جهانی ز رد به این کوه آتشفشان پیدا کنند. اتفاقی نیست که برای برخو فوری ای دارند نسخهطلب سعی اصالح اصطالحبهکار تا پایین از محافظه
 ندچ» حجابیبی«در جمع مداحان مدعی شد که او  .شان، حاکمیت خود را تثبیت کندکند تا با تحقیر زنان و مبارزاتتالش می -۵۷خمینی در سال -در پیروی از خلف خود 

 ایمبارزهبرای ندیدن  این تالش حقیرانه است.» حجاب یآور آنان برای اثرگذاری منفی بر مسألههای رسسامتبلیغات پرحجم دشمنان و هزینه« ، حاصل»خوردهزن فریب«
در  شانگاه، جایی سیاسیمبارزه یحضور زنان در پهنه �ایی واقعیت و تأکیدی بر این واقعیت کهبرای وارونهاست ای ست، فقط تالش مذبوحانهبوده و هجریان که در 

 به بقای جمهوری اسالمی گره خورده است. شانمناسبات قدرت، زندگی و رهایی
واهمه در شده است بی ها چیدهدانستند تدارک رسکوب آنیپاسخ نگذاشتند. زنان و مردان مبارز با وجودی که مبینیز ی مذبوحانه و اعرتاف حقیرانه را این حملهاما زنان 

دند ای حجاب از رس کشیخامنهسخنان آموز در پاسخ به دخرتان دانشرسود خواندند و شعار دادند.  مقابل بازداشتگاه حارض شدند، پرامید و همبسته، مقابل وزارت کار و در
یگر و خالقانه این د باریک ،زارندقیر نهفته در آپارتاید جنسیتی بیو از تح اندمحرومهاست از داشنت تشکالت خود و گفتند مبارزه با سلطه حق طبیعی ماست. زنانی که سال

 رسنوشتان خود سخ�انی، رسود رهایی خواندند، برای هم»زنانه«های کردند. زنان در مرتوهای تهران و در واگن خود ی سیاسیدیوار حقیر را تبدیل به امکانی برای مبارزه
دند و ای پیگیر دعوت کر رسنوشتان خود را به مبارزهرا بازخوانی کردند و هممبارزات علیه اجباری شدن حجاب ی ی روز زن و تاریخچهتاریخچهکردند، بیانیه پخش کردند، 

بگیرم، دیگر در مورد چه  اگر من نتوانم در مورد پوشش خودم تصمیم: «دای بلند این سوال را در مقابل جامعه گذاشتندبا صها را ستودند و آن یشجاعانه گیهایستاد
های مبارزات مردم از های فکری درون و بیرون حاکمیت، حلقهها نشان دادند که برخالف ادعا و تالش حاکمیت و اتاقآن »توانم تصمیم بگیرم؟!موضوع مهم دیگری می

آوردی ها نیست بلکه این همدر تقابل و رقابت با دیگر عرصه تنهاهنهای مختلف ارتباط نیست. موج مبارزات مردم علیه جمهوری اسالمی، در عرصههم گسیخته و بی
برای  ایسکویی برای پرش دخرتان خیابان انقالب بود، مبارزات زنان علیه حجاب اجباری نیز زمینه ماهدیطور که مبارزات هاست. ه�نافزایی درونی این جنبشباعث هم

ها ی زنان در سایر جنبشخواهد برد و حضور و مبارزه ترکرد، افق جنبش مردم را باال  بازخواهدهای ستم بر زنان ایر عرصهتر و متشکل زنان در سی سیاسی، عمیقمبارزه
طلبان درون و بیرون حکومتی برای زنان ـ و مردان همازجمله اصالحبرخالف ادعای طیف وسیعی چون . تقویت خواهد کرد را برای رسنگونی انقالبی جمهوری اسالمی

و با  بگذارند ستیز جمهوری اسالمییک مطالبه نیست تا آن را در مقابل حاکمیت رستا پا زن رصفاً برای زنان حجاب، » انتخاب«حق ها به تعبیر آنشان ـ آزادی پوشش یا رزم
قانون پوشش و یا عرف اجت�عی در چارچوب حاکمیت آمیز برای تصحیح ی مساملت، یک مبارزه»نافرمانی مدنی«، مبارزه علیه حجاب اجباری یک زنی طلب کنندچانه

مرکز چهل سال جنگ جمهوری اسالمی علیه زنان و برای کنرتل  قلب دستگاه گردش خون ایدئولوژیک جمهوری اسالمی است که اسالمی زنان حجاِب  جمهوری اسالمی نیست،
هستند را پریشان کرده است. نی که خواهان حفظ وضعیت موجود گیری هوشمندانه خاطر کساهدفهمین  اند؛ ورستی آن را نشانه گرفتهدزنان به است؛ و ها بودهبدن آن

 شود وخالصه �ی مبارزه علیه حجاب اجباریبه  رصفاً ها با جمهوری اسالمی ی آندانند مقابلهدرستی میقاطعانه اعالم کردند که به امسالمارس  ۸زنان روز  ،فراتر از آن
ای و خامنه یهای مبارزاتی زنان پیوند زد. سخنان وقیحانه و حقیرانهرا به سایر حلقه اجباری ی کلیدی مبارزه با حجابنیاز است حلقهدر وضعیت زنان واقعی برای تغییر 

و نخواهد کرد. زنان عیت نکرده کمکی به تغییر واقاین پیام اما انکار ؛ دهد که پیام زنان دریافت شدنشان می دارانشو دوست تالش دستگاه فکری جمهوری اسالمی
زادی زنان برای آ  د؛جنگیخواهند  و برای رهایی زنان رسنوشتان خودبرای آگاهی هم اند و زنان آگاهمقاوم زنان ند،گر زنان عصیاناند، اند، زنان مصممزنان معرتضاند، خشمگین

آموزان دربند گرفته تا معرتضین به حجاب اجباری ـ در مارس، از معلمین، دانشجویان، کارگران، دانش ۸گان تجمع شدهتا دستگیر ماه گرفتهاز معرتضین دی -شان زمانهمر
د! گفتیم و کنن رسنوشتان خود برای آزادی متام زندانیان سیاسی خواهند جنگید تا درهای زندان را بشکنند و آزادی زندانیان سیاسی را نیز در عمل متحققهمبستگی با هم

 ی را در خیابان تعیین خواهند کرد!تکلیف جمهوری اسالمزنان  باز هم خواهیم گفت:
 

 افغانستان) –سازمان زنان هشت مارس (ایران 
 ۱۳۹۶اسفند  ۱۸ – ۲۰۱۸مارس  ۹
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