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 یک پاسخ: توقف نخواهیم کرد!
 

که سرآغاز و  مردمي جسورانهخیزش  و تکثیر این مبارزه، بر بستر در خیابان انقالببه حجاب اجباري، » ویدا موحد«ه پس از اعتراض نمادینِ شش ما باًیتقر
 که بود نانیز هرچند کوچک اما مؤثر از خشم يتبلوراي که ي جسورانهبود، گذشت. مبارزه» خیابان انقالب 1دختران/زنان«ي ي حرکت تعرضی و خالقانهجرقه

شان خواهند بدنتابند؛ و نمیاند و دیگر این روابط سلطه، سرکوب و کنترل دولتی را برنمیرا تجربه کرده جمهوري اسالمیزندگی تحت حاکمیت  سال ونهیس
اي در دست گرفتن پرچم چنین مبارزه گاه آزادي، دیرك اسالم سیاسی و فراخوان به کنترل اراده، اختیار و سرنوشت زن و سمبل فرودستی زنان باشد.اسارت

اعتنا خشمگین را کتمان کرده و بی فشانآتشتواند، این ی نمیکسچیهکرده است که  تیؤرها زن علیه حجاب اجباري را قابل ي میلیونچنان مقاومت و مبارزه
 از کنار آن عبور کند.

کم نیروهاي سیاسی و هاي معنادار و ... هم به پایان رسید و کمطلبانه، سکوتانه و فرصتفریبهاي عوامها، همبستگیسرياولیه، گیج» غافلگیري«باالخره 
ي سال پیش هم دارودسته ونهیسطور که شان را با غولی که دوباره از چراغ بیرون آمده روشن کنند؛ همانآیند تا تلکیفطبقاتی مختلف از الك خود بیرون می

جسورانه  ها زنی کهبا روبناي اسالمی مجبور بودند، با میلیون» مدرن«داري پدر/مردساالرِ سرمایه اي بنیان نهادن یک دولتمرتجعین اسالمی در اولین قدم بر
که  گردانند و غولی رابراي مشارکت در تعیین سرنوشت جامعه به صفوف مبارزات انقالبی پیوسته بودند، تعیین تکلیف کنند و زنان را در ابعاد میلیونی به عقب بر

ي آغاز همین جنگ علنیِ بنیادگرایان اسالمی علیه زنان بیرون آمده بود به شیشه برگردانند؛ و درست در بحبوحه چراغآزادي، عدالت اجتماعی و برابري، از  براي
 شان براي آزادي و برابري چیست؟!شان از تغییر و انقالب؛ و افقگیري سیاسی و عملکرد سایر نیروهاي سیاسی ـ اجتماعی نشان داد که دركبود که موضع

زن، علیه روابط  يیافته، قانونی و شرعی بر بدن و سکسوالیتهدیگر شورش زنان علیه حجاب اجباري، علیه کنترل و خشونت دولتیِ سازمان بارکامروز هم ی
ها، ادعاها و افق نیروهاي طبقاتی برنامه شو... محکی براي سنجگی و انقیاد زن در حکومت تئوکراتیک قدرت پدر/مردساالر طبقاتی ـ اسالمی و علیه نماد برده

دهد که چگونه ی نشان میروشنبهسال حاکمیت بنیادگرایی اسالمی در ایران  39 مشخصاً ي اخیر و ساله 100مختلف به دست داده است. تاریخ مبارزات 
 شود.ادي جامعه با آزادي زنان سنجیده و متحقق میاست و چرا آز خوردهگرهسرنوشت کلیت جامعه به سرنوشت نیمی از جامعه 

توانند دشمنان و متحدین خود را بازشناسی کنند و بر بستر یک جنبش انقالبی زنان می مشخصاًي تاریخی است که زنان، جنبش زنان و هابزنگاهدر همین 
طلبانه و منفعل بیرون بکشند. امروزه که بحران مشروعیت رفرمیستی، فرصتهاي ي دیدگاهبخش را از زیر سیطرهبندي صحیح، جنبشی زنده، پویا و رهاییقطب

هاي تاریخی عاجلی در مقابل ما قرار داده و فرصتی براي تعلل و المللی ضرورتي داخلی و بیناجتماعی جمهوري اسالمی در عرصهـاقتصاديـو بحران سیاسی
و کماکان این نظام ضدزن  متأسفانهها را درك و متحقق کرد. افزایی آني هماجتماعی و رابطهـاسیي موجود در هر گسل سیهالیپتانستوجیه نیست، باید 

. براي درهم اندواقفشورشی زنان براي رهایی  لیپتانسجمهوري اسالمی و نیروهاي پدر/مردساالر امپریالیستی هستند که بیشتر از نیروهاي اپوزسیون به 
ي زناِن آگاه، مبارز و انقالبی این است که ضمن مبارزه نِیو سنگي سخت بندي ناصحیح درون جامعه و جنبش وظیفهر و قطبشکستن این توازن قواي نابراب

شان؛ ضمن حمایت حداکثري از گرانهاي پدر/مردساالر و مشاطهوقفه و حداکثري با دشمن یعنی نظام تئوکراسی جمهوري اسالمی و امپریالیست، بیقدتمام
محابا در درون جنبش زنان و جنبش انقالبی حجاب اجباري و ... به نقد و جدل بی خصوصاْي تبارزات پدر/مردساالري جمعی و فردي زنان علیه کلیهمبارزات 

ي متکی بر ستم گذشتهمصرف بار و تاریخي کسانی که خواهان مبارزه و پایان دادن به این مناسبات دهشتدامن بزنند و بر چنین بستري در اتحاد با زنان و همه
 و استثمار هستند، مبارزه کنند.

 کرد به مبارزه علیه حجاب اجباري،و رويد
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 2»زنندهیس! دخترها فریاد نمی«یا » نافرمانی مدنی«فرمان 
زنان  حجابیِي بیها و ویدئوهاي تکثیر پدیدهاین روزها در کنار انبوه عکس

و » بدحجاب«و برخوردهاي شدید نیروي انتظامی و گشت ارشاد به زنان 
» مؤدبانه«اهد معدود ویدئوهایی هم هستیم که از برخورد حجاب و ... شبی
هاي ارشاد و مأموران لباس نیروهاي نظامی، انتظامی و گشت» متمدن«و 

دهد. مردان و زنانی که حجاب خبر میو بی» بدحجاب«شخصی با زنان 
و نهی از منکر هستند و در مقابله با  معروفامربهرسمی یا غیررسمی مأمور 

کنند عنان اختیار از کف ندهند، به حجاب تالش میو بی» اببدحج«زنان 
شان در مورد تبه اعتراضا حتاها و ي معترضان از این صحنهبردارلمیف

به » بااحترام«کنترل پلیسی و شرایط بد اقتصادي و... اعتراض نکنند و ... و 
قانون این کشور است و به خاطر » حجاب«کنند که این زنان یادآوري می

اي از کرد نشان از درجهرعایت قانون حجاب بر سر کنید!!! هرچند این روي
گرد تاکتیکی، گیجی و استیصال حاکمیت در مقابل انعطاف و عقب

ي حاکمیت و بازتاب ي رویکرد چندگانهدهندهنشانپیشروي زنان دارد اما 
ي زنان علیه حجاب اجباري شان نسبت به تعمیق مبارزهموقعیت شکننده

 یز هست.ن
ي فردي و جمعی زنان سال مقاومت و مبارزه 39بسیار واضح است که 

؛ ي نوینی شده و شکل تعرضی به خود گرفته استامروز وارد مرحله
ي جمهوري اسالمی ضمن حفظ و تداوم به کاربرد کلیه ضرورتاًبنابراین و 

سال براي اجباري کردن و نگه 39انه که در طی این گرسرکوبامکانات 
کردي در پیش بگیرد تا نیاز دارد روي داشتن حجاب به کار گرفته است،

با حجاب اجباري بیشتر از این سیاسی، جمعی، گسترده،  موضوع مبارزه
بعد از سخنان  عمدتاًتوان اي نشود. این چرخش را میتعرضی و توده

اي زن دید. خامنه یروز جهانزمان با اي همتحقیرآمیز و سخیف خامنه
زنان علیه حجاب اجباري اما  مبارزات ریتحقتحریف واقعیت و  ضمن

موضوع «هاي جمهوري اسالمی مخابره کرد: پیامی آشکار به پایه
ي زنان با حجاب اجباري باید محدود بماند، نباید برجسته و مبارزه

برد به همین دلیل هم هر دو جناح ضمن پافشاري بر پیش» فراگیر شود!
همیشگی، کمتر به ارزشی، اعتقادي، ملی و دینی ...  متد تنبیه و تشویقِ

و » قانون«کرد پردازند و به گفتمان و رويمعرفی کردنِ حجاب می
آتش به اختیاران دیروز تالش  حتااند. روي آورده» امنیت اجتماعی«

ها را به رعایت حجاب آنبا زنان بی رودرروهاي کنند در بحثمی
کنترل گشت امنیت نیروي انتظامی و «هاي و ماشین فراخوانند» قانون«

 دهند.تذکر می» مجرمانه«یک عمل  عنوانبهحجابی زنان به بی» خودروها
زند تا مثل همیشه با دو طرف دهان حرف می اما طلبجناح اصالح

اش با جناح دیگر براي حفظ کلیت نظام جمهوري همراهی عمیق
ها و افرادي که در تمام هرهالسابق چدارند. کمافیاسالمی را پنهان نگه

اند و هاي حیات جمهوري اسالمی و در تمام جنایات آن همراه بودهسال
روزرسانی هاي اساسی حاکمیت و بهدر ایدئولوژیزه کردن پایه بساچه

از اسالم نقش » مدرن«هاي اسالم در قدرت و بیرون کشیدن قرائت
عمل «دیگر زنان را به  اربکاند، با فیگورهاي انتقادي، یمؤثرتري داشته

؛ و خوانندیفرام» تغییر قوانین«و براي » در چارچوب حفظ وضع موجود
کنند تا جاي می» جدیدي«هاي همیشگی را رنگ همان حقه بازهم

 قناري دوباره به جنبش جا بزنند.
ي که سیطره )سیستم حاکم طلبی (بخوانیم ترمیمهمان تفکر اصالح

شمسی بر جنبش زنان باعث شد که  ي هشتاداش در دههسنگین
هاي دروغین و غیرعمده به جنبش زنان تحمیل گردد و در پی لویتوا

هاي رنگارنگ با قربانی کردن نارضایتی و خشم عمیق زنان و با طرح

اي کانالیزه کردن این نیروي شورشی تالش داشت تا بتواند برگ برنده
بخش فوقانی این طبقه و  خصوصاًي میانی زنان از طبقه زنیِبراي چانه

ها به دست بیاورد. ائتالفی که یکی از اهدافش زنان حکومتی با باالیی
وقفه براي جلوگیري از رویارویی زنان و جمهوري اسالمی و تالش بی

ي مذهب و رابطه خصوصاًاي زنان جلوگیري از طرح مسائل ریشه متعاقباً
اري بود. بیهوده نبود ي حجاب اجبطرح مسأله مشخصاًفرودستی زنان و 

وقفه در پی ي جنبش زنان بیکه قلم به مزدها و فعالین خودخوانده
تا با منصوب کردن  3ي براي جنبش زنان بودند و هستندسازخیتار

ي جنبش زنان به خودشان طرح جمهوري اسالمی را براي تاریخچه
ت نسل انقالبی گذشته و ایجاد یک شکاف تاریخی نسلی بین مبارزا

ي زنان علیه ل جوان، تکمیل کنند؛ تا مبارزات جسورانهارزان نسمب
ي شصت استحاله و محو حجاب اجباري و علیه جمهوري اسالمی در دهه

در  گردد. این زنان چه سکوالر و چه مذهبی در یک اتحاد طبقاتی
حقوق زنان با اسالم «اعالم کردند که » شاندستاوردهاي«ي سرلوحه

قربانی  88ي خیزش شان را در بحبوحهزنان و حقوقو » منافاتی ندارد!
(بخوانیم از دست رفتن قدرت یک جناح از حاکمیت) » منافع ملی«

هاي ي تمام در ازاي لگام زدن بر خواستهکردند. کسانی که دو دهه
هایی که در زد و بند با زنان رادیکال زنان، از امکانات، ارتباطات و حمایت

رشان قرار گرفته بود، استفاده کردند تا زنان را ي حاکمه در اختیاطبقه
ستیز جمهوري اسالمی متقاعد در نظام تا بن دندان زن» مشارکت«به 

دهد که وقتی در ي جنبش جهانی زنان نشان میتجربه کهیدرحالکنند؛ 
یابد، ستم یک نظام پدر/مردساالر مشارکت اجتماعی زنان افزایش می

ي عمومی ي خصوصی به عرصهعرصه شود بلکه ازجنسیتی کم نمی
شود. اتفاقی که افتاد و فارغ از خواست و تر میو نهادینه افتهیمیتعم

هاي ي جنبش زنان تمام آن خواستهخودخوانده ي این فعالینِاراده
خشم مردم از عمق به  فشانآتشنامیدند با حقی که فرعی و جانبی میبه

 ه با حجاب اجباري.سطح آمد؛ و البته در مرکز آن مبارز
خواستند جنبش زنان را به بینیم که فعالین دیروز که میاین روزها می

وصل کنند در عمل آچمز » طلبی درون و بیرون حکومتاصالح«اسب 
ي و از شرایط عینی جنبش و عمل مبارزاتی زنان و مردم، فاصله شده

هاي گاهی دیدروزرسانبهاند. به همین دلیل به دنبال نجومی گرفته
ي ابزارها ز همهشان هستند. کسانی که زمانی اگذشته مصرفخیتار

کردند تا موضوع مبارزه با حجاب اجباري طرح نشود، امروز از استفاده می
کنند تا این مبارزه را به نفع خود مصادره کرده ي ابزارها استفاده میهمه

ریاکاري و شان به خدمت بگیرند. هايها و برنامهو به نفع ایده
هاست ز پراگماتیسم طبقاتی آنطلبی طبقاتی ناب که البته ناشی افرصت

 ».هر آنچه ممکن است، مطلوب است«راند: و کماکان فرمان می
پروا و جسورانه با آن زنان بی راستاهمحاال که مردم در ابعادي گسترده و 

تیابی به تهی آنان براي دسادعاهاي میان برخالفاند؛ و به میدان آمده
شان حاضرند هر نوع طلبانهخواهانه و برابرياهداف و آرزوهاي آزادي

هراسی ندارند، دیگر » هزینه دادن«فداکاري و جانبازي کنند و از 
» را پایین بیاوریم خواهیم هزینهمی«که ها مبنی بر اینهاي آناستدالل

اوریم)؛ یا ها و آمال جنبش زنان را پایین بیخواهیم افق(بخوانیم می
(اما قانون برابري » ي زنان نیستي همهي حجاب، مسألهمسأله«که این

ي جمهور شدن و ... مسألهارث، سفر خارج و امکان نماینده، وزیر و رئیس
(کسانی که امروز » زنان تحتانی حامی دولت هستند«ي زنان بود؟!)؛ همه

دهند؟!)؛ فریاد مرگ بر جمهوري اسالمی می ،در صف مقدم مبارزه
 باً یتقرحجاب (اما امروز زنان بی» ي مبارزه با حجاب نیستجامعه آماده«
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حقوق زنان با «روند)؛ ها راه میبدون هیچ تعرض اجتماعی در خیابان

زنند اسالمو پله (اما هزاران زن و مرد فریاد می» اسالم منافاتی ندارد
یگاه بسیج و ... کردین مردمو ذله کردین و زنان در مقابل مساجد و پا

شوند) و ... به معناي واقعی کلمه جهش عینی مبارزات حجاب میبی
هاي وارونه و به صفحه از تحلیل هزارانمبارزات زنان  مشخصاًمردم و 

) عجالتاً ها را (و ... آن »یو فلسفتئوریک «وبرق پرزرقهاي نرخ روز، بحث
 اثر کرده است.بی

د کشید. چون از همان اولین ساعات اما این وضعیت طول نخواه قطعاً
» دختران/زنان خیابان انقالب«گیري جنبش مردمی و ظهور اوج

هاي این تفکرات از درون و بیرون حاکمیت بیرون زد؛ و این گرایش نطفه
دار جهانی، هراسان از احتمال تعمیق مبارزات زنان و از کنترل ریشه

گیري از رویارویی گري زنان و براي جلوخارج شدن شورش و عصیان
دارتر زنان، دستور کار جدیدي تر و دامنهتر، متشکلتر، گستردهآگاهانه

شود. تئوریزه می» نافرمانی مدنی«در مقابل زنان گذاشت که تحت نام 
 زیپرهخشونت یروش یمدن ینافرمان«بنا به تعاریف متداول این طیف 

 ییاعتنایبا ب روش نی. در استهاحکومت يهااستیاعتراض به س يبرا
از  یکیقانون که  ياجرا تیقابل فیدر تضع یسع ،یحکومت نیبه قوان

 ،یمدن ینافرمان .شودیاست م یقدرت هر حکومت يهاهیپا نیترمهم
 يبرفرمانکه کند، بدون آنیرا نقض م یحقوق ياز هنجارها یکی عمدبه

 ،یمدن یقرار دهد. نافرمان دیموردتردرا  یو اطاعت از کل نظم حقوق
و نقض  ستیدار کردن هنجار حقوقخدشه يامدهایپ رشیپذ يآماده

ابزار  ودنب زیآمفهمد. مسالمتی) مکی(سمبل نینماد یقانون را اقدام
هاي این گزاره» است تیواقع نیاز هم یناش ،یمدن یاعتراض در نافرمان

ي ي ساتراما پرده» خیرخواهانه«و » انسانی«، »اخالقی« ظاهربهساده و 
فرمان ایست به زنان! و فرمان آتش به حاکمیت «است روي 
؛ طرحی دیگر از کلکسیون رنگارنگ این تفکر رفرمیستی »پدر/مردساالر!

گري گیري جنبش زنان و سوپاپ اطمینانی بر شورشاي بر اوجتا دهنه
ها باشد و خشم و کنش اعتراضی را در چارچوب حفظ نظم موجود آن

، »مدنی«السابق به اسم کنش و کمافیمحصور و کنترل نماید 
و... با » آمیزپرهیز و مسالمتخشونت«، »معقول«، »هزینهکم«، »متمدن«

نام صبوري براي تغییر قوانین، در واقعیت جنبش اعتراضی و مبارزاتی را 
گیر، مصادره به مطلوب کرده و تحت فرمان قطره مسموم، زمینقطره

هاي مدیایی مبارزه با اصطالح چهرهبه خود درآورند. بیهوده نیست که از
آشنا تا فعالین طلبان نامنژاد تا اصالححجاب اجباري مثل مسیح علی

کنند استفاده می» نافرمانی مدنی«ي جنبش زنان از اسم رمز خودخوانده
تا ضمن حمایت صوري از این جنبش، خط سیاسی خود را بر آن حاکم 

 ان را نیز پنهان کنند:شتوانند وجه اشتراكکنند اما نمی
 آمیز بودن این مبارزهأکید بر غیرسیاسی و مسالمتت 
 اه و متأکید بر جدایی مبارزات زنان علیه حجاب اجباري از مبارزات دي

 پرهیزيمبارزات جاري تحت نام خشونت
  ي آزادي به مطالبه» دختران/زنان خیابان انقالب«تقلیل افق مبارزات

 تغییر قانون هم در سطحپوشش آن
 سازي و بسترسازي جعلی مجدد براي اعتراض این زنانتاریخ 
 ادعایی (سکوت) سیاسی این حرکت و بیرون آوردن اهداف بر بی دیتأک

 سیاسی خودشان از دهان این مبارزات تعرضی
  براي تغییر » هاواسطه«تأکید روي فردي بودن این مبارزات و نیاز به

 قوانین

دار، تالش دارد با استفاده از این گرایش سیاسیِ شناسنامهالسابق کمافی
 نمایی کند.هایی از واقعیت، واقعیت را وارونهبخش

در رد ادعاي غیرسیاسی بودن این حرکت که مرغ پخته را هم به خنده 
هاي اي که یکی از دیركاندازد فقط همین کافی است که در جامعهمی

هاي زنان است و یکی از ضامنوسطایی حاکمیت آن فرودستی قرون
بقایش جنگ روزمره علیه موجودیت زنان است و زن بودن پیش از تولد، 

یک چالش سیاسی است و  اصوالًیک زن،  4پس از مرگ حتاسراسر عمر و 
ي کنترل بدن زن در قانون مشخص شده و براي آن قانون حدود و نحوه

سال نیروي نظامی  و نهسالمی تصویب شده و براي حفظ آن سی مجازات ا
زیر نظر گرفته و  روزشبانهها زنان را ي دولتی) در خیابانویژه (با بودجه

شان، کلیت بدن زنان (چه مسلمان چه غیرمسلمان) امیال و روابط جنسی
شان را (بنا بر قانون رسمی حاکمیت اسالمی) الي پاي حتاو  يبسترهم

تواند اي مینین پدیدهکه مبارزه با چکنند، صحبت از اینکنترل می
غیرسیاسی باشد، جز دروغی آشکار چیزي نیست. قانونی که کنترل بدن 

مدار زنان سیاست حتاو  ساله تا زنان توریستهاي هفتنابالغ دختربچه
گذارد، نصیب نمیهاي جغرافیاي سیاسی ایران، بیغیرایرانی را هم در مرز

 تواند سیاسی نباشد.چگونه می
نظم موجود چه براي بقاي نظام جمهوري اسالمی و چه براي  حامیان این

معتقدند که انحصار خشونت باید در  قاًیعم» دمکراسی لیبرال«برقراري 
کنند که منشأ ستم دست دولت باشد. به همین دلیل وقیحانه کتمان می

ي اعمال خشونت ابزاري براي حفظ یک بر زن خشونت نیست، بلکه
خشونت  مشخصاًجا خشونت و است. در این گرانهي نابرابر و ستمرابطه

ي پدر/مردساالرانه دولتی جمهوري اسالمی ابزاري است براي حفظ رابطه
و  شدهبافتهو دینی » مدرن«داري در ساختار یک دولت سرمایه قاًیعمکه 

فرودست زن حفظ شود.  گاهجايشود تا به شکل سیستماتیک اعمال می
از نیروهاي طرفدار جمهوري اسالمی گرفته تا  ـ طلباناین طیف از اصالح

این حقیقت را  ـ مدعی مبارزه با حجاب اجباري يهاستیالیطرفدار امپر
عنوان یک ، خشونت به»نافرمانی مدنی« گفتمانِ ردکنند که وارونه می

شود. ي قدرت مطرح نمیدهی پیچیدهي اجتماعی و یک سازمانرابطه
می براي استقرار حکومت بنیادگراي اسالمی جمهوري اسال مثالعنوانبه

زنان بلکه سایر نیروهاي اجتماعی  تنهانهخود با اتکا به نیروي قهر 
هاي و ... طیف ، افغانهاي تحت ستم کُرد، ترکمن، بلوچ، عرب، ترك(ملیت

و ...  هاستیکمونمذهبی گرفته تا مجاهدین و مختلف سیاسی از ملی
، دگراندیشان فکران،ه و معلمان، روشند دانشگادانشجویان، اساتی

شکل  نیترانهیوحشو ...) را سرکوب کرده و با اعمال  هاي مذهبیاقلیت
نافرمانی «بنابراین فرمان ؛ سرکوب، به زندگی انگلی خود ادامه داده است

اعالم انحصار اعمال و امتداد این خشونت  صرفاًدر مبارزات زنان » مدنی
کردي نعل معه و مردان) بر زنان است. چنین رويجا متعاقباًتوسط دولت (

مثل  یپرکندهانعامیانه، سطحی و  نیعناووارونه زدن است؛ یعنی تحت 
و » جلوگیري از تکثیر خشونت« ،»تأثیرات روانی«، »عواطف«، »اخالقیات«

فرمانِ  ـ لوحانه و چه مغرضانه و آگاهانهدالنه و سادهحاال چه ساده ـ... 
دهد؛ و گر را میگرانه و سازش با ستمر یک نابرابريِ ستمتسلیم در براب

آورد. چنین مشروعیت و امکان ادامه و استمرار خشونت دولتی را فراهم می
به شکل آگاهانه  ـدهد و خشونت را هدف قرار نمی منشأکردي چون روي

کند، در عمل باعث بازتولید خشونت و آن را از زیر ضرب خارج می ـ
یعنی خشونت سیستماتیکِ  ـخشونت  منشأی و نهادینه شدنِ روزرسانبه

شود. به همین دلیل می ـ نهادینه در ساختار دولت طبقاتی پدر/مردساالر
ي واقعی با کمکی به مبارزه تنهانه(برخالف نیت برخی از طرفداران آن) 
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گر امکان و مشروعیت بیشتري براي به خشونت تنهانهکند، خشونت نمی

اي با ي ریشهدهد بلکه با متهم کردن مبارزهاین ساختار را میاستمرار 
جویی و انتقام)، خشونت را به طلبی، تالفیخشونت (تحت عنوان خشونت

 کند.تر بازتولید و نهادینه میتر و وسیعتري در سطوح عمیقشکل پیچیده
روي فردي بودن این مبارزات » نافرمانی مدنی«تأکید طرفدارن فرمانِ 

کند و مبارزه را ي متقابل و مؤثر جمع و فرد را انکار میکه رابطهاین ضمن
کند، امکان همبستگی بیشتر و جهانی آن خارج می ریخی ـاز بستر تا

معترضین حول منشأ آن نارضایتی را از میان  متحد و متشکل شدنِ
برد؛ و از سوي دیگر امکان مصادره کردن دستاوردهاي این حرکات می

دهد که در چارچوب نظم موجود متشکل هستند. به جریاناتی میفردي را 
مشروط به » سمبولیک«کرد به ثمر رسیدن این حرکات چون در این روي

شود که باید در چارچوب نظم موجود براي تغییر هایی میکمک واسطه
 زنی کنند.قوانین با حاکمیت چانه

فراد و مبارزات را از بطن ا دلخواهبهتوان اما در بررسی واقعیت تاریخی نمی
طور که عمل علیا تاریخی، محتوا و بستر آن بیرون کشید، همان

توان از بستر خیزش و مبارزات مردم مصر علیه المهدي را نمیماجده
بدون رجوع به  سلطه، سرکوب و استبداد مذهبی و ... جدا کرد و آن را

به  حتاافراد  تاریخی آن بررسی کرد و فهمید. مبارزاتـبستر سیاسی
ـي تاریخیترین شکل آن همیشه بر بستر تاریخی جنبش در پهنهفردي
ي جمعی شان معنا یافته است؛ یعنی بین عمل فردي و مبارزهجهانی

دختران/زنان خیابان «ي دیالکتیکی و متقابل هست. مبارزات همیشه رابطه
جباري برآیند و ورود زنان به فاز تعرضی در مبارزه علیه حجاب ا» انقالب

ي زنان علیه حجاب اجباري (و سایر اشکال سال مقاومت و مبارزهونهسی
رفتن مشروعیت  ضرب ریزو  ماهيدستم بر زن) بود که بر بستر مبارزات 

 قطعاًاش وارد فاز جدیدي شد که جمهوري اسالمی و نهادهاي ایدئولوژیک
ک کسانی که آن را تدر تقابل با نقش، اهمیت، ارزش و انتخابِ فرديِ تک

 عکسبهآغاز کردند و با خالقیت، جسارت و شهامت ادامه دادند، نیست؛ 
افزایی بین حرکات جمعی و مبارزات ي درونی و متقابل همباید رابطه

فردي را دید. مبارزات امروز زنان علیه حجاب اجباري، جدا از برآیند 
و مبارزات جمعی و ها علیه جمهوري اسالمی مبارزات مردم در تمام عرصه

سال نیست، جدا از مبارزه در اشکال  ونهیسفردي زنان در این 
) 88در مبارزات خیابانی خیزش  مثالً حجابی (بی حتاو » بدحجابی«

در اعتراض به  5ي هما دارابیدهندهطور که خودسوزي تکاننیست. همان
ي را باید بر بستر سیاسی همان دوره 1372حجاب اجباري در سال 

سرکوب و اختناق بررسی کرد هرچند آن حرکت در آن دوره، چنین 
ناپذیر از برآیند ي سیاسی در جامعه ایجاد نکرد اما بخشی جداییتکانه

 پیشروي مبارزات امروز زنان علیه حجاب اجباري است.
که اسم » نافرمانی مدنی«سازي طرفداران ي تاریخي ورشکستهپروسه
د اما بیشتر از چند دهه نتوانست صداي ست براي حفظ وضع موجورمزي

را محبوس کند؛  6»زنان سال صفر« بخشییرهاجنبش نوین زنان و طنین 
ي لیبرال و رفرمیست درون جنبش زنان در دو هاشیگراهرچند این 

، 57و دستاوردهاي مبارزات زنان  ي گذشته تالش کردند تا خاطرهدهه
اله کنند و منحرف و معوج علیه حجاب اجباري را پاك یا حداقل استح

هاي تاریخی خود را بیرون نمایش دهند اما دختران خیابان انقالب ریشه
از جنس  مطلقاًشان نشان دادند جنس مبارزات باصالبتها کشیدند؛ آن

شوراي اسالمی، دفاتر و هاي مجلس هاي کور در داالني موشمبارزه
زنی با و چانه پاافتادهشیپاست وزرا براي گرفتن امتیازات نهادهاي ری

ستیز و یا توسل به آیات عظام براي یافتن گان حاکمیت زننماینده

از اسالم و ... براي تعدیل وضعیت فرودستِ زنان نیست. » ورانهتعبیري زن«
به قلب مبارزات دختران/زنان انقالبی » دختران/زنان خیابان انقالب«

انه، زیرکانه و همبسته با شعار راه یافتند. زنانی که جسور 57هاي خیابان
در برابر فرمان حجاب اجباري » ما انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم!«

ي ترین مبارزات زنان ایران علیه سلطهمبارزه کردند و یکی از درخشان
نظیرترین مناسبات پدر/مردساالرانه و کنترل بر بدن زنان و یکی از بی

ها و توجهیرغم بیها علیرا رقم زدند. آنعلیه بنیادگرایی اسالمی  بارزاتم
هاي ناصحیح و حمالت تحلیل حتامسئولیتی نیروهاي سیاسی مترقی و بی

گی کردند، نفس همانده و توجیهی در صفوف مبارزات مردمی ایستادعقب
وادار به  موقتاًها را مرتجعین تازه به قدرت رسیده را بند آوردند و آن

بش نوین زنان ایران نفسی تازه کند؛ جنبشی با ی کردند تا جننینشعقب
 سرآغازي شورانگیز اما راهی بس دشوار و خونین.

دهد که نه خیزش زنان آشکارا نشان می جنبشهاي درخشان این برگه
ي زنان ساله 39و مقاومت » بدحجابی«نه  بود و» یواشکی« 57زنان سال 

بیمارستان، کارخانه،  از مدرسه، دانشگاه، جاهمهعلیه حجاب اجباري در 
ي سینما و ... گرفته تا مقاومت براي پوشیدن چادر در زندان به بهاي پرده

ها زن در سازي، تحقیر، سرکوب و تذکر به میلیونجان. دستگیري، پرونده
توان با جعل تاریخ نه به را نمی» رعایت حجاب اسالمی«سال براي 

ي و تاریخا در تقابل با مبارزه تاًیماهچسباند که » امضا ونیلیمکیکمپین «
هاي توان در کمپینبود و نه می قرارگرفتهزنان علیه حجاب اجباري 

و ... محدود و » هاي سفیدچهارشنبه«، »هاي یواشکیآزادي«مجازي مثل 
هایی که آشکارا با استفاده از امکانات دولتی و مدیاي مربوط کرد. کمپین

ي زنان ز مبارزاتِ روزمره و جسورانهجریان اصلی در سطح جهانی، بخشی ا
طلبانه در پسِ پشت مبارزاتِ تاریخی و کنند و فرصترا بازنمایی می

نامد، اما در عمل با پایین کشیدن قراول آن میخود را پیش ،پیشروي زنان
براي تغییر قانون پوشش، با » نافرمانی مدنی«افق مبارزات زنان تا سطح 

کند. را به زنان حقنه می» طلبانهکالیسم تسلیمرادی«خوان، فیگوري مخالف
احقاق «تی براي ضمن دخیل بستن به مراکز قدرت پدر/مردساالر امپریالیس

ي مدنی براي آزادي مبارزه«بار دیگر تحت نام یک ،»حقوق زنان ایران
یدرحالکند. محدود و معدوم می آن را» در چارچوب این سیستم پوشش

هاست که براي به دست آوردن حقوق نان مدتدر عمل بسیاري از ز که
 قوانین ضدزن اسالمی به مبارزه علیه ي خودشان در زندگی روزمرهاولیه

از حجاب شان در تمام سنگرها (ساله 39. زنان در مبارزات اندزدهدست
تا ورزش، امکان تحصیل و  ...و کار و حضانت و سفر و  حق طالقاجباري، 

جنس، فرار و تن زدن از تا حق گزینش هم» نهمردا«هاي کار در رشته
اند و با گوشت و ي پدر/مردساالرانه و...) مقاومت و مبارزه کردهسلطه

شان تحت حاکمیت جمهوري ايپایه اند که حقوقپوست خود لمس کرده
ایدئولوژیک است و به وجود کلیت نظام تئوکراتیک ـاسالمی امري سیاسی
بنابراین ضمن مبارزه با پرچم ؛ است خوردهگرهجمهوري اسالمی 

ها بدن زنان را به گروگان سیاسی جمهوري اسالمی که سالـایدئولوژیک
که این ساختار ضدزن تئوکراتیک آنان را  ییهاعرصهگرفته است، در سایر 

اقلیتی که  نیبنیدرااما ؛ اندکردهفرودست کرده است نیز مبارزه و مقاومت 
 رورویزهوري اسالمی منفعتی ندارند و از جسارت در سرنگونی انقالبی جم

آمیز، ي مسالمتاند، تحت نام مبارزهکردن مناسبات کهن به هراس افتاده
هایی از خود همین نظام غیرسیاسی، آرام و مطالباتی که نیازمند واسطه

بر سر  »متمدنانه«براي تغییر قانون در چارچوب نظم موجود است، بسیار 
 ».زنندهیس! دخترها فریاد نمی«نند: ززنان فریاد می
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ترین زنان در مبارزه علیه حجاب نفعچرا زنان کارگر ذي
 اجباري هستند؟

» دختران/زنان خیابان انقالب«برخورد نیروهاي منتسب به چپ به ظهور 
را  96ماه نیز جاي تأمل دارد. نیروهایی که خیزش مردم در دي

 دم و جهشی در خواستِ ي عطفی در مبارزات مردرستی نقطهبه
دانستند و به دفاع از آن برخاستند اما در کلیت حاکمیت می سرنگونیِ

برخورد به مبارزات زنان علیه حجاب اجباري باز هم تردید و تعلل نشان 
الب قکه بیشتر در  ماًیمستقها نه دادند؛ هرچند این تردیدها و مخالفت

ي قض بر پایههاي متناسکوت، توجیهات پوششی و یا استدالل
ي آن عدم سیاسی ناصحیح ابراز شدند اما نتیجهـهاي تئوریکتحلیل

 ي مهم بود.همبستگی و مشارکت در این مبارزه
خطر احیاي «، »ي خمینیبودن دارودسته ستیالیضد امپر«اگر دیروز 

در تظاهرات ضد  شرکت زنان طاغوتی و طرفداران بختیار«، »سلطنت
توانست انحرافات ها و خطراتی بود که میاروشنیو ... ن» حجاب اجباري

و سکوت جنبش انقالبی در قبال سرکوب زنان را توجیه کند، امروز هم 
ي حجاب بعد از سرنگونی مسأله«هاي دیگري بودیم: شاهد استدالل

، »ي زنان کارگر نیستحجاب مسأله«، »شودجمهوري اسالمی حل می
حجاب برگرفتن زنان به جنبش « ،»ندارد تیاولوحجاب عمده نیست و «

مبارزه با حجاب اجباري خواست زنان «، »زندنان، کار، آزادي لطمه می
لغو حجاب اجباري فقط جمهوري اسالمی را «، »طبقات مرفه است

و » دار این مبارزه هستندنیروهاي طبقاتی دیگر پرچم«، »کندترمیم می
به جنبش زنان تحت توجهی و پشت کردن بار فرمان سکوت، بی... این

توان گفت تکرار همان انحراف که میشود ها صادر میلاین استدال
است. این یک » ترنابخشودنی«تر و خطرناك مراتببهتاریخی در سطحی 

هرگز خواهان اجباري  حقیقت تاریخی است که نیروهاي مبارز و انقالبی
عث ها بادرك غلط و انحرافی آن مسلماًشدن حجاب نبودند اما 

ي آنان در مبارزه علیه حجاب اجباري توجهی و عدم دخالت آگاهانهبی
ي جنبش نوین و بندي سخت و پرهزینهو ماحصل آن این جمعشد؛ 

انقالبی زنان ایران است که تأکید دارد هر توجیه، تحلیل و هر تضادي که 
ي زنان علیه حجاب اجباري را مسکوت کرده و به تعویق بیندازد، مبارزه

عینی به معناي تقویت  طوربهلل و تعدیل با هر قصد و نیتی که باشد تع
 و مشارکت در استمرار انقیاد زنان است.

ي یک رژیم سلطه ـسال  39بعد از  ـآیا نباید از خودمان بپرسیم، امروز 
پرچم  متعاقباًاي آن ستم بر زن است و تئوکراتیک که یکی از ارکان پایه

، در استدرآمده اهتزازب بر بدن زنان به ایدئولوژیک آن یعنی حجا
روزگاري که همگام با گلوبالیزاسیون، رشد ستم بر زن در ابعاد جهانی 

شود و هاي اساسی پیشروي امپریالیسم محسوب مییکی از پایه عنوانبه
توجهی به مبارزات زنان و شده است، این بی» زنانه«فقر در سطح جهانی 

تاریخی چه  انگاريِدالیلی دارد؟ این سهل چه، آناستراتژیک  گاهجاي
 تبعاتی خواهد داشت؟

» ي زنان کارگر نیستي با حجاب اجباري مطالبهمبارزه«گوییم وقتی می
ي کارگر، زنی ایم که زن طبقهرا پذیرفته فرضشیپیعنی چه؟! یعنی این 

خودي در فقر مطلق و عدم آگاهی مطلق است که به شکل بسیار خودبه
کند؟ نباید از ي نوع بشر را مطالبه میهاي اولیهخواسته صرفاًي و غریز

خودمان بپرسیم با این درك چرا انتظار داریم چنین نیرویی بتواند رهایی 
 مسلحتادندانخود و رهایی بشریت را در مقابل یک سیستم پیچیده و 

ي کارگر با کسب امپریالیستی رقم بزند؟ یا منتظر هستیم زن طبقه

، فرصت و امکان درگیر شدن در مبارزات سیاسی را »ات اقتصاديمطالب«
 دانیم؟او را فاقد چنین پتانسیلی می کالًپیدا کند؟ یا 

درست برعکس، موضوع مبارزه علیه حجاب اجباري بیش از  کهیدرحال
 يواسطهبهي زنان همه به زنان کارگر و زحمتکش ربط دارد. اگرچه همه

هم  ،گیرند، اما زنان زحمتکشتی قرار میشان مورد ستم جنسیجنسیت
 گاهجايدهند و هم به خاطر اکثریت زنان جامعه را تشکیل می

تري تبعات ستم تر و گستردهتر، پیچیدهن به شکل عمیقشاطبقاتی
هاي به علت محرومیت قاًیدقشود و ها تحمیل میجنسیتی به آن

... کمترین امکانات ي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و چندگانه
 زوربهبراي آگاهی از این شرایط و مقابله با آن را دارند. زمانی که حجاب 

سرکوب، توسري، پونز، تیغ و اسید و ... اجباري شد، جمهوري اسالمی 
زنان  يهمه ي زنان را هدف قرار داد. انقیاد هرچه بیشترهمه
می بود که گذاري یک حکومت بنیادگراي اسالشرطی براي پایهپیش

ترین بخش ایدئولوژیک يمثابهبهاش را در حجاب ستیزي ایدئولوژیکزن
دهد. بدن تمام زنان فارغ از طبقه، ملیت، حکومت دینی نشان می

شان و ... تبدیل به کاالیی جنسی سن حتامذهب، گرایش جنسی و 
حاکمیت  تحت کنترل دولتی قرار گیرد و ماًیمستقشود که باید می

ي مرد بر زن، مردان جامعه را ي سلطهاز طریق تقویت رابطه اسالمی
(فارغ از مذهبی یا سکوالر یا ...) نیز شریک جرم خود کرد. از طریق 
کنترل بدن و تقویت مناسبات مالکیت بر بدن تمام زنان جامعه بود که 

هرچه  استثمارِرژیم اسالمی توانست فضاي مساعدي براي استثمار و فوق
زحمتکش و کارگر ایجاد کند. بر طبق الگوي تقسیم کار بیشتر زنان 

ترین شوندهترین و کنترلترین، مطیعارزانجنسیتیِ جهانی، زنان 
اي موسوم به جهان سوم هستند، اما در کشوره تمام کارگران موجود در

اسالمی این  سیاسیِـیک کشور تئوکراتیک با روبناي ایدئولوژیک
و هنجارهاي  هادیگر توسط ارزش بارکیري دامناسبات منتج از سرمایه

ي کنترل و سلطه يد. رابطهنشوایدئولوژیک دینی تقویت و تشدید می
بر بدن زن،  و کنترل دولتی خوردیممرد بر زن مهر شرع، عرف و سنت 

یابد. مرکز و سمبل انقیاد زنان گیرد و عمق میشکل قانونی و شرعی می
اب اجباري است که به معناي تحت حاکمیت جمهوري اسالمی، حج

، اراده و انقیاد زنان در فروش نیروي کارشان نیز هست. زنانی که بدن
شان تحت کنترل دولتی و نظامی در آمده است در یک سرنوشت

ي شوند تا به این رابطهي اجتماعی دائمی کنترل و تأدیب میپروسه
رین و تي جهانی زنان مطلوبسلطه تن بدهند. هرچند در گستره

ترین نیروي کار در فرایند انباشت سرمایه هستند اما تملک دولتی مطیع
شود زنانی کند و باعث میزنان شرایط فوق استثمار را تسهیل میبر بدن 
ترین حق تملک بر بدن، یعنی حق کنترل پوشش خود را ندارند که اولیه

وب شوند تا ترین نیروي کار محسترین، منفرد و ایزولهترین، مطیعآماده
فرساي فوق استثمار، خشونت طبقاتی و جنسیتی شرایط سخت و طاقت

به  7در خانه مضافاًو ... در کارخانه، کارگاه، مزرعه، مشاغل کاذب ... و 
 ها تحمیل شود.آن

ي زن کارگر نیست چون ي حجاب، مسألهکسانی که معتقدند مسأله
انواده) است، در یک نیازمند لقمه نانی براي سیر کردن شکم خود (و خ

ي دیالکتیکی بین تملک، کنترل و نگرانه و مکانیکی رابطهبرخورد ساده
او در این تقسیم کار جنسیتی و مناسبات  گاهجاياسارت بدن زن و 
بین انقیاد، تحقیر و تحمیق زنان و  گاهجايگیرند، قدرت را نادیده می

یی که در وجود او شأن انسانی زن کارگر، خواست آزادي و نیاز به رها
 کهیدرحالگیرند. کند را در نظر نمیبیش از هر کس دیگري رخنه می
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اما ؛ تر بررسی کرداستثمار زنان را عمیقي بین اعمال زور و اجبار بر پوشاندن تن زنان و فوقباید رابطه
ویت ستم توان این حقیقت را کتمان کرد که رشد مناسبات کاالیی همگام با تقامروز دیگر نمی

داري کرده که روابط تمامیت بدن تمام زنان را تبدیل به ابژه و کاالهاي جنسی سرمایه یتیجنس
دهد و جاي دیگر در صنعت پورنوگرافی و تجارت اش به اجبار میجا فرمان به پوشاندنمردساالرانه یک
حجاب (و نه فقط توان کتمان کرد که کارکرد گذارد. این حقیقت را هم نمیاش میسکس به حراج

کش موجوداتی تحت امر، دیده و زحمتزنان محروم، ستم خصوصاًي زنان و شکل اجباري آن) از همه
 باشند و بهکار، شوهر و هر مردي ، رهبر، رئیس، صاحب»خدا«بردار سازد که باید فرمانمطیع و قانع می

و نیروي کارشان را بفروشند  توانند در این قفس متحرك در جامعه حضور داشته باشندکه میاین
 قناعت کنند.

مطالبات «تواند و نباید جمع جبري کش نمیبه همین دلیل هم خواست و نیاز زنان کارگر و زحمت
براي نفس کشیدن  حتاي آنان در یک مقطع زمانی خاص قلمداد شود، کسانی که در زندگی »روزمره

جنسیتی  شان تحت ستمدر بین طبقه حتاوند و شبیشترین ستم را متحمل می» انسان«یک  عنوانبه
باالترین  قاًیدقگیرند بیشترین پتانسیل و بیشترین نیاز را براي رها شدن از این شرایط دارند. قرار می

اي کرده که در صورت زنان فرودست جامعه نهفته که آنان را تبدیل به نیروي بالقوه در درونپتانسیل 
ي زندگی برخاسته از تجربه خوديِ با اتکا به آگاهی خودبه ها ـیع ستمه جمتوانند علیآگاه شدن می

ي مبارزه با ستم جنسیتی و سایر گر عرصهتبدیل به مبارزان جسور، پیگیر و شورش ـشان روزمره
اگر توصیفی از » ي زن کارگر نیستحجاب مسأله«گزاره که  بنابراین این؛ هاي مبارزاتی شوندعرصه

توجیهی براي این وضعیت نیست بلکه مایه افتخار هم  تنهانهروز زنان کارگر باشد شرایط مادي ام
ي نیروهاي مبارز و انقالبی در یک جامعه يریپذتیمسئولکاري و عدم نیست. این سندي روشن از کم

 ي تغییرات بزرگ است.سرشار از تضادهاي بحرانی و در آستانه
ترین نیرو در سرنگونی انقالبی جمهوري نفعثریت زنان و ذيترین زنان جامعه که اککه فرودستاین

شان آگاهی زن یعنی حق کنترل بر بدن عنوانبهشان ايترین حقوق پایهاسالمی هستند از یکی از مهم
» زیست«برخاسته از شرایط  صرفاًدانند و ... در این عرصه را نمی ندارند و اهمیت استراتژیک مبارزه

ي نیروهاي مترقی و انقالبی است که زنانی را کاري ماست. این وظیفهکم يدهندهنشانآنان نیست بلکه 
ماندگی تاریخی دار مبارزه با ستم جنسیتی باشند را به منافع خود آگاه کنند و بر عقبکه باید پرچم

 جنبش انقالبی از شرایط عینی و ضروریات آن غلبه کنند.
زنان انقالبی این است که با یک دید استراتژیک براي رفع ستم  به همین دلیل هم یکی از وظایف عاجل

زنان به  یدهسازمانیاري دهند و به  ي تدارك انقالبپا براي پروسههاي پیشجنسیتی به ضرورت
با  ت مبارزهیتماماي در تشکالت متعلق به خودشان مبادرت کنند. با تکیه بر این واقعیت که شکل توده

ي شود و مبارزه علیه حجاب اجباري به پدیدهرزه علیه حجاب اجباري محدود نمیستم جنسیتی به مبا
شود؛ اما ختم نمی -آوردهاي ارزشمند، قابل دفاع و اتکا ي دستبا همه -» دختران خیابان انقالب«

در شرایط کنونی را مبارزه علیه حجاب اجباري تشکیل  خصوصاً ي ایران و ي زنان در جامعهمرکز مبارزه
ها باز گري هرچه بیشتر زنان در سایر عرصهاي کردن آن راه را براي دخالتدهد و پیشبرد و تودهمی
طلبانه در مورد زنان زحمتکش و اي و منزههاي کلیشهدر تحلیل دنیدر غلتکند. امروز باید بدون می

اي کرد. هرچند هیچ علیه حجاب اجباري را تعمیق و توده» دختران خیابان انقالب«ي کارگر، مبارزه
ي زنان طبقه» دختران خیابان انقالب«کنندگان در تکثیر تحقیقی ثابت نکرده است که اکثریت شرکت

ي متوسط در کشورهاي اند؛ اما باید روي این واقعیت هم انگشت بگذاریم که رشد طبقهمیانی بوده
بنابراین عجیب نیست که ما  داري است،ي جهانی حاصل گلوبالیزاسیون سرمایهجهان سوم یک پدیده

هاي که خواهان مبارزه با شیوه میرو هستروبهي متوسط اي در بین زنان طبقهکردهبا قشر تحصیل
سنتی ستم بر زنان هستند و سکوالریسم رشد بیشتري در بین آنان یافته است. امروز حضور این زنان 

ي جدید و پدیده اصالًتصاد و ... هاي مختلف سیاسی، علمی، ورزشی، کار، تحصیل، اقدر عرصه
اي نیست و در بین این زنان هم تمایل باالیی در به چالش کشیدن مناسبات سنتی ستم بر زن پوشیده

هاي گاهزمان از آن استقبال و با دیدهاي لیبرالی از آزادي زنان) وجود دارد که باید هم(گاها با دیدگاه
روانه شانه باال انداخت و با سکوت و تخریب چنین تمایلی چپ حاکم بر آن چالش کرد. نباید در مقابل

این طبقه  گرِمعرفی کرد. زنان شورش» ي کارگرزنان طبقه«و » ي کارگرطبقه«آنان را رقباي طبقاتیِ 
توانند توازن قوا را به نفع فرودستان و در جهت سرنگونی انقالبی بخش مهمی از نیرویی هستند که می

تر این است که زنان خشمگین و جان به لب رسیده از ستم مهم ؛ وبر هم زنندجمهوري اسالمی 
 ترین اقشار و طبقات هستند.جنسیتی یکی از متحدین استراتژیکِ فرودست

 توقف نخواهیم کرد:
موج مبارزات زنان علیه ستم جنسیتی سر 
بازایستادن ندارد و اعتراضات اخیر 

 ست که ازفشانیکی از آتشي کوچدهانه
ق یک ستم تاریخی و جهانی عم

آمد گفت. خیزد؛ و باید به آن خوشبرمی
نیرویی در راه است که پتانسیل 

هاي تواند تمام سلولاش میاعتراضی
هر جامعه را به حرکت در آورد؛ هر سکو، 

، هر مدرسه، ابانیهر خ، هر کوچه، خانه
تواند سنگري براي به هر کارخانه و ... می

پدر/مردساالري  چالش کشیدن روابط
ي باشد، براي درهم شکستن چارچوبه

 ي نظم موجود.کهنه
موقعیتی  میاقرارگرفتهموقعیتی که در آن 

زمان سرشار از دهشت و فجایع و هم
سرشار از فرصت براي برهم زدن کلیت 

خشم و  کهیدرحالاین مناسبات است. 
ي سال سلطه ونهیسنارضایتی از 

ی از شرایط جمهوري اسالمی به نارضایت
و  دهیتندرهمداري بحرانی جهان سرمایه

هاي تک سلولنیاز به تغییرات از تک
رسد، در شرایطی که جامعه به گوش می

جویبارهاي فراوانی از خشم و نارضایتی 
 هرروزمردم از عمق جامعه بیرون زده و 

اي از مبارزه در شکل شکل خالقانه
 اعتراض، اعتصاب، تجمع و همبستگی و ...
سراپاي جامعه را فراگرفته است و زنان در 

گران ناراضی و استواري این میان کنش
توانند نقش بزرگی در به هستند که می

هم پیوستن این جویبارهاي نارضایتی 
توان منکر پویایی، بازي کنند. امروز نمی

سرزندگی و اهمیت سیاسی حرکت زنان 
اجباري شد که سلسله  علیه حجاب

ایدئولوژیک جمهوري ـاعصاب سیاسی
جامعه) را به چالش  متعاقباًاسالمی (و 

توان زمان نمیگرفته است، هرچند هم
شد. این  همآن يهاتیمنکر محدود
به شکل فردي است،  عمدتاًحرکت هنوز 

یی دارد تا تبدیل به هرچند ظرفیت باال
تر اي، متشکل و عمیقي تودهیک مبارزه

وسیع و به  توانند در ابعادشود. زنان می
شکل متشکل حجاب از سر برگیرند. 

 57طور که زنان انقالبی سال همان
 اعصاب حاکمیت سلسلهمرکز  یدرستبه
توانند سالمی را نشانه رفتند امروز زنان میا

تر تر، آگاهتر، متشکلبسیار گسترده
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ساله را به خدمت بگیرند و از  39تر این دستاوردهاي و البته خشمگین
ي مبارزه با حجاب اجباري سایر اشکال ستم بر زن را طرح و کلیه طریق

قوانین نابرابر و مجازات اسالمی را به دست خود لغو کنند. در این مبارزه، 
تواند نقش کلیدي براي مشارکت آگاهانه و همبستگی زنان زحمتکش می

 توانندساز بازي کند. زنان میي انقالبی و سرنوشتبرد یک مبارزهپیش
محیط  حتامتحد، همبسته و به شکل جمعی در تجمعات، اعتراضات و 

تحصیل و کار و ... حجاب از سر برگیرند و این حرکت جسورانه را تبدیل 
 به یک حرکت جمعی در بین زنان از تمام اقشار و طبقات کنند.

توانند و باید با پیش گذاشتن درك صحیح از زنان آگاه و انقالبی می
اي، نقش فع ستم جنسیتی بر زنان از هر قشر و طبقهمبارزه براي ر

هاي مستقل و انقالبی زنان بازي مهمی در متشکل شدن زنان در سازمان
کنند و در خدمت به امر تدارك آگاهانه و انقالبی براي سرنگونی 

هاي ضروري و مهمی اي نوین گامجمهوري اسالمی و ساختن جامعه
ها در زندان ایدئولوژیک ایی که سالهتوانند بدنها میبردارند. آن

دار آزادي در جمهوري اسالمی حبس بوده را طوري آزاد کنند که پرچم
ها در اسارت پیام ارتجاعی یک هایی که سالتوانند بدنجامعه باشند. می

اي براي رهایی حکومت مذهبی پدر/مردساالر بوده را تبدیل به بیانیه
سیاسی ـایدئولوژیک ته و جمعی پرچمتوانند همبسزنان کنند. زنان می

را به زیر کشند تا  درآمده اهتزازجمهوري اسالمی که بر بدن زنان به 
توانند افشاگران . زنان میرندیگدستپرچم رهایی زنان و جامعه را به 

سال بر زنان و  ونهیسراستین عمق دهشتی باشند که جمهوري اسالمی 
هاي این تحمیل، راه را بر حلقهجامعه تحمیل کرد و با در هم شکستن 

ترین توانند عمیقهاي ستم و استثمار باز کنند. میشکستن سایر حلقه
تفکرات پدر/مردساالرانه در صفوف مردم را به چالش بگیرند تا جنبشی 
پویا، زنده، بالنده و رو به آینده خلق کنند. به همین دلیل ما فعالین 

ر سایر زنان (و مردانی) که در کنا 8کارزار ضد خشونت علیه زنان
مارس  8ایم تا ي دهشت پایان دهند عزم کردهخواهند به این چرخهمی

علیه حجاب  57زمان با چهلمین تظاهرات زنان در اسفند هم 2019
کشور اروپایی عبور خواهد  نیچنداجباري یک تظاهرات چندروزه که از 

بی سال صفر و برگزار کنیم تا پیوند بین مبارزات زنان انقال ،کرد
تا صفوف مبارزات زنان علیه  را مستحکم کنیم» دختران خیابان انقالب«

تر کنیم. تا تر و مصممي ستم بر زن را گستردهحجاب اجباري و زنجیره
در سطح جهانی اعالم کنیم که زنان ایران نیازمند همبستگی با زنان، 

هاي ارتجاعی فرودستان و نیروهاي انقالبی جهان هستند و در این جدل
هاي جهانی هیچ منفعتی ندارند. بین جمهوري اسالمی و امپریالیست

همین امروز که مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباري و سایر اشکال 
تواند مبارزه ستم جنسیتی و مبارزات مردم ناراضی از شرایط موجود می

 ر نوعهبراي سرنگونی انقالبی جمهوري اسالمی را تقویت کرده و راه 
 درصحنهگري امپریالیستی را مسدود کند، باید با تمام توان دخالت
 تکرار خواهیم کرد: بازهمبنابراین گفتیم و ؛ باشیم

 میدهیمآن ادامه  کمتر ازدر خدمت به انقالب و نه چیزي مان را مبارزات
  !!!کنیمو توقف نمی

 
 

 پانویس:
داللت  مؤنثه نابالغ بودن جنس ي بي دختر در زبان فارسی ضمن اینکهواژه -1

ي جهانی تمایز بین پدر/مردساالرانه قاًیعمدارد اما در حقیقت در یک ساختار 
دهد. باکره و غیرباکره بودن زن و مالکیت پدر یا همسر بر بدن زن را بازتاب می

ي مصطلح براي مبارزات زنان علیه از این واژه از این زاویه ما ضمن استفاده
گی و گري و پتانسیلِ بالندهگی، شادابی، شورشري که جوانی، تازهحجاب اجبا

ي این تبعیض کند اما منتقد منشأ مردساالرانه... این حرکت را نیز متبادر می
 جنسیتی در ادبیات نیز هستیم.

نام فیلمی از پوران درخشنده است که » زنندهیس! دخترها فریاد نمی« -2
ي نت و آزار جنسی به دختران در سایهدهد چگونه موضوع خشونشان می

 گردد.تر میسکوت ساختاري روابط مردساالرنه تعمیق و گسترده
ي پرگار از در نشست برنامه يسازخیتارها براي یکی از آخرین تالشي نمونه -3

برنامه تاریخ جنبش زنان ایران بسیار  مدراتورکه با هدایت  بودسی فارسی بیبی
ي هفتاد و هشتاد شمسی برگشته و طلب در دههت زنان اصالحآگاهانه به فعالی

 شود.محدود می
ما همان نسلی بودیم که «گوید: در همین مصاحبه منصوره شجاعی می

معلوم نیست با چه » گفتیم شاه برود، ما حاضریم چادر هم سرمان کنیم.می
د که در برابر داني نسلی از زنان انقالبی میمجوزي خانم شجاعی خود را نماینده

اي امتیاز بدهند یا زنانی که به بهاي جان، ذره حتاحاضر نبودند  مطلقاًشاه 
حجاب اجباري  فرمانبهي ایشان در اعتراض نمایی آگاهانهبرخالف وارونه

ما انقالب نکردیم تا به عقب «زدند: ها فریاد میخمینی چندین روز در خیابان
خ، مربوط به نسل ایشان نیست، مربوط به این متد آشناي جعل تاری» برگردیم

ي ایشان است که باعث شده امروز طلبانهگرایش سیاسی پراگماتیستی و فرصت
طلب طلب و ترمیممماشات گري که از تفکربراي عقب نماندن از زنان شورش

دیگر تاریخ گذشته را به نفع تفکر امروز  بارکیي نجومی دارند، ایشان فاصله
 نماید. خودش استحاله

https://youtube.com/watch?v=TJgzLQ_ju5U&t=2036s 
 تابد و عکس زنانجمهوري اسالمی عکس زنان را در قاب مرگ هم برنمی -4

 شود.چاپ نمی هم در آگهی ترحیم حتا
که در  رانیو حزب ملت ا رانیا یجبهه ملپزشک و از اعضا  هما دارابی: -5

خود را تهران  شیتجر دانیم در 1372اسفند  2در  ياعتراض به حجاب اجبار
 .به آتش کشید

که » 1979 رانیزنان ا ییرها جنبشر، سال صف« مستند: لمیفاشاره به اسمِ  -6
با تظاهرات  زمانهمالمللی زنان از فرانسه که در برخی از فعالین جنبش بین

 .اندزنان علیه فرمان حجاب اجباري در ایران حضور داشتند، ساخته يروزهپنج
http://8mars.com/8MARS_NASHRYEH_G/browsf.php?c=999&
Id=489&no=43 

کنند اما ي زنان به اشکال مختلف خشونت خانگی را تجربه میهرچند همه -7
زنان طبقات محروم و فرودست به علت کمبود سواد، فقر، ناآگاهی، نفوذ بیشتر 

تر و در شکل وسیع ي روابط پدر/مردساالرانه و ...، عرف و سلطهو سنتمذهب 
کنند و به تري خشونت خانگی را نیز تجربه میتر و وحشیانهبدويدر اشکال 

ي شوهرکشی در این طبقه بیشتر از زنان طبقات میانی رایج همین دلیل پدیده
 است.

بر  یو خانگ یاجتماع ،یخشونت دولت هیکارزار مبارزه عل«مراجعه کنید به  -8
 »به عمل متحدفراخوان : «»رانیزنان در ا

www.kaarzaar.org 
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 خگر فرزانها  
تحت  يهاتودهرو هستیم؛ موانعی که باید با نیروي عظیم هما با موانع بسیاري روب اتی، جنسیتی، نژادي، ملیتی و ...عاري از تمایزات طبق ياجامعهبراي رسیدن به 

منطبق بر این مناسبات،  يهادهیاتحت رهبري تشکیالت انقالبی قرار دارند از سر راه برداشته شوند. مناسبات مالکیت و  وستم که به ایدئولوژي انقالبی مسلح بوده 
اقتصادي و اجتماعی  گیري از بازتولید تمایزاتِ شوند. مناسبات اجتماعی باید در جهت حذف تمامی تمایزات موجود در جامعه متحول شوند و براي پیش رورویزباید 

تغییر کند. سرنگونی انقالبی جمهوري اسالمی تنها گام نخست در این راه است. ولی همین گام نخست هم بدون داشتن افق رهایی  تولید بنیاداْ  يزم است که شیوهال
 مصادره شود. ضدانقالبو توسط نیروهاي  شدهمنحرفصحیح  يِریگجهتاز  تواندیم

 یدرستبهستی و ارتجاعی و به دنبال آن ساختن جهانی عاري از ستم و استثمار، الزم است که صف دوست و دشمن امپریالی يهاحکومتبراي سرنگونی انقالبی 
مختلف یاري رسانند. در این میان یکی از  يهازشیخمبارزاتی  به توانِ  هم بر حقِ  يهاخواستهروشن گردد و آنان که در صف دوستان قرار دارند با حمایت از 

 برحق زنان است. يهاخواستهجنبش، برخور صحیح به موضوع ستم بر زن و حمایت نظري و عملی از  يهاچالش نیترسختو  نیتربزرگ
 يبه ادامه پدرساالرو تعمیق افکار  حفظ چراکهبراي تداوم سیستم ستمگرانه از اهمیت باالیی برخوردار بوده است.  پدرساالرهمواره در جوامع طبقاتی اشاعه فرهنگ 

اسالمی در بین  يِپدرساالرفرهنگ  يتوسعه اشیاصل يهادغدغهرژیم جمهوري اسالمی، یکی از  گیريِ. در ایران از دوران قدرتکندیمطبقاتی خدمت  يجامعه
استفاده کرده و به  پدرساالرنگ فره يبراي اشاعه ياروزنهابدیت بخشد، از هر  ،بتواند موقعیت فرودست زنان را در جامعه کهنیامردان بوده است. براي  خصوصاً مردم 

علیه رژیم نشانه رفته است،  یدرستبهمبارزه  زیتنوكنیست که در مبارزات گوناگون حتا در جاهایی که  جهتیبدرجات زیادي در جامعه آن را نهادینه کرده است. 
ها غیرتبه ما پیوستند، بیزنان «در شعار  مثالعنوانبه توانیمرانه را . بازتاب این تفکر مردساالشودیمپیش برده  زمانهمبرخورد مردساالرانه نسبت به زنان 

دید و یا در مبارزات ضد مبارك در مصر شاهد بودیم که همان مردانی که در مبارزات نقش گرفتند، سعی کردند زنانی را که در تمامی دوران  یروشنبه» د!نشستن
 برگردانند. هاخانهخیابانی دوباره به پستوي  يهاتیاذمبارك، با آزار و  شان بودند، بالفاصله بعد از سقوطرزمهمقیام 

دارند را به نفع خود مصادره کند و  درمجموعفرهنگ پدر/مردساالر در سطح جهان با دادن این امکان به مردان که بخشی از سهم ناچیزي که مرد و زن جامعه 
اعمال کرده، نیمی از جامعه را در مقابل نیم دیگر قرار داده است. این  هاتودهرا در بین  هاشکاف نیترقیعمد، یکی از نداشته باشن سازوکارمخالفتی با این  بیترتنیابه

چنان نهادینه گشته که براي تشخیص موقعیت  يدارهیسرما يشده و در جامعه ترقیعم روزروزبهطبقات، در جامعه ایجاد گشت،  يریگشکلبا  زمانهمشکاف که 
سخنرانان براي سمینارهاي علمی و  ينامهدعوت حتا هانامهدعوتاستخدامی،  يهانامهپرسشماعی هر فرد، اولین گزینه، تشخیص جنسیت اوست. از تمامی اجت

 يِ بنددستهاو در  گاهجايه با تعیین جنسیت فرد بالفاصل عادي بین شهروندان، اولین فاکتوري که باید روشن شود، جنسیت فرد است. نظرتبادلغیره گرفته تا یک 
 .بردیمتا چه حد از این شکاف بهره  فرادست عام عنوانبهحاکم  يکه طبقه سازدیمو جامعه را از این واقعیت غافل  گرددیمبزرگ فرودست و فرادست تعیین 

 کامالً ، در تمامی اعتراضات مردمی اندستادهیادر مقابل عوامل رژیم سینه سپر کرده و شجاعانه  جاهمهنیمی از جمعیت همیشه و  عنوانبهزنان که  يدر ایران، چهره
 ، اما با مشکالت دیگري هماندگرفتهسهم  همآنتمامی مصائب اقتصادي، سیاسی و اجتماعی، سهیم بوده و در مبارزه با  در تحملِ  طبعاً آنان که  .مشهود است

زن  يواسطهبههم  بارکیکارکرد سیستم امپریالیستی حاکم بر جهان است، زنان را در کل جهان  شان درگیرند. ستم جنسیتی که بخشی ازجنسیت يواسطهبه
اعمال ستم جنسیتی در ایران و سایر  يمختلف سرکوب کرده است. شیوه يهاوهیشفرهنگ غالب به درجات و با  تناسببهبودن، جنس دوم قلمداد کرده و هر جا 

 يهااستیسو  هاهیسرماکشورهاست. جهان امپریالیستی با اتکا بر از سایر  ترخشنو  ترانیعرادغام هستند،  يدارهیسرماتم جهانی که در سیس افتهینتوسعهکشورهاي 
ده و از سلطه دیکته کرکشورهاي تحت يرا به همه ...)و  اقتصادي کشیِ ، ریاضتهايسازیخصوص( »حفظ تمایزات اجتماعی«عمومی  يهااستیسمالی و بانک جهانی، 

، خطر افتهینتوسعهبا سرکوب زنان و سایر اقشار تحت ستم در کشورهاي  طرفکیاز بیترتنیابه؛ سازدیم نیتأمنابرابر، منافع خود را  برقراري این مناسباتِ
و از سوي دیگر تصویري از جهنم  سازدیمبلرزاند مهار  اقتدار خودش را يهاهیپا تاًینهابازار گشته و  یثباتیبباعث  تواندیماحتمالی در این کشورها را که  يهاشورش

به مردم خود خواهند داشت. تصویري که شهروندان کشورهاي  يدارهیسرمارا همواره براي به رخ کشیدن رفاه و آزادي نسبی در کشورهاي  افتهینتوسعهکشورهاي 
 شود. يدارهیسرمارهاي و مانع از شورش در کشو خودساختهصنعتی را در مقایسه، راضی از شرایط 

 طورنهمابراي حمله به حقوق آحاد جامعه فراهم ساخت.  با تحمیل حجاب اجباري بر زنان ایران، زمینه را رژیم جمهوري اسالمی ایران، بالفاصله پس از به قدرت رسیدن

 چگونه فرهنگ پدر/مردساالري در خدمت
 !ردیگیمجاعی قرار حفظ سیستم امپریالیستی و ارت
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که آنان را دو شقه  هاتودهشکاف در بین  نیترقیعمو  نیتربزرگکه ذکر شد، 
براي تشدید و تداوم این شکاف  يدارهیسرماف جنسیتی است. ، شکاکندیم

کرده و با  يزیربرنامه دقتبهه، هر جامع تاریخیِ ـي فرهنگیبا اتکا بر پیشینه
فرهنگ پدر/مردساالر، به تحکیم سرمایه و اقتدار طبقاتی خود افزوده  استقرارِ 

بقات و اقشار است. این سیستم حاکم با حفظ و تعمیق این شکاف، پتانسیل ط
. با بردیمکردن این نظام استثمارگر را، تحلیل  رورویزتحتانی جامعه براي 

کنترل  مأمورنیمی از جامعه را  عمالًحمایت و گسترش مردساالري در جامعه، 
 خودساختهنیم دیگر نموده و هر دو نیمه را مشغول و درگیر در تضادهاي بین 

و  اندمواجه آناز زندگی با  هرلحظه که در ریگنفساست. تضادهایی واقعی و 
. این سازدیم تحملرقابلیغموجودات فرودست  عنوانبهزندگی را براي زنان 

براي اعمال انواع  شودیم یرساختیزو  رودیمتضاد تا ابعاد آنتاگونیستی پیش 
 علیه زنان. هاتیجنا

یباقشار  نیرتیتحتاناز فروش مستقیم زنان ایزدي در بازار تا فروش زنانی از 
سکس؛ استفاده از نیروي  پردرآمدکاالیی در تجارت  عنوانبهدر جهان،  زیچ

 و ...، و بنگالدشبا نام کارگاه در پاکستان  ییهاغولهیبکار ارزان زنان در 
 خانه براي بازتولید ارزان نیروي کار، يکار زنان در اداره استفاده از نیرويِ

شدن جلوي  پارهتکهسربازانی که با  نیتأمو  مثلدیتولاز تن زنان براي  استفاده
سرمایه خدمت کنند؛  يحریصانه يهاییگشاجهانتوپ و تانک دشمن به 

کار نیروي کار استثمار شوند و یا با بی عنوانبهزاییدن نوزادانی که در آینده یا 
ده از ؛ استفادارندنگاهکار را براي کنترل بازار کار، زنده  يماندن، ارتش ذخیره

که کاالي  براي به دنیا آوردن دخترانی یکشجوجهماشین  عنوانبهآنان 
سازند و در بهترین شرایط مادران فردا  نیتأم سکس را پرسودتجارت  ازیموردن

چون متاعی به مردان جامعه باشند که همین سیکل را تداوم بخشند و هم
سر او خالی کرده و خود را بر  يفروخورده تقدیم گردند تا تمام سرخوردگیِ 

سهمی در سرکوب زنان به دست آورده و تصور کنند که قدرت و هویتی که در 
. همه و ابندییبازمدر سرکوب زنان  را اندداده دست ازبرابر حاکمان زر و زور 

جهانی با تقویت فرهنگ  يِدارهیسرماهمه دستاوردهایی هستند که سیستم 
 .کندیمکرده و و مردساالر در جامعه کسب  زیستزن

گرفته تا » مدرن و دمکراتیک«امروزه در سطح جهانی از کشورهاي 
زند. ترین روستاها، قدرت و کنترل مردان بر زنان حرف اول را میافتادهعقب

این قدرت و کنترل توسط طبقات حاکمه از طریق قوانین، سنت، هنر، 
در خدمِت فراگیر کردنِ  شود که بتوانند از آنایدئولوژي و... به مردان داده می

چنان آن را معمول و روزمره کنند فرهنگ ضدزن در جامعه استفاده کرده و آن
گونه حتا زنان را نیز به قبول این فرهنگ جلوه کند و این» طبیعی«که به نظر 

که ستیزانه، زمانیي این فرهنگ زناشاعه يزا ترغیب کنند. درنتیجهخشونت
ي فیزیکی، روانی و جنسی مورد شود و از زاویهمی ها زن تجاوزبه میلیون

شوند، حاضر نیستند در مورد آن گیرند و یا ضرب و شتم میخشونت قرار می
کند این خشونت بخشی از زندگی با کسی حرف بزنند. چراکه هر زنی فکر می

ستیزِ اوست و باید آن را بپذیرد؛ اما باید در نظر داشت که این فرهنگ زن
، ریشه در »سوم جهان«و چه در کشورهاي » مدرن«چه در جوامع  فراگیر،

سیاسی و اجتماعی حاکم در سطح جهان دارد. این  ـمناسبات اقتصادي 
ي قدرِت بین زن و مرد و در ي اجتماعی معینی که رابطهفرهنگ از رابطه
ي ي تولیدي است، برخاسته است. بر این پایه است که همهخدمت به رابطه

اي از این جهان برند و هیچ زنی در هیچ نقطهستم جنسیتی رنج می زنان از
بار در امان باشد. باید بر این ستیزانه و خشونتنیست که از این مناسباِت زن

ي بارز مناسبات قدرت است؛ مسأله تأکید شود که خشونت علیه زنان جلوه
و  ها؛ میان استثمارگرانگران و ستمدیدهمناسبات قدرت میان ستم

میان زن و مرد که زن در آن موقعیت فرودست دارد.  ؛گانهاستثمارشوند

ستیز حاکم بر جهان تولید و ي این مناسبات توسط طبقاتِ زنمجموعه
 .شودبازتولید می

داشته و  یخوانهمتولیدي استثماري جامعه  يجا که مردساالري با شیوهاز آن
مبارزه با این فرهنگ پدر/مردساالر در خدمت تداوم ستم و استثمار قرار دارد، 

 نیتربزرگوظایف جنبش است که با پر کردن  نیترمهمدر جامعه یکی از 
شکاف موجود میان اقشار تحت ستم، توان مبارزاتی جنبش را تصاعدي 

که مبارزه  میابییدرمافزایش دهد. با نگاهی به تجربیات انقالبات سوسیالیستی 
در انقالب داشته و نیاز به کار  ياژهیو گاهيجابراي رفع تمایزات جنسیتی 

انقالب سوسیالیستی در  يروزیاز پگیر، خالقانه و متداوم دارد. بعد متمرکز، پی
شوروي و چین بالفاصله، با تغییرات وسیع در قوانین در جهت احقاق برابري 

 يهاگامزنان و رفع تمایزات جنسیتی  يتوانمندسازحقوقی زنان با مردان براي 
ویژه از زنان در جهت حضور در  يهاتیحمابزرگی برداشته شد. همچنین 

 يسوادآموزشرایط  اکردنیمهاقتصادي، سیاسی و اجتماعی و  يهاتیفعال
براي باال بردن  برقرار شد. نشریات زنان در سطح وسیع سوادیببراي زنان 

رسی سطح آگاهی زنان به چاپ رسید و جلسات و سمینارهاي متعدد، براي بر
موقعیت زنان و جستجوي راهکارهاي مناسب براي مبارزه با نابرابري جنسیتی 

 برگزار شد.
 هیچ حزبِ قت انگشت گذاشت و گفت: درستی بر روي این حقیلنین به«

 هادههبورژوایی نتوانست طی  يهايجمهور نیترشرفتهیپدمکراتیک، حتا در 
ورد حقوق زنان انجام در م مانحکومتصدم کاري که ما در اولین سال یک

اکثر مردم مسلمان بودند  کشور کهدر بخش آسیایی « 1،».دادیم را انجام دهد
حساب ترین زنان در بین کل اهالی شوروي بهو زنان این مناطق، فرودست

ي تحوالت انقالبی که در مورد زنان در آمدند؛ اما فعالین حزب درنتیجهمی
جود آمده بود، توانستند تغییرات عظیمی طور کل به وجامعه پس از انقالب به

اي از آگاه شدن در موقعیت این زنان ایجاد کنند. بازتاب این تغییرات و نشانه
در شهر بخارا مشاهده کرد که صد  1927مارس  8توان در روز ها را میآن

هزار زن با پاره کردن حجاب و به آتش کشیدن آن، آزادي و برابري خود را 
رخ داد که زنان تا قبل از آن  ياجامعهاتفاق در شرایط و در  نیا 2،».فریاد زدند

سیاسی مورد ضرب و شتم همسران خود واقع  يبراي شرکت در یک جلسه
 يمقاله به گوشه نیا مختصرِ ياشارهبرخی کشته شدند.  حتاو  شدندیم

م که در انقالبات سوسیالیستی، در جهت رهایی زنان انجا کوچکی از اقداماتی
عمیقی  شد، تنها به این منظور آمده که نشان دهد پر کردن شکاف جنسیتیِ 

زنان جامعه موجود است، در راه  حتاکه در جامعه و در ذهن و عمل مردان و 
باالي اهمیتی برخوردار است. در  يبه ثمر رسیدن انقالب، از چه درجه

به ترویج  مثل ایران که حکومت مرتجع آن چهل سال با تمام قوا ياجامعه
جنبش  يخود زنان پرداخته است، وظیفه حتادر بین مردان و  يزیستزن

 مراتببه، تپدیمشان براي انقالب زنان و مردانی که دل يانقالبی زنان و همه
 است. ترنیسنگ

ي شوند و این نظام با اشاعهمردان ارزیابی می عنوان ملکِ به زنان در ایران
مالکین را به این  گرانه از این فرهنگ،قوانین حمایتو با  ستیز خودفرهنگ زن

که در  دارندحقباور رسانده که نسبت به جنس زن برتر هستند، درنتیجه 
 چون حق کار، سفر، تحصیل، طالق واي هممورد سرنوشت آنان و حقوق اولیه

عنوان کاالیی گیري کنند. بر این پایه است که این مالک، زن را به... تصمیم
اش را بودن» باکره«تواند آن را بخرد یا بفروشد و یا بیند که میسی میجن

تواند او را در زندگی مشترك با مشت و لگد، توهین و تحقیر کنترل کند. می
تواند او را در سن خردسالی به هر مردي که به مرز نابودي بکشاند. می

ر او را از تنش خانواده س» حیثیت«تواند براي حفظ خواهد عرضه کند. میمی
 تواند در هر زمان و هرفروشی کند، میتواند او را مجبور به تنجدا کند. می
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تواند او را در مکانی که خواست او را مورد اذیت و آزار جنسی قرار دهد، می
که قصد طالق داشته تواند او را به خاطر اینحضور دیگران تحقیر کند، می

ي جنسی در زندگی ند هر زمان او را وادار به رابطهتوااست، به قتل برساند، می
یدترین اش تحت شدتواند او را به خاطر زن بودنکند، می» شانمشترك«

 و ...روابط استثماري قرار دهد 
تصویر مادري است که بدون  شدهساختهایران  يتصویري که از زن در جامعه

یم هابچه کردنکخشو  و به تر پزدیم، غذا دیشویمهیچ توقعی، رخت 
سال است که رژیم  40. براي ساختن این تصویر و این فرهنگ، پردازد

در  هابچهجمهوري اسالمی از هیچ تالشی فروگذار نکرده است. از اشعاري که 
ابتدایی و باالتر، از  يآموزشی دوره يهاکتابتا مطالب  آموزندیم هامهدکودك

یممجوز و حمایت براي انتشار دریافت که  ییهارمانتا  هاالیسرو  هالمیف
در آب و  . از پخش آموزش بوسه زدن بر پاي مرد خانه و شستن پاي اوکنند
زن و خالصه با  ضدِ تا پخش طنزهاي مبتذلِ گل در تلویزیون دولتی برگِ

کالن مالی، به  يهاتیحماامکانات مدیایی و تبلیغاتی با  ياستفاده از همه
. تالش زنان پردازندیمن و تثبیت فرهنگ مردساالر ترویج این تصویر از ز

گفتن، براي شکستن تابوهاي جنسیتی، براي  »نه«جامعه براي  يِروپیش
، اقتصادي و هنري را هم یاجتماع مختلف سیاسی، يهاعرصهنقش گرفتن در 

 .دهدیمکرده، عبث و احمقانه جلوه  حیتقببا استفاده از همین امکانات، 
به  یدرستبهگیري حکومت اسالمی، ان از همان روز اول قدرتزنان ایر اگرچه

 اندپرداختهحقوق و موجودیت خود  یتمامبهرژیم  يمبارزه با هجوم وحشیانه
 زیستزن يهااستیس راتیتأث توانینمادامه دادند، اما  وقفهیبو این مبارزه را 

امعه نادیده خود زنان ج حتامردان و  فرهنگی و اجتماعی رژیم را بر رويِ
گرفت. امتیازات و اختیاراتی که پسر خانواده در مقایسه با دختر خانواده دارد، 

 هاتیتوج، بلکه مادران هم با شودیمفقط از طرف پدر نیست که به او اعطا 
از پسر  محدودتردختر خانواده را بسیار  حقوق و اختیاراتِ  يمختلف دامنه

 .کنندیمتفویض  دختر را به برادرش کرده و حق کنترلِ
به برخورد پاسیو  توانیم یکی از نمودهاي فرهنگ پدر/مردساالر در جامعه را 

 تابوشکنمبارزاتی زنان  يهاحرکتزنان جامعه در دفاع از  حتامردان و 
چوب  بر سربا  مألعام درمشاهده کرد. دختران خیابان انقالب که با جسارت و 

اجباري به نمایش گذاشتند، نشان کردن روسري، اعتراض خود را به حجاب 
مورد  هاآنخود را بپردازند.  »اعالم موضع«دادند که حاضرند بهاي سنگین این 

قرار گرفتند، کتک خوردند، از سکو به  هایاللهحزبحرمت  هتکدشنام و 
چنان تکثیر شدند. در این پایین پرتاب شدند، دستگیر و زندانی شدند ولی هم

دل بودند و در این مبارزه ذيرین و حاضرین با آنان هممیان اگرچه اکثر عاب
رد زن و مردي که گِ هادهجدي قرار گرفتند.  تیموردحما ندرتبهنفع، ولی 

حداقل مانع از  توانستندیم ،کردندیماگر اراده  ،این دختران جمع شده بودند
 تحرکیبو  صدایبولی اغلب  ،دستگیري آنان شده و به فرارشان کمک کنند

فرهنگ پدر/ مردساالر در اعماق ذهن  يماندند؛ چرا؟ چون وجود رگ و ریشه
یمشان سست بسیاري از مردم، پاي آنان را در حمایت از زنان و اعتراضات

. چرا؟ چون دختر مقبول بر اساس فرهنگ غالب در جامعه، دختري است کند
هر مُ تواندیمگر که هیاهو به راه نیاندازد و حمایت از این دختران شورش

هم حک  کنندهتیحمارا بر پیشانی  »يگرطهیسل«و  »يبندوباریب«حمایت از 
براي آن بخش از جامعه که اعتراض و شورش علیه ستم  حتاکند. چرا؟ چون 

، مبارزه با حجاب اجباري در شرایطی که جامعه کنندیمو استثمار را تقدیر 
است. چرا؟ چون مسائل  يرددیبدارد، مبارزه از سر  »يترعمده«معضالت 

فرهنگ پدر/مردساالر غالب که  ياجامعهزنان، یعنی نیمی از جامعه، هرگز در 
نامعلوم  ياندهیآمحسوب نشده است و حل آن به  ياعمده يلهاست، مسأ

 است. شدهدادهحواله 

 که مانع از حمایتِ  ـ عدم وجود تشکالت مردمی و عدم رشد جنبش اگرچه
هم یکی از دالیل این پدیده  ـ شودیمستم از یکدیگر  اقشار مختلف تحت

از  ندرتبهشان، يهاخواستهحجاب اجباري و سایر  هیعلاست که مبارزات زنان 
 تیحماعدمشده باشد؛ ولی در مورد  قرارگرفتهجدي  تیموردحماطرف مردان 

از مبارزات زنان، فرهنگ غالب پدر/مردساالر، نقش ویژه داشته و همواره 
و در بهترین شرایط، درجه دومی  شدهگرفتهزنان، نادیده  يهاستهخوا

و با تمام قوا  قدتماممحسوب گشته است. این فرهنگ که جمهوري اسالمی 
جامعه رخنه کرده که در خیزش  تاروپودآن را تحکیم کرده است، چنان در 

 بارکیزنان را پایین کشیده و  يهاخواسترفرمیست خود، پرچم  زنانِ 88
بودن ستم بر زن و خواست رفع ستم بر  تیاهمیبدیگر با شعار حفظ وحدت، 

زنِ پدر/مردساالرانه به تحکیم این فرهنگ پوسیده و ضدِ کردند و فرمولهزن را 
منافع طبقاتی این دسته از فعالین زن، این واقعیت را  درواقعخدمت کردند؛ 

و  کندیممعنا پیدا گان، زمانی هدیدکه وحدت در جنبش ستم کندیمکتمان 
که هدف جنبش، رفع ستم از تمامی اقشار تحت ستم بوده و  ابدییمتداوم 

 گان باشد.هستم دید يهمه يهاخواستش از احمایت
مردمی را قهرآمیز پاسخ  يهازشیخحکومت مرتجع ایران همواره اعتراضات و 

یکدیگر گفته و سعی در سرکوب آن دارد؛ ولی دیکتاتورها هم از تجربیات 
که  رسدیفرامروزي  اشينابودکه  داندیم. رژیم ایران خوب رندیگیمدرس 

 کهیوقتش بایستند؛ ادر مقابل صداهماقشار تحت ستم در جامعه همراه و 
عزم خود را جزم کرده و یکپارچه در مقابل حکومت بایستند، دیگر  هاتوده
ومت را تضمین کند. روزي تداوم حک تواندینمنیروي نظامی هم  قهریه و يقوه

بر جامعه محو گردند، وحدت واقعی  شدهلیتحم اجتماعیِ  يِهاشکافکه 
 تریهمگان روزروزبه. شعار سرنگونی رژیم، ردیگیمستم شکل  تحتِ يِهاتوده

جمهوري  تنهانه کهنیا. ولی براي رسدیمو رساتر به گوش  و بلندترشده 
انقالبی قدرت را به دست بگیرد،  اسالمی سرنگون شود، بلکه یک حکومت

نیاز به تشکالت انقالبی و ایدئولوژي انقالبی دارند. تشکالتی که در  هاتوده
د و راه را براي نابودي موانعی نجهت وحدت انقالبی اقشار تحت ستم قدم بردار

شکاف  نیتربزرگ ، در جهت محوِ ساخته هموارمثل فرهنگ پدر/مردساالر 
حکومت که  سازوکارمردم از  يهاتودهد. باال رفتن آگاهی گام بردارن ،اجتماعی

 يسوبهحرکت تکاملی جنبش  يمردساالري هم جزئی از آن است، الزمه
، الزم زیستزنفرهنگ  آگاهانه با يپیروزي است. از سوي دیگر براي مبارزه

 مؤثررا در رابطه با چگونگی پیدایش این فرهنگ، عوامل  مانیآگاهاست که 
. میباالبرمختلف تاریخی،  يهادورهد و تحکیم آن و کارکرد آن در در رش

حاکمه در تاروپود  يطبقهي لهیوسبهنسل به نسل  هاقرنفرهنگی که طی 
با استفاده از هنر و ادبیات در  است؛ فرهنگی که این حکام شدهقیتزرجامعه، 

، هالمیف شی،، کتب آموزهاداستان ؛ در شعرها،اندکردهزندگی مردم نهادینه 
 کیتفکرقابلیغبخش طبیعی و  يمثابهبهرا  يزیستزن ...و  هاینقاشتئاترها و 
تثبیت  يهااهرم کیکی. باید اندساختهمتصور  هاانسانروزمره  از زندگیِ 

به مبارزه  مهابایبو با آن  میافشا کنفرهنگ مردساالري را ببینیم، بشکافیم، 
تا  و وقیحانه رژیم علیه زنان شرمانهیبغات و تبلی هااستیسبرخیزیم. از 
مردان در سطح جامعه و خانه، از نگاه، گفتار، تفکر  يستیزانهزن عملکرد غالبِ

و نامحسوس این  رنگکم يردپاهادر بین زنان تا  حتاو عملکرد مردساالرانه 
جامعه هم  يِرواقشار پیش مرد و زنِ در ذهن و عملِ حتاارتجاعی که  فرهنگِ 

  قرار گیرند. موردنقد رحمانهیبرصد شوند و  دقتبهوجود است، باید م
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 آیدا پایدار

ها و جریانات مختلف در داخل و خارج از ایران گرفته تا گروه شار،شده است. از اق» انقالب خیابان دختران«عنوان اي تحت ست که اذهان عمومی درگیر پدیدهمدتی
 راًیاخها، تصاویر، خبرها و صداهایی که ها، بیانیهاند. یادداشتبا توجه به خط و مشی خود رویکردي نسبت به این پدیده ابراز داشته هرکدامهاي جهانی رسانه

و سپس  درآمدتهران به اجرا » خیابان انقالب«در » ویدا موحد« گیر، حول محور پوشش زنان در ایران با پرفورمنسی که ابتدا توسطشتاقانه و پیفراگیر، م صورتبه
موضوعی در خود و پوشی است و نه اي غیرضروري و قابل چشمي حق مالکیت بر بدن نه مسالهدر نقاط و شهرهاي دیگر نیز تکرار شد، حاکی از آن است که مساله

ست ايمشاهدهقابلواضح و  ياشارهانقیاد تن،  يواسطهبهستم  مشخصاً جا ي ستم بر زنان و در اینمساله درواقعقدرت حاکمه.  يسلطهارتباط با سایر ابعاد اعمال بی
لهیوسبهگر ن در نظر داشتن این نکته که این نابرابري کلی و تعیینبه نابرابري در مناسبات و روابط اجتماعی که محصول روابط و مناسبات نابرابر تولیدي است، ضم

. این شودیماعمال  فرودست گاهجايبر روي زنان در  ترفشردهمذهب حکومتی و عمق دادن به شکاف جنسیتی با اعمال قوانین ارتجاعی شدت یافته و  يسلطه ي
به نابرابري و درونی  عادت ينهیزمپوشش،  ينحوهي را نیز در خود دارد با این مضمون درونی که تحمیل اجتماعی، پرانتز يعرصهدر  مشاهدهقابلواضح و  ياشاره

انسان. بر همین اساس با تعیین چگونگی ظاهر شدن نیمی از آوردیمحیات اجتماعی فراهم  يجايجاپذیرش یک واقعیت محتوم طبیعی را در  صورتبهکردن آن، 
و در  اندشدهدادهتقلیل  فرودستی گاهجايجنسی، تحت تملک و در  يهاابژهو بنا بر این بحث، به  گی خود خلع شدههکه از سوژ ياگونهبهزنان) در جامعه ها (

يعادولیدي را نیز با کلی در روابط ت يسلطهتسلیم به  يهاسمیمکان، اندقرارگرفتهگر و مالک تعیین يسوژهو در مقام  فرادست گاهجايمردان) در ( گریدمقابل نیمی 
بر ظاهر، استثمار تن در بطن روابط تولیدي نیز، چندان غیرطبیعی و نابرابر به نظر  شدهاعمالسرکوب  يوهیش. پس کندیمنابرابري به کار گرفته و تقویت  يساز

اسالمی با دستی بازتر و  زیستزن يدارهیسرمابود تا حاکمیت تر خواهند تن به هدف سودرسانی) پذیرفته يمصادره( یکلدیگر این منطق  يهاجنبهنخواهد رسید و 
گسست این رشته همان  رقابلیغ رِ خود، به اشیاء فرو کاهد. سَ يدهندهلیتشکرا بنا به ماهیت اجزاء  هاانسانبپردازد و  بیشتر به استثمار فرودستان يهایکشگردن

چگونگی تحمیل آن  يکنندهنییتع، همچنین شناسدیمچیستی واقعیت به رسمیت  داراي صالحیت در تعریفِ گر وتعیین يسوژه يمنزلهبه را دارهیسرمااست که 
شده و مورد  جاجابهابژه شده، تنها به هدف افزایش سود و سرمایه  يهابدناست که در دست دارد، بر طبقات تحت کنترل و اختیار خویش که در مقام  یباقدرت

در روند تکاملی حیات  يدارهیسرماباشد. نظام  شدهگرفتهدر معادالت سود و سرمایه در نظر  هاآنو مقام انسانی  نأش کهآن؛ بدون رندیگیمر قرا یکشبهرهاستثمار و 
را به هدف سودرسانی فرادست با خود همراه کرده و ازین مجرا کل جامعه  گاهجاينیمی از جامعه نیمی دیگر را در  سازيِخود آموخته است که چگونه با فرودست

که بدون این عضو حیاتی قادر به تغذیه و کسب سود نخواهد بود. بر  ياگونهبهحیاتی بوده  يدارهیسرمامردساالري براي نظام  کردِتحت کنترل خویش در آورد. عمل
و در  مدنظریی زنان که نه در اقلیت بلکه نیمی از جامعه هستند را بود اما رها يدارهیسرمادر نظام  یکشبهرهرهایی جامعه از استثمار و  مدعیِ  توانینماین اساس 

 پرداخت. يدارهیسرمابدون در نظر گرفتن مردساالري به نقد  توانینماولویت قرار نداد و نیز 
از حق تعیین پوشش خود  تنهانهاز جامعه حاکم بر ایران، نیمی  يدارهیسرماساالر پدر/مردارتجاع  يسلطهبیولوژي متفاوت زیر  صرفبهدر چنین پیوندي است که 

، بلکه در اندقرارگرفتهتولیدي و اجتماعی نیز مورد تبعیض، ستم و استثمار آشکار و پنهان  يهاجنبهو در این اعالم موضع از سمت حاکمیت در سایر  اندشدهمحروم 
 حاکمیتی که ،شکل و در اسرع وقت مورد سرکوب قرار خواهند گرفت. در همین معادله نیرتتوزانهنهیکزاي قوانین مربوطه، به رفتار و اعمال چالش نیترکوچکمورد 

 نیترکوچکاست  درآوردهتحمیلی اسالمی به حرکت  حجابِ يالالبهدر  اشیاجتماعکردن حیات  پوشکفنزن و  ماشین ایدئولوژي خود را با استثمار تن و هستیِ
 و در جنون خطر مرگ خویش، کندیمبیرون افتادن خویش تلقی  وتازتاخت يجادهاز  يمنزلهبهبر تن زنان را  شدهعمالااشارات به عدم حقانیت قوانین ارتجاعی 

و و بدین ترتیب کشتار را عادي کرده  گذردیمکه در ابتدا از روي زنان  يايدئولوژیا. ماشین ردیگیمشان به کار تمام نفرتش را در سرکوب زنان و خفه کردن صداي
سرکوب و  يهابخشکند و براي کارکرد بهتر خود در تمام  ترعیوسخود را  يجادهتا  پردازدیم یخواهحقهر صداي معترض و  بارخون، به سرکوب دهدیمادامه 

واقعه، حقانیت دارند.  گنگ در عدم دسترسی به واقعیت و دور کردن عناصري که در تعریف ينقطه. دهدیمگنگ قرار  ينقطهجنایت خویش یک پوشش و یک 
در  شدهقیتزرببرد و بتواند در یک تعریف  هاخانهرا به کنج  هاآنکرد و بنابراین تمام تالش البته ناموفق خود را به کار گرفت تا  پوشکفنپس در قدم اول زنان را 

ش با اخاطر زن بودنبه بازهمش حاضر شود و از چه حقوقی ابودنبه خاطر زن  تواندیماین چگونه بنابرخویش بگوید که زن چیست و  يسلطهطول و عرض زمان 
ی براي به گوش رساندن صداي خود. گاهجايخواهد داشت و نه تریبون و  ياچهرهبر پیکر جامعه، محروم گردد. زن در این میان نه  شدهلیتحم زوربهقانونی  تعریفِ

در ابتدا  . همین نظام بر اساس همین درسِکندیمحجاب هویت زن را اشغال  يهیساگنگ در  یءشو دروغ جاي حقیقت را و یک  شودیمپس صداي زن مصادره 
 هرکدامزندانیان سیاسی و مبارزانی پرداخت که  شماریبو کشتار  وقمعقلعشکل ممکن به  نیترپنهانو  صدایبشصت به  يدهه بارخون يهاسالمشق شده، در 

 د وي شدیکارپنهاناین  .شدندیمجمهوري اسالمی و تهدیدي جدي براي از مسیر خارج کردن و سقوط آن محسوب  خوارخون ماشین به چیستیِ  يااشارهانگشت 

 دختران خیابان انقالب 
 اند؟کجا ایستاده
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خواهان و نیروهاي چپ که به اصل ماجرا این حجم وسیع از سرکوب آزادي

براي آینده و جعل تاریخ و در  يگذارهیسرما درواقعاشاره و حمله داشتند 
بقاي خویش  گر به نفعِدن آن از زبان حاکمیت سرکوببیان کر يادامه

و کسانی که در  شودیمحقیقت جا زده  يجابهدوباره دروغ  جانیابود. در 
گر اند، به نفع سرکوبشدهزدهجامعه کنار  يچهرهسلطه از  جنایات نظامِ

، نظام کشتار و استثمار، اساسیب نماییِتا در یک وارونه شوندیممعرفی 
واسطهبه گانگرسنهغصبی خود را حقانیت ببخشد؛ به محرومان و  گاهجاي

را در  هاآنتا  کندیم تقویت ایدئولوژي تسلیم، مسکن مذهب را تزریق ي
 تیدرنهاسکوت و پذیرش و  يهیحاشگی به چهرهگی و بیههیچ بود

نیز  شدنفراموشحجاب سکوت، نادیده و  گریتداع ینوعبهانکاري ببرد که 
کشتار  فقر، بارخون يهاسالت. بر همین اساس است که در تمام این هس

، اندقرارگرفته هافالکتمسلسل انواع این  رأسو سرکوب که زنان در 
خویش شعار سر داده که نه فقري  يهابونیترجمهوري اسالمی همواره از 

، آزادي بیان هست و زن ردیگیمموجود است و نه سرکوبی صورت 
اسالم سیاسی حاکم بر ایران که در  در حجاب مخصوصِ رفتهجا گمسلمان 

 نیترخوشبختل و آکار خانگی است، ایدهحد اعالي خود مادر و خدمت
 یِگرمپشتالگوي زن ممکن در جهان است و شعارهایی ازین دست که به 

انکار توانسته است پیش برود.  گر و یک تئوريِجاب کلِی پنهانیک ح
آشکار آن بر تن و هستی زن جسمیت گرفته و حجابی که اشدّ ستم 

 درآوردهپرچم حاکمیت جمهوري اسالمی ایران خود را به نمایش  عنوانبه
کاذبی  يدهندهنیتسکاما هیچ ستم و استثماري و هیچ سرکوب و ؛ است

چون خورشیدي ، رهایی هميارهیتپایدار نخواهد ماند. در پس هر شب 
یفرامخویش  يسوبهرا  هاآن، سازدیمرا متوجه خود  هاانسانواضح، 

بندهاي ستم و  يهیکلو امکان قطعیِ زیستی دیگرگون و فارغ از  خواند
 بخشیهست ازین خورشیدِ يمندبهره. نزدیکی و دهدیماستثمار را نشان 

نوین،  ياجامعه ينهیآي انسان در زنجیر پیشین را در دفرمه يچهرهکه 
رادیکال و حرکت در  يمبارزه، جز از طریق گرداندیبازمبه او نشان داده و 

نه زنان از  هاسالاین راه سرخ رو به فردا، میسر نخواهد بود. در تمام این 
خواست برحق خود (عدم تسلیم در مقابل قوانین ارتجاعی) دست 

 چیهیبکه  ماندهیباق خواهيآزادو نه مبارزان و نیروهاي  اندبرداشته
کرد و همواره با روي انددادهقرار  موردحملهنظام را  زدنی اصل وچانهچک

گان هگان و گرسنهدیدستم يهمهطبقاتی خویش حامی کارگران، زنان و 
نظام  ، در مقابل چنگ و دندانِاندبودهحاکمه  مرکزيِ يسفرهاز  بینصیب

کوتاه  اشسلطهجمهوري اسالمی با تمام ابعاد اعمال  يدارهیسرما زیستزن
و  نامیبنظام ارتجاع نیز تمام تالش خود را براي انکار و  کهنیباا. اندآمده

آنان به کار بسته است. به همان طریقی که  چهره کردن و براي سرکوب
، مبارزات نیروهاي شودیمسیاه حجاب، انکار و سرکوب  يپارچهزن در 

و چپ و کمونیست هم در صحن جامعه با تمام قواي قهریه سرکوب، انکار 
...  و عناوین وارونه در قالب داستان و فیلم و هانامو با  شودیمجعل 
يکاردغلاما دیگر زمان این ؛ شودیمفرافکنی، به جامعه معرفی  تیدرنها

حاکمه بیرون  بازحقهبه سر آمده است و دیگر هیچ خرگوشی از کاله  ها
ن و گی یعنی زناهچهربی يرشتهدو سوي این  ماهيد. در دیآینم

به حاشیه برده شده، چهره گرفتند و با تمام توان و  گانِهمحرومان و گرسن
 يهاشهیربه قیمت جان خویش به میدان آمدند و انگشت اتهام اصلی را به 

صداي «نظام بردند. تا جایی که به اعتراف نشریات خود جمهوري اسالمی: 
و مردد  زدهشتوحو در مورد زنان نیز .» شودیممارکسیسم دوباره شنیده 

تا کمی  کندیم، گاه تالش شودیم ورحمله داًیشدمانده است. گاه 
کمدي، استیصال ـتراژدي يصحنهظاهري نشان دهد و در این  يهانرمش
انقالب در  خیابان دختران .سازدیمگی خود را بیشتر نمایان هل ماندو در گِ

خیزشی که  .کنندیم پیوند و در متن این خیزش، معنی واقعی خود را پیدا
به سمت  هاابانیخانقالب، زنان بسیاري در  خیابان در آن، عالوه بر دختران

هاي فاسد آنان را افشا نموده و شهیرشده،  ورحملهگر نیروهاي سرکوب
. تا جایی که در بسیاري نقاط، مردان از انددادهخود را سر  یطلبحقفریاد 

روي الگو و قوت گرفته و پیش ماهيدي زنان در هخواهانفریادهاي حق
چهره شدند و که زیر پوشش حجاب، پنهان و بی ياگرسنه. زنان اندکرده
کار و گرسنه دادند: کتک خوردند، بی لیتشکاقشار طبقاتی را  نیتریتحتان

، اجاره دادن یفروشتنماندند، مورد تجاوز و تحقیر قرار گرفتند، مجبور به 
یدند و بچه زای هاخانه... شدند یا در کنج  گورخوابی و نه به اختیار)،رحم (

استثمار واقع شدند. این بُعد  سرکوفت و ستم و حالنیدرعگاري و مورد بی
گان و هاز ستم بر زن زیر پرچم سیاه جمهوري اسالمی نه با مطالبات گرسن

است و نه  ارتباطیب ماهيدمحرومان طبقات تحتانی و به حاشیه رفته در 
انقالب که بر سکوها باال رفته و این خیابان حرکت نمادین دختران  با

و خشونت به زیر  گر را کنار زدند، هرچند خود با زورپوشش و پرچم پنهان
که تنها  یکشبهرهستم و استثمار و  يهاحلقهازین  کدامچیهافکنده شدند. 

آن نظام  رأسطبقات باال و در  شدنفربهدر خدمت سودرسانی و 
ساالر جمهوري اسالمی است از یکدیگر جدا نبوده و نیستند. زنان ر/مردپد
را تشکیل  استثمارشدهبزرگ این زنجیر  يحلقهنیمی از جامعه،  عنوانبه
و  یکشبهرهمناسبات نابرابر تولیدي و اجتماعی به  کهیمادام، دهندیم

باشد  ندتوایم. در این میان چاره چه پردازدیمانسان به شیء  ياستحاله
براي  ییهادستبه  هاحلقهجز آگاهی از کلیت روند زنجیرسازي و تبدیل 

 يِ دارهیسرما زِیستزنپیوند و سپس حرکت و حمله به سمت اصل نظام 
تالش براي جدا کردن زنان از صف مبارزه  هرگونهجمهوري اسالمی ایران. 

بدن و حق ي آنان براي مالکیت بر یا نادیده گرفتن مطالبات حق طلبانه
شکست امکان رهایی در  يمنزلهبهبرابر در مناسبات تولیدي و اجتماعی 

که زنان بدون تشکل و آگاهی گونههمانآینده براي عموم جامعه است. 
در مسیر آینده  توانندینمسازي و مجهز شدن به دید طبقاتی یابی و آگاهی

ردارند؛ و هرگز که چاره و راهی جز انقالب نیست، براي رهایی خود قدم ب
گان و فرودستان با دراز هستم دید بخشییرهاممکن نیست که انقالب 

جهانی و هیچ  يهاستیالیامپر کردن دست گدایی و اعتماد به مجیزخوانیِ
 تنهانهخود  هانهیگزاز این  هرکدام چراکهنیروي ارتجاعی دیگر رخ دهد. 

اساسی داشته و  يهانقش کارانهتیجناننگین و  يهايبازاین  در چینشِ 
چون خاورمیانه و ي خود را در نقاطی هممنفعت طلبانه يهااستیس

از  يتردهیچیپایران پیاده کرده و خواهند کرد که انواع متفاوت و  جهیدرنت
 از زنان و طبقات تحتانی را در کشورهاي یکشبهرههمین مناسبات ستم و 

 يهاقطب يمداخلهه با . بر همین اساس است کبرندیم شیپبهخود نیز 
چون آمریکا براي نمونه در عراق و افغانستان امپریالیستی هم يدهیپوس

اوضاع این کشورها و شرایط زنان و طبقات تحتانی را رو به بهبودي  تنهانه
 يهاغولبسیاري را فراهم آورد که  يهاومرجهرجنبرد بلکه خود تضادها و 

 يامنطقهذ امپریالیسم و نیروهاي ارتجاع از تالقی نفو يتردهیچیپهارتر و 
از دل آن بیرون آمد. گواه این مدعا کشتارها و جنایات و انفجارهاي روزانه 

... یا پا گرفتن  صحرایی و يهادادگاهو سنگسارها در  هايسوزو زن
نان ز .است چون داعش از دل همین مناطقارتجاعی هم ينیروهاي تندرو

و استثمار دیگر، باید به این آگاهی  یکشبهرهتم، فرودستان تحت س يهمهو 
 کردنِ به نیروي مبارزاتی خود، رادیکالیزه اتکامجهز باشند که تنها راه رهایی 

این مسیر تا رسیدن  يادامهآن، در پیوند قرار گرفتن با یکدیگر و  يآگاهانه
ی که بدون طبقه و بدون هیچ شکلی از ستم و استثمار است. راه ياجامعهبه 

 برابري و اسارت ادامه خواهد یافتتا محو تمامی اشکال و نمودهاي نا
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 مهسا روژان

 نهفته در اجباري کردن حجاب آورِسازوکارهاي ضرورت
، ناگزیر است نیروها و اشيماندگارهر ساختار اجتماعی براي بقا و 

کري فرهنگ و مناسبات اجتماعی، الگوهاي ف رونیازاو  مناسبات تولیدي
افراد چگونه  کهنیاو ایدئولوژیک مرتبط با آن را تولید و بازتولید کند. 

کنند و نسبت به هم چه مناسباتی دارند، یکی از شروط مهم در فکر می
هر ساختار اجتماعی بسته به اهداف و ماهیت آن  یدهسازمان انسجامِ

ت و مسلط) بسته به ماهی يطبقاتی، دولت (طبقه ياست. در یک جامعه
تضمین منافع  منظوربهاین مناسبات را  يکلیه یدهسازماناهداف خود، 

 يدارهیسرماجا منظور دولت در دست خود دارد. دولت (این اشطبقه
با دو ابزار و سازوکار مهم  اساساًرا  هایدهسازماناست) کنترل این 

 ،وپرورشآموزش، مذهب: سازوکارهاي ایدئولوژیک (مثل بردیم شیپبه
و ...) که متکی بر  ، فرهنگ و هنرهارسانهخانواده، قانون، احزاب سیاسی، 

 يتحوالت مشخصِ فکريِ متقاعد شده و ایجاد یک جریان و فلسفه
مستقیم  گر که به خشونتِخاص است؛ و سازوکارهاي سرکوب فکريِ

 (مثل زندان و پلیس، قانون...). شوندیممتوسل 
گر را هر دو نقش ایدئولوژیک و سرکوبخاص  طوربهقوانین  نیبنیدرا

با یک  که جاآن ازدر جمهوري اسالمی ایران، اما ؛ داشته باشند توانندیم
و قوانین  رو هستیمهروب يدارهیسرما يماندهعقبو دولت مذهبی 

، بنابراین با نقشی بسیار بیشتر اندیاسالمبرخاسته از مذهب و شریعت 
، ماندهعقب. در مرکز این قوانین ندیآیرمدبه خدمت منافع ارتجاع حاکم 

 ينمونه قرار دارد که حجاب اجباري و کنترل آشکار بدن زنانقانون 
با نقشی چندین برابر است. حجاب اجباري  سازوکاردو  کامل نمایش این

در ایران، هم نقش ایدئولوژِیک دارد و هم سرکوب و خشونت مستقیم، 
از مناسبات خاص، فرهنگ،  هم یک سیستمآشکار و نظامی است. 

ستیزانه و نمادي بارز از زن شدتبهکه است  ایدئولوژي و قوانین و ...

طبقاتی  يشکل ستم، سلطه و مالکیت بر فرد در یک جامعه نیترانیعر
هم سرکوب آشکار و ابزاري است براي است؛ و  يداربردهاز نوع 

 می.رژیم اسالمی فاشیستی جمهوري اسال دائم مانور قدرتِ
موتور فکري حرکت آن بود.  ،اسالم از همان ابتداي استقرار این رژیم

و موجودیت ایدئولوژیک دادن به جامعه و افراد یکی از  يسازتیهو
شروط اساسی در این حرکت بود که با حجاب اجباري آغاز شد. 

رسمی  طوربه تنهانهتمام افراد جامعه براي ایدئولوژي و هویت 
در کل مشروط به دولت تعریف، تثبیت و مهر و نشان ، بلکه »مسلمان«

مسائل  عنوانبهو افکاري که  هاتیهوتمام رفتارها،  بیترتنیابهشد. 
 طوربه، شوندیماعتقادي یا نگرشیِ شخصی چه زن و چه مرد مطرح 

 قدرت دولتی قرار گرفتند. يحوزهکامل در 
 موردنظرتماعی گر اجاین رژیم براي نظم بخشیدن به ساختار سرکوب

بر سر جاي «که افراد جامعه را  شدیمخود از همان ابتدا باید قادر 
فردي و چه در ارتباط با  طوربهرا چه  هاآنبنشاند و موقعیت » خودشان

رژیم  موردنظرکه قرار است بر نظم خاص  یراتیتأثو نقش و  دیگر افراد
یعنی ؛ از مردیعنی نیمی » زن«داشته باشند مشخص کند. در این نظم، 

طبیعی و خدایی فرودست و  طوربهاز مرد، یک جنسِ  زائدهیک 
گاه. موجودي که اگر در جامعه رها شود شرم سرتاپایعنی ؛ العقلناقص

وجودي و  ي. موجودي که تنها فلسفهکشاندیمآن را به فساد و تباهی 
می ش، خدمت به مرد و آوردن فرزند براي او و براي جامعه اسالاماهیت

حجاب به باید کنترل شود.  شدهگفتهاست. موجودي که به تمام دالیل 
اي شد که ستیزانهپشتیبان قوانین زن تنهانه ؛ ورسمیت داد» زن«این 

ي اسالمی ستیزانهاز قبل وجود داشت بلکه مجوز تصویب دیگر قوانین زن
حد ممکن بود. در حدي که دیگر جسارت و تصور  نیترماندهعقبدر 
چ تغییري را به زنان ندهد. جاي زنان در این نظم در خانه و نقش هی
سیاسی  يتعیین شد و نه در صحنه يداربچهو  يشوهردار هاآن

 اجتماعی در تالش براي درك و تعیین سرنوشت جامعه.

 

 کارکرد 
 حجاب 
 و نقش

 آن در ماهیت 
 چه به نامآن 

جمهوري  رژیم
 اسالمی ایران

 میشناسیم
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که به دلیل هویت ایدئولوژیک و مذهبی سردمداران  اما قانون حجاب
آغازین مشروعیت دادن به  ينقطه زمانهمرژیم به زنان اجبار شد، 

سرکوب و استفاده از نیروي زور مستقیم نیز بود. اجبار حجاب با استفاده 
تمام جامعه  تیدرنهادر زنان و  دائماز زور، اسید، تیغ ... و ایجاد ترس 

اي که در پی آن ستیزانهاجرایی شد و به همراهی دیگر قوانین زن
استفاده از نیروي مستقیم  يسازيعادضروري شد، نقش مهمی در 

 سرکوب و خشونت و تشدید و تقویت آن یافت.
هم چهره و اعتبار اسالمی رژیم را حفظ و  حجاب اجباري رونیازا

در می، هم اقتدار حکومت اسالمی را به نمایش کندیمبازتولید 
 گر آن است.دستگاه و سازوکارهاي سرکوب يپشتوانه هم آورد و

، از اسالمی و طبقاتی منافع و نمایش اقتدار در شرایط کنونی حفظ
، آن سازوکار به کار گرفتن مستقیم نیروي زور و سرکوب آشکارراه 

رژیم  يدر حجاب است که در مطابقت با شکل ویژه نهفته آورِضرورت
 جمهوري اسالمی در ایران قرار دارد.

 

 ابعاد و کارکردهاي حجاب
ی، هم کارکرد فردي به معناي : حجاب و پوشش اسالمندیگویم» هاآن«

و هم کارکرد اجتماعی به  دارد» هاانساناخالق و نفس « یدهسامان
، تحکیم بندوباریبهاي کنترل غرایز، التهابات جسمی و معاشرت«معناي 

 .»یت اجتماعینظام خانواده و امن
: حجاب براي زنان هم کارکرد فردي به معناي مییگویم» ما«
فرو کاسته شدن به جنس، بدن و فکر خود را انکار شدن،  گانهیازخودب«

تقویت و تمرین مداوم «و هم کارکرد اجتماعی به معناي  دارد» کردن
ي ساالري؛ بیان آشکار و پشتوانهپدر/مرد يقدرت و سلطه يچرخه

گرانه و و مناسبات و افکار سرکوب گر و ایدئولوژیکسازوکارهاي سرکوب
بازتولید وضعیت  جهیدرنتجامعه؛ و  در کلیتطبقاتی  يگرانهستم

نمودي از تمایز و تبعیض حجاب (در هر شکلی) از همان ابتدا ». حاکم
و نقش زنان در جامعه  گاهجايو نمودي از تعیین  طبقاتی و جنسیتی

قبل از اسالم در  يهادوره. در کردیمبود و آن را تیز و برجسته 
نوعی حجاب و پوشش بودند گوناگون زنان طبقات باال داراي  يهاتمدن

و بدن زن در خدمت به نمایش این تمایز طبقاتی و مالکیت خصوصی 
اسالم نیز پوشش زنان، در اصل نشانی  يزنان توسط مردان بود. در دوره

 زنِ  عنوانبهآنان  طبقاتیـتماعیاجاز مرزبندي و تمایز، امنیت و اعتبار 
بود که اسالمِ  ياجامعه دقیق بین زن و مرد در يمرزبندو  »مسلمان«

و  سیاسی ـ ثبات اجتماعیبه دنبال  شدتبهدر آن  گرفتهشکلتازه 
 تبلیغ و گسترش خود بود.

 :مییگویم »ما«
 یعنی سرکوب جسمی، جنسی و روانی ؛حجاب یعنی انکار زنـ 

و هم  جنسیبا شدتی بیشتر و آشکارتر هم زنان را  سوکیاز حجاب 
موجودات  عنوانبهیعنی زنان  کندیم جنسی ؛دکنیمیا خنثا  یرجنسیغ
نقش  براي مردان هاآنتمام اعضاي بدن که  شوندیمدیده » جنسی«

موجوداتی که  یعنی کندیم یرجنسیغ دارد؛ کنندهکیتحرارضا و 
تهی هستند » تمایالت جنسی و هویت«، از »شخص«و » زن« يهمثاببه

حاکمیت و هم مردان و رل به کنتهم  شانبدنو نیروي میل و اختیار 
مهم از  یجزئ یجنس زیو غرا رویساالري در آمده است. ن/مردپدر کلیت

ساختار  یجنس يرویاست. سرکوب ن یهر انسان یو روان یجسم سازوکار
یماطاعت  واربردهکه  دورآیوجود مدر فرد به  »ردستیز« یتیشخص

و  هکرد کارکرد تعریف براي جسم زنحجاب از سوي دیگر . کند
، تمام فکر و شودیم يگذارارزش. بدن زن که کندیم اشيگذارارزش

» شخص«. زن دیگر شودیم يگذارارزشیک انسان  عنوانبههویت او 
است. چون شخص نیست بنابراین خبري از ابراز » جنس«نیست بلکه 

امیال جنسی نیز نیست. هر فرد در جامعه با تکامالتی که به لحاظ امیال 
 کندیمو ...  يرگذاریتأثآگاهی، درك و  رشد عقلی و احساس،غریزي و 

فرد و انسان  عنوانبه. پس یعنی زن دیآیم حساببه» شخص« عنوانبه
خودش را دریابد و بروز دهد و » خود«بودن و » شخص« تواندینم

یبو » خود«انکار  خألپیدا کند. سپس در  جانبههمهدرواقع تکامل 
به لحاظ ایدئولوژیک  دهدیمن دوران کودکی رخ زنان که از هما یتیهو

. این هویت که قرار است هویتی شودیمساخته » هویت«شان براي
امی است که با این باشد براي حفظ صورتِ نظ» ملی«و » اسالمی«

زن یعنی همسر خوب! یعنی مادري دلسوز و فداکار!  ؛هویت شکل گرفت
 و آبروي وطن...!یعنی نجابت و فروتنی! یعنی افتخار اسالم 

 دنبراي تمام جامعه دار کنندهجفلکیفیتی  ،یتنش جنسی و جنسیتـ 
 مردمبراي  کنندهفلجکیفیتی  ییتنهابه هر یکجنسیتی و تنش جنسی 

به  کهنیاجامعه هستند دارد. چه برسد به  يکه نیروي پیش برنده
 . رژیم جمهوري اسالمیکنندیمکمک  یکدیگر نیزو تشدید  دیبازتول

در روابط بین زن و مرد  هاتیمحدودحجاب، بسیاري از دیگر  يهلیوسبه
و ...) و حتا  محل آموزشرا در مراکز عمومی (خیابان، محل کار و 

همه را  درواقعمختلط) به مردم تحمیل و  يهایمهمانخصوصی (
حرکت خود  هرگونهمراقب  دائم طوربهدرگیر کرده است که  ياگونهبه

له در طول چهل سال أبا جنس مخالف باشند. این مس وآمدرفتدر 
در  گذاشته است. مردم يزنان و همهبسیار زیادي را بر روان  راتیتأث

که فاشیسم مذهبی رژیم جمهوري اسالمی در آن حاکم است،  ياجامعه
. شودیمجامعه سرکوب  کلدر  درواقع، اختیار وجود و اراده نیروي میل

و  زنان و مردان و جسارتطلبی تحول نوجویی، خالقیت، يروحیه
س و أ، یشودیمنیز مهار  هاآنسیاسی  ـ هاي اجتماعیپتانسیل

و  هاتیخالق تنهانه بیترتنیابهو  شودیمگزین جاي یمردگدل
هاي روانیِ بنیادین جامعه در به چالش کشیدن مناسبات کهنه و انرژي

، بلکه همراه با شودیمب و سرکو رودیمابتکار عمل در خلق نو به هدر 
ش به اتوسط این رژیم و منافع تواندیم، »شخص«بحران هویت 

 :دیگر رود ياراههیب
از جمله منافع اقتصادي و نیاز به ثبات » نظام«در راستاي ضروریات 

 ،يدارهیسرمامناسبات کاالیی  يتوسعه يهاضرورتاجتماعی و ـسیاسی
است این بوده  شدهیمبحث  هاحجنایک موضوع مهم که از سوي برخی 

باید  آن، رژیم يهاارزشو » انقالب اسالمی«که براي حفظ و گسترش 
 يطبقهبتواند چارچوب و فضاي به تصور خود نوینی در جامعه بسازد و 

تا  با خود همراه کند تواندیممتوسط و اقشار ناراضی را تا حدي که 
 قدرت منافعحفظ و  هجامعمانور خود را در کنترل  يعرصهبتواند 

در رابطه با زنان نیز بتواند  جهیدرنت. کند ترعیوس اشیاجتماعاقتصادي، 
گرانه در برخورد با حجاب سرکوب يهااستیس تغییر ظاهربا در دورانی 

 بیترتنیابهکند. تا  جادیرا ا مداوم زنان چنین فضایی يهامقاومتو 
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آن را به شکلی دیگر  ترل داردرا در کنبدن زن که  زمانهمبتواند: یکم، 

رقابت و  کند و به يگذارارزش ییو کاال یارزش مصرف نیباالتر يبر مبنا
زن /  زن مدرن ،بایزن ز / زن زشت«( نهیزم نیدر ا هايگذارارزش
تحقیر و با  نیچنهمآن دامن زند. تفکر کاال بودن و تقویت  )»ماندهعقب

» هویت« اشکال جدیدترتولید بازهویت واقعی زنان و  زمانهمسرکوب 
چنان را همفرودست زن  گاهجايانه، افکار و مناسبات مردساالرزن و 

 يهجیدرنتکه را » بدحجابی« يپدیده حفظ کند. دوم، بتواند
 ربه نفع خودش مهاکنترل کند به نحوي  تواندینمزنان  يهامقاومت

 يبا ایجاد و توسعه سوکیاز  دیگر به آن بدهد. يوسوسمتکند و یک 
 کی يارهایکه با معزنان گوناگون مانتو و شال  يهامدلو  هالباسبازار 

 دیآیدرنمجور  اصالًآن است  یدر پ یاسالم يکه جمهور »زن مسلمان«
، هم به کندیمسرکوب  هالباسزنان را براي پوشیدن همان  زمانهمو 

پیش ببرد که  ياگونهبهاز سوي دیگر  ؛ وسود برد اقتصادي لحاظ
نباشد. مرز بین  »نظام و انقالب«به معناي مخالفت با  لزوماًبدحجابی 

 درواقعبدحجابی و مخالفت یا مبارزه با جمهوري اسالمی مخدوش نشود. 
فردي و گرایش به مد و ارضاي حالت تنها در حد  بدتریندر  یبدحجاب

 ظاهرهبو چیزي که  که بر حق هم هستند)( بیان نوعی آزادي و ...
پوشش. چه آزادي  حقبهنه اعتراض  ؛ وشدنی، ممکن و مد روز باشد

بدن زن، سیستماتیک اسارت ، تحقیر و برسد به اعتراض به ملک بودن
در ذات خود  تنهانهکه حجاب  يترقیعمسرکوب جامعه و کارکردهاي 

از فرهنگ و  یپر از تضاد و تناقضات ناش ياجامعهداراست بلکه در بطن 
 کنندیمبر مردم وارد  زوربه که ياماندهعقبقوانین و  وکولهکجات مناسب

 .داشته استبا هم، براي جمهوري اسالمی  تضادها نیا دائمو تداخل 
 مسائلدر  ي بسیار سطحیها»يریپذانعطاف«برخی طرح بتواند با سوم، 

تصور  و ... هادورهدر برخی براي برخی اقشار، ، یاجتماعی و فرهنگ
 »يریگسخت«را ممکن جلوه دهد. آن  يو یا ادامهبیشتر  يریپذفانعطا

 رأسدر  تندرو يهاجناحیا افراد  »برخی«(سرکوب) را منحصر به وجود 
توهم و امید به  ینوعبهبدین گونه  ؛ وقدرت نشان دهد و نه کل سیستم

به آن نیاز  يترژهیو طوربهکه در دوران انتخابات یم اصالحات درون رژ
با را در جامعه متوهم و ر مهمی اقشا تیدرنها. چهارم، شکل دهد...  دارد

سطح انتظار زنان و مردم را براي ایجاد تغییرات واقعی  ،کند هخود همرا
نیز  سیاسی و اجتماعی به لحاظ بیترتنیابهو  در جامعه پایین بکشد

 سود ببرد.
دارد حجاب تالش  حالنیدرعکه رژیم  جاستنیابسیار جالب  ياما نکته

اقشار و  يبرا همآن» سبک و مد لباس يدغدغه« کیشکل تنها به  را
که به نظر  يزی. چی جلوه دهدمعضل طبقات کی درواقعطبقات خاص و 

الگوهاي غربی «ی است که از معضل اقشار متوسط و مرفه ییگو رسدیم
و یا » کشزحمتدیده و ستم«و نه زنان  ؛کنندیمتبعیت  »ملیو یا غیر

از هر  ترمهمموضوع  نیا .کندیماش را که تبلیغ» دپروریشهو  مؤمن«
حجاب در  یدر برخورد به کارکرد و اثرات واقع ییجدا کچیز دیگر ی

 قیعم يمبارزه کی يِریگشکلبراي کل جامعه  وتمام اقشار زنان  انیم
که نسبت به آن باید بسیار آگاه  آوردیمبه وجود با آن را  بخشییرهاو 
 .دبو
 

گرانه، خشونت، سلطه و سرکوب سیستماتیک حجاب قدرت سرکوبـ 

 .کندیم يسازيعاددولتی و مردساالرانه را نهادینه و 
ناگهانی و از  طوربهبا اجبار حجاب حس تحقیر، ترس و سرکوبی که زنان 

بسیاري در رشد  راتیتأث ینخواهیخواه شوندیمسن کودکی دچارش 
ر جامعه دارد. دختران از همان کودکی یاد د شاننقشو  هاآنشخصیت 

شان براي لذت مردان است و باید مخفی باشد. در کل که بدن رندیگیم
یمیاد  هاآنیک آلت تناسلی است که باید از آن شرم داشته باشند. 

 »خوب«از اخالقیات یک زن  »بودن ریزسربهحیا، نجابت و «که  رندیگ
شان که چطور بدن رندیگیمیاد  حالنیدرع. پسندندیماست که مردان 

بر  زیچهمهآماده کنند.  هاآنرا براي مردان و هر چه بیشتر راضی کردن 
یک  يمثابهبه. این زن نیست که شودیم یدهسازمان» بدن«رد این گِ
. بلکه این بدن دهدیمش معنا ابه بدن» انسان آگاه«و یک » شخص«

االر با مناسبات تولیدي مردس ياست که با بودن در یک جامعه
. از سوي دیگر این دهدیماستثمارگرانه، به زن و فکر او معنا و جهت 

 توانندیمکه  دهدیم، امتیاز و مجوز دهدیمسیستم به مردان نیز یاد 
باشند. گویی  هاآنو در کنترل  هاآنمالک زنان باشند. زنان ناموس 

مداوم و  طوربهید شان همین است و این برتري را بافلسفه بودن
 »مرد«سیستماتیک به اشکال مختلف تمرین و حفظ کنند. وگرنه 

یمبودن را مفهوم  »مرد«نیروي میل مردان زمانی  رندیگیمنیستند. یاد 
که  هرگونهو کنترل بدن زنان، در هر جا و  که در جهت فتح دهد

کاري نیستند. هر چیزي و هر  »مرد«و تحقیر آنان باشد. وگرنه  خواستند
را؛  شدهکنترلبراي ارضاي منافع مردساالرانه مجاز است. آن نیروي میل 

مردان با هر خشونتی، هر طور و هر جا که بخواهند مجازند از راه بدن 
گرانه با رفتارهاي و ستم مارگونهیبزنان و کنترل کامل آن به روشی 

بان و چه در خانه، چه در خیا ؛نسبت به زنان بازسازي کنند زیرآمیتحق
 هر مکانی.
مداوم از درون تمام  طوربهاز حجاب اجباري که  برخاستهفرهنگ 

درون جامعه تمرین  يهستیزانو زن ماندهعقبمناسبات، قوانین و رسوم 
مردانه  مراتبِسلسله، به زنان مکان فرودست دائمی در شودیمو تقویت 
با  گانهدشسرکوببخشد. نیمی از و به آن رسمیت می دهدیماختصاص 

. چه قبول داشته کنندیمشده و بده بستان  دستهمگر قدرت سرکوب
باشند و چه نداشته باشند. چه آگاهانه باشد و چه نه. نقش فرودست 

رسمی و قانونی  طوربهزنان در خانواده و مناسبات جنسی زن و مرد که 
قدرت  يرابطهاست، قرار است  شدهحکبر پیکر، گوشت و پوست جامعه 

 کند حفظزنان را  يریپذسلطهتبعیت و  يهیروحفرادست و فرودست و 
گرانه و به قدرت سرکوب» ایجاد میل«رشد و  يهاهیپایکی از  زمانهمو 

یمدر میان خود مردم عادي  بیترتنیابهگسترش خشونتی نیز باشد که 
 .شود

انحصاري بر تنِ او و فرهنگ  يزن در کنترل است، سلطه وقتی بدن
، تنها با دیآیمکه در پی آن  ياانحصارطلبانهو  رکنندهیتحقگر، کوبسر

. با استمرار فضاي سلطه و انحصار شودینم دیبازتولهمدستی مردان 
حفظ قدرت و منافع فردي، برخی از  منظوربهمطلق در کنترل جامعه 

 ها و فرهنگ هستنداین ارزش گانهاجراکنندزنان نیز 
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 بنابراین
رژیم است. عاملی  پرچم و نماد ایدئولوژیک سوکیحجاب از 

حاکم که انقالب را  يبراي انسجام بخش مهمی از طبقه بخشوحدت
بنیادینی که به آن شکل و هویت داد  يهاارزشمصادره کردند و از قِبَل 

قدرت و منافع خود را تثبیت کردند. با حجاب اجباري تعلق رژیم به این 
. شودیماش حفظ و نمادهاي ایدئولوژیکاجتماعی ـسیاسی خاستگاه

است، ناگزیر است هم حجاب را اجبار » اسالمی«رژیم حاکم تا زمانی که 
و هم مقاومت با آن را سرکوب و مهار کند. از سوي دیگر، حجاب اجباري 
بخشی از سیاست رژیم در عادي کردن مالکیت انحصاري جامعه و ایجاد 

 باختگیو روحیه يدیناام، و سازش نیتمک يهیترس مداوم، روح
له این أدر تغییر شرایط در میان مردم است. در جمهوري اسالمی، مس

د سلیقه یا اعتقاد مذهبی خود را در نقصد دار »هاآن«نیست که 
له حفظ مالکیت بر بدن زن به أبر زنان اعمال کند. مس زوربه» پوشش«

جسم و فکر زن  شکل است که زن را به یک برده تبدیل کند. نیترانیعر
را چنان درونی کند تا حتا تصور  اشیفرودسترا چنان تسخیر کند، 

دیگر قوانین  حتا و »کند درازترش اش را از گلیماپاي« تواندیم کهنیا
 کهنیاچه برسد به  .تغییر دهد نداشته باشد را زیآمضیتبعگرانه و مست
 دائمسیستماتیک و کند. چنین سطحی از تحقیر و سرکوب  را نابود هاآن

گی زنان و ههر بردمُحجاب اجباري . ابدییمتنها با حجاب رسمیت 
نیمی از  واربرده گاهجايتعیین یعنی ؛ مشروعیت دهنده به آن است

گرانه دیگر قوانین ستم يسازيعادیعنی ؛ جامعه به معنی واقعی کلمه
نگرش و  ، فرهنگ،هايآزاد يیعنی مجوز تعیین محدوده ... براي زنان

یعنی به هدر دادن  ترمهمو از همه  همنسبت به  رفتارهاي مردم
هاي یک کنش آگاهانه، رادیکال و انقالبی علیه بر هم زدن نظم پتانسیل

يعادبرد و یعنی پیش؛ طبقاتی و جنسیتی يهاينابرابرموجود، علیه 
دایمیِ  وتازتاختکشیدن و  وشانهشاخبا فضاي عمومی  سرکوب يساز
اقتدارِ خود در میان مردم از راه یک مانور نظامی  سازيِو درونی مرژی

 .هاابانیخدر  هرروزه
چنان در جامعه درونی و عادي شده است که بیشتر افراد حتا  زیچهمه

برد نقش مهمی در پیش چه آنمتوجه نیستند که حجاب و کارکردهاي 
ر فرهنگ و روند آشکار سرکوب و ستم رژیم جمهوري اسالمی، در تغیی

فرادست  -روابط مالکیت و رابطه فرودست يِ سازيعادمناسبات جامعه و 
رژیم «چه به نام در شکل خاص آن ياژهیوداشته است. چه نقش 

 داشته و دارد. میشناسیم» جمهوري اسالمی ایران
ربط دارد، » زیچهمهبه  زیچهمه«از آن جا که در هر ساختار اجتماعی 

دارد، فرودستی و تحقیر زنان به تداوم استثمار و  ستم به استثمار ربط
ستم در جامعه ربط دارد... بدون در نظر گرفتن کلیت این روابط و 

جامعه را رها کرد. اگر باور  توانینم ،همامور به  يگی کلیههچسبند
داریم که تنها راه برخورد با رژیم جمهوري اسالمی و رها کردن جامعه از 

که در آن جاري است، انقالب  ياانهیوحشه و استثمار گرانشر روابط ستم
عینی  يهاتیواقعاز  جانبههمهدرك و شناخت است؛ بنابراین باید 

بدانیم که این داشته باشیم.  اندانقالبجامعه و تمام موانعی که بر سر راه 
یذهنانقالب به معناي واقعی یعنی چه و چگونه میسر است. وگرنه 

ستماز انقالب حرف بزنیم و از حضور آگاهانه گر ا .میاکرده ییگرا
. میاکرده ییگرایذهنگان در آن حرف نزنیم هاقشار دربند شد نیتردهید

منظور تنها این نیست که قدرت سیاسی  میزنیموقتی از انقالب حرف 
 آگاهانه طوربهمردمی که  مناسبات و افکارسرنگون شود. ما از تحول در 

در این راستا را و ضرورت تغییر اوضاع را » زیچمههبه  زیچهمه«ربط 
 تمامبراي لغو  يزیربرنامهو  یدهسازمان. از میزنیمحرف  اندکردهدرك 

مناسبات مبتنی بر تمایز و ستم و استثمار در اقشار گوناگون جامعه 
مشترك حرف  يدر این مبارزه هاآن ي. از حضور آگاهانهمیزنیمحرف 

 .میزنیم
تمایزات، در موقعیت فرودست و  نیترگرانهستمو  نیترقیعمیکی از 

هیچ ستمی تا به این حد شدید و  .دهدیمزنان خود را نشان  واربرده
و هیچ موقعیتی تا به این حد فرودست نیست. اگر زنان و  جانبههمه

اگر  ؛گی و اهمیت درك ستم بر زن آگاهی نداشته باشندهمردم از پیچید
نرژي و شور مبارزاتی نیمی از جامعه در جهت حل تضادي ا ،یدهسازمان

از کدام قشر و  کهنیااز  نظرصرفرا در بند کرده،  هاآنخاص  طوربهکه 
 تماماگر ؛ دشون زیسررانقالب  يسوبهبا کدام تفکرات و منافع هستند، 

 دارشهیرحل چنین تضاد  جهتنرم کردن  وپنجهدستمردم خود را براي 
کلی در جامعه  ينقشی حیاتی در تقویت ساختار ستمگرانهو عمیقی که 

آماده  شودیمنیز تقویت  هاآنخود  يهلیوسبه ناآگاهانهآگاهانه یا و دارد 
 این انقالب نخواهد بود. ؛نکنند

و سنتی زنجیري تنها بر دست و پاي  ماندهعقبروابط و افکار 
یدي در به کل ياحلقهزنان و یا قشر خاصی از زنان نیست بلکه 

مبارزه  کنونی است. باراسارتتمام جامعه در وضعیت  زنجیر کردنِ 
گی که بر تن و بدن هبا حجاب اجباري یعنی پاره کردن زنجیرهاي برد

و  عریانیعنی رد سرکوب ؛ وجود دارد آشکار طوربهنیمی از جامعه 
به  جراتو  شدنمطرح جسارتیعنی ؛ آن يهاهیپایکی از متزلزل کردن 

نیمی از  يسازندهو  کنندهدگرگونیعنی انرژي خالق، ؛ لش کشیدنچا
یعنی ؛ جامعه را در خدمت به تغییر وضع موجود رها و هدایت کردن

در مسیر مبارزات زنان در به چالش گرفتن دیگر جوانب ستم بر  گشایش
 رويِ یعنی رها کردن خشم زنان براي پیش؛ ماندهعقبزن و افکار 

سرنگونی انقالبی جمهوري اسالمی و  يسوبهعه کلیت جام يمبارزه
 بدون ستم. يجامعهچگونگی ساختن یک 

باشد، تنها  گونهنیا تواندیممبارزه با حجاب اجباري تنها زمانی  اما
زنان در لغو دیگر قوانین  يبرد مبارزهپیش دارپرچم تواندیمزمانی 

جسارت و  تواندیمستیزانه شود، تنها زمانی زن ينوشته یا نانوشته
خشم زنان را  تواندیمبرانگیزاند، تنها زمانی را در این امر آگاهی زنان 

جهت سرنگونی انقالبی جمهوري اسالمی و مختصات جامعه بعدي رها 
برده شود.  شیپبه بخشییرهاکه با اهداف و دور نمایی انقالبی و  کند...

نقالب در انقالب است. تنها راه، وجود یک رهبري انقالبی است. تنها راه ا
 هر چه بیشتر زنان و مردم از تنیده بودن ستم و استثمار و رشد آگاهی

اجتماعیِ انقالبی و در مرکز آن  يهاجنبشبرد مبارزات از درون پیش
با حجاب اجباري بلکه براي  تنهانهجنبش انقالبی زنان است. جنبشی که 

جنبشی که  .کندیمزه گرانه مبارستیزانه و ستملغو تمام قوانین زن
ن مردساالري و مالکیت بر بدن شکستدر هم رهایی جامعه را مشروط به 

طبقاتی  يثبات یک جامعه يهاستون نیترسرسختیکی از  عنوانبهزن 
  .کندیمو براي آن تالش  داندیمگر و استثمارگر ستم
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 سوز و ارتجاعیِ را کنار بگذاریم، دیوارها همیشه در اشغال حاکمان بوده است. با نمادهاي جنگ خانمان بعدازآنو دو سه سال  57اگر روزهاي انقالب 
ستیزي، با افکنی و بیگانههراس پرستانه، با مردساالري وهاي خرافی، اندرزهاي مبتذل مذهبی و جمالت کهنهزشت؛ با آیه آسايِ، با تصاویر غولسالههشت

و اینک، ناگهان بعد از سالیان سال پلشتی و زشتی بر دیوار، با نخستین موج شورش، شعارهاي مردمی است که بر  هاي بازرگانیمغزشویی و سودآفرینی پیام
 دهد.شکفد و گُل میدواند، میدیوارها شاخه می

یم. در تاریکی شب که به کوچه یکنیمبینی، جریان مقاومت و اعتراض در رگ شهر را حس زه بر دیوار میزنی و شعاري تاصبح زود که از خانه بیرون می
ي نشانه وارنوشتهید. یکنیم، تداوم جنبش را باور ینیبیمو ردّ سرخ شعاري ناتمام را بر دیوار  شوندیمکه سریع دور  يشنویمکه  ییهاقدمو صداي  یچیپ

ان جداست؛ از حاکم يرانهفن آو ياز سلطه وارنوشتهیدگر است درست بیخ گوش نیروي انتظامی و گشت بسیج محالت. ورشت جوانان شقدرت و جرأ
 تواندیم وارنوشتهیدرا فیلتر کرد؛ اینترنت را از کار انداخت؛ ماهواره را با پارازیت خفه کرد؛ اما  هاتیسا شودیمو عمل خود ماست.  جنسِ اراده و آگاهی

 برساند. تولید شود و پیام را به هم بندان دائماً
 يط خوانایی دارد باز است. بر کنارهکه با محی ییهاامیپو دستت در گزینش  یکنیمدرست به هدف بزنی. مکان را خودت انتخاب  یتوانیم وارنوشتهیدبا 

، اطراف فرهنگسراها و... هاهیحاشفقیرنشین و  يهامحلهکوهنوردان، در  جنب دانشگاه، در گذرگاه يهاابانیخ، در گذردیم هاکارخانهکه از مقابل  ياجاده
صادر کنی که رو به  ییهافراخوان؛ یا کندیممهم قشرهاي مختلف را فریاد  يهاخواستهشعارهایی نقش کنی که  یتوانیمفزون بر شعارهاي عمومی انقالبی 

 دارد. هاآن
اشاره  ياشهیربه تضاد یا موضوعی مهم و  یسینویم. اگر شعاري که بر دیوار یرکنیتکثتحاد مبارزاتی بسازي و آن را براي مردم نماد ا یتوانیم وارنوشتهیدبا 

ساده  يانشانهفراگیر شود. اگر ابتکار به خرج دهی و  تواندیم کننده باشد و شور و شجاعت برانگیزد، متحد و روشن باشد، فهمعامهحد کافی  به داشته باشد،
 .شودیمبر دیوارها تکرار  اتناشناختهزیر شعارهایت اسپري کنی، خواهی دید که چه زود توسط یاران  انقالبی بیافرینی و يریگجهتن از رزمندگی و و روش
ا محصول بحث و و رهبري دارد. شعاره کارمیتقسو  يزیرنقشهیک کار جمعی است؛ یک فعالیت انقالبی مشترك؛ یک عملیات که نیاز به  وارنوشتهیدتولید 

زدن و به نتیجه رسیدن در  سروکلهمتشکل از دختران و پسران شجاع و مصمم است. محصول نشستن و  نانیاطمقابلکلنجار سیاسی در جمع کوچک یاران 
 يهایدگرگونعمق  کیامکداست؟ ظرفیت متحد کردن و فراگیر شدن کدام شعار بیشتر است؟  رگذارتریتأث کیکداماست؟  ترمهمکه: کدام شعار مورد این

آینده و دنیایی یکسره متفاوت را در برابر چشم  کیکدام؟ دهدیمملی و مذهبی را بهتر نشان  ها شدن جامعه از بند ستم طبقاتی، جنسیتی،الزم براي ر
 وحدت اراده و عمل است. سازنهیزم، وارنوشتهید ؟کندیمتصویر  ترروشنجامعه 

  .میکنیم؛ و دیوارها را فتح میدهیمرنگ را خوب تکان  ياسپر ؛میکشیم، کاله را تا روي چشم پایین مییپایمیارانه اطراف را ؛ هشمیشویمبه کار  دستپس
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 به یاد
 !جادوگران 

 
 آندریا دورکیننویسنده:   

 برگردان: سمیرا باستانی  
 

 
 

که چند ماه پیش خودکشی کرد و مدتی قبل از » اولین جنس«ی ، نویسنده»الیزابت گولد دیویس«کنم به من این بحث را تقدیم می
همرس و مادری  ،»ایَنز گارسیا«به کشت؛  ۱۹۷۴اکترب  ۴شاعری که خود را در  ،»آن سکتون«به اوز جنسی شده بود؛ قربانی تج شمرگ
داشته بود تا یک مرد دیگر به او تجاوز کند به کلفتی که او را محکم نگهگردن ساله که چند هفته پیش در کالیفرنیا به جرم کشنت مردِ سی

 ،رفاهی سیستمکه او به دلیل محکومیت به تقلب در ساله که پنج سال پیش، زمانی ۲۶ »اوا دیاموند«و به پنج سال حبس محکوم شد؛ 
سوتا برای کشنت شوهرش، مردی که داشت او را تا حد مرگ یک مادر نامناسب اعالم شد، فرزندش از او گرفته شد و چند ماه پیش در مینه

 .زد، به پانزده سال زندان محکوم شدکتک می
 ۱۹۷۴اکترب  ۳۱ی نیویورک، سازمان ملی زنان شعبه یشده در جلسههارائ

 

کشی صحبت کنیم. زن شیکُزن يجا هستیم تا دربارهما امشب این
ستماتیک زنان توسط مردان ناقص ساختن، تجاوز و یا کشتن سی درواقع

را که توسط  یدوشرطیقیباست که خشونت  ياکلمهکشی است. زن
یم، تعریف شودیمجنسی زن اعمال  يطبقه هیعلجنسی مرد  يطبقه
کشی است. از زن يانمونهبستن پاي زنان در چین  مثالعنوانبه ؛کند

سیستماتیک ناقص شدند تا  طوربهبراي هزاران سال در چین، تمام زنان 
تا منفعل و اشیائی براي رفع شهوت مردان تبدیل شوند؛  ییهاانسانبه 

غذا، آب،  نیتأمتا براي کاالیی جنسی باشند؛  صرفاً تیدرنها کهنیا
تا نتوانند راه بروند و یا فرار به مردان وابسته باشند؛  کامالًسرپناه و لباس 

 گرشان متحد شوند.مردان ستم یرحمیبو یا علیه  کنند
کشی، تجاوز سیستماتیک به زنان در بنگالدش دیگري از زن ينمونه 

، بخشی از استراتژي نظامی مردان ارتش جا، تجاوز به زنانآن در .است
برآورد شده است که  دیدانیمکه بسیاري از شما  طورهمانمهاجم است. 

زن توسط سربازان مهاجم مورد تجاوز قرار  400,000تا  200,000بین 
این زنان توسط شوهران، جنگ به پایان رسید،  کهیهنگامگرفتند و 

گی و هگی، گرسنهو به فاحشه شدخواندهشان ناپاك برادران و پدران
کشی در بنگالدش اول توسط مردانی که به زن مرگ محکوم شدند.

و  برادران شوهران، و بعد توسطبنگالدش حمله کردند صورت گرفت 
جنسی  يطبقهجنسی مرد علیه  يطبقهیعنی توسط ؛ پدران آن زنان

 زن انجام شد.

تا جنایت دیگري از  میاشدهجا جمع امشب، در شب هالووین، ما در این
نه میلیون زن را که جادوگر  یجمعکشتارِخاطر آوریم؛ را به کشیزن

در  صدسالهیس يدوره. این زنان، خواهران ما، در یک شدندیمنامیده 
آلمان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، هلند، سوئیس، انگلستان، ویلز، ایرلند، 

م خداي پدر و تنها پسر او، به نا هاآناسکاتلند و آمریکا کشته شدند. 
 عیسی مسیح کشته شدند.

آغاز شد.  1484دسامبر  9در  رسماًجادوگران  يافتهیسازمان يشکنجه
هاینریش «، يهانامدو راهب دومینیکن به  »پاپ اینوسنت هشتم«

تفتیش عقاید معرفی کرد  مأموران عنوانبهرا  »جیمز اسپرنگر«و  »کرامر
کار  يو شیوه خواست جادو را تعریف کنندشایسته و از آن دو پدرِ 

جادوگران را تعریف و تفکیک کنند و براي جریان محاکمه و صدور حکم 
 روشی استاندارد برگزینند. حاصل کار کرامر و اسپرنگر متنی به نام پتکِ 

فقه  طرز کارجادوگران بود. پتک جادوگران الهیات متعالی کاتولیک و 
 کاتولیک بود.

برابر با قانون اساسی در نظر گرفت. حکم قانون را داشت و  توانیم آن را
 اقتدار آن را در هر سطح و و اعتبار دیکشیمهرکسی که آن را به چالش 

به جرم ارتداد به مرگ محکوم ، دادیمو یا مورد سوال قرار  کردیمرد 
 .شدیم

به  خواهمیمپتک جادوگران بحث کنم،  در مورد محتوايِ کهنیاقبل از 
رقم کلی  بیندازم. نگاهی، جادوگران داریم ياطالعات آماري که ما درباره

 تید بسوزانیدهای جادوگرانی هستیم که نتوانسما نوه! 
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یک رقم میانگین اغلب توسط محققان در این زمینه  عنوانبهکه 

 نسبت زنان به مردانِ  .نه میلیون نفر استقرارگرفته  مورداستفاده
برآورد شده  1به  100تا  1به  20مختلف از  يهازمان بنا بهشده سوزانده

 ت.اس
پتک جادوگران تالش دارد متن  و بیشترِ ؛جادوگري براي زنان جرم بود

عیسی مسیح متولد شد، رنج برد و  کهنیااول چرایی آن را توضیح دهد. 
رد که مردان را نجات دهد، نه زنان را. بنابراین، زنان در برابر فریب مُ

ی بیش از یک مرد شهوان«یک زن  کهنیادوم . رترندیپذبیآسشیطان 
در بسیاري اعمال شنیع شهوانی او  وضوحبه توانیمکه این را  است
 يریشه در خلقت خود حوا دارد. او از دنده ،شهوانی بودن زن 1»دید.
 بیفربه دلیل این نقص، زنان همیشه است.  شدهخلق ياشدهخم

زنان، به معناي واقعی، شریر، خبیث، عاطل، احمق  کهنیاسوم . انددهنده
با یک شیر یا یک اژدها  دهمیممن ترجیح « :اندصفتطانیش تیهانیبو 

در برابر شرارت یک  هاشرارتشریر... تمامی  نِباشم تا با یک ز خانههم
، افکاري کندیمفکر  ییتنهابه... وقتی زنی ندیآینم حساببهزن چیزي 

 ترفیضعذهنی و بدنی  ازنظرزنان  کهنیاچهارم  2»شیطانی در سر دارد.
از  ترتلخ«زنان  کهنیاعقلی مانند کودکان. پنجم  ازنظرو  اندمرداناز 

و  هاستآنگناهان ریشه در زنان دارد و از وجود  يزیرا همه »اندمرگ
 تیدرنها 3هستند. »فریبنده و رمزآلود«زنان دشمنانی  کهنیا نیچنهم

 جادو ریشه در میل« چراکهزنانه بود  جادوگري یک جنایتِ کهنیا
 4»است. ریناپذيریسجنسی دارد که در زنان امري 

 نیستند؛ رمعمولیغیک سري مجادالت  هانیابه یاد داشته باشید که 
و قضات است. به یاد داشته باشید گذاران قانوناعتقادات محققان،  هانیا

 در آتش سوختند. زندهزنده که نه میلیون زن
زخمی ، به ابط جنسی با شیطانداشتن روجادوگران به پرواز متهم شدند، به 

و  هایضیکردن احشام، به وجود آوردن طوفان و تندباد، به وجود آوردن مر
واگیردار، به فریفتن مردان، به تبدیل مردان و خودشان به  يِهايماریب

 بانیعام، به دزدیدن آلت جنسی مردان و و قتل يخوارحیوانات، به آدم
 شدنناپدید ـ  قع، این آخرین موردآلت جنسی مردان. دروا شدنناپدید 

تحت قانون کاتولیک بود. دلیل موجهی براي طالق  ـ آلت جنسی مردان
استفاده [ شدیاگر آلت جنسی مردي براي بیشتر از سه سال ناپدید م

 همسرش حق طالق داشت. ،]مترجم د ـشنمی
 نیترمسخرهو  نیتریباورنکردن، نیزتریانگنفرتیافتن دلیل این حجم از 

که  کنمیماما فکر علیه زنان توسط کرامر و اسپرنگر دشوار است،  هااتهام
پس چه باید بکنیم، آن «. اسپرنگر و کرامر نوشتند: امافتهیاین دلیل را 

مردانه را، بیست یا سی  يهاارگان... تعداد زیادي  دسته از جادوگران که
یا یک جعبه قرار  پرنده يرا در یک النه هاآنعضو بدن را جمع کرده و 

و جو و ذرت  کنندیممانند عضوي زنده حرکت  هاآن، جایی که دهندیم
 و موضوعاست  شدهدهیدکه توسط بسیاري  طورهمان، خوردندیم

 5»؟گزارشات شایع است
چه هستیم؟ چه هستیم که فکر کنیم؟ آن دسته از ما که براي  واقعاًما 

یمدارند که فکر کنند؟ وقتی ، چه ارزشی اندآمدهکاتولیک بار  مثال
که اعتقاد  ؛کنندیم يریگجنآمریکا  يکشیشان در مناطق حومه مینیب

از الهیات کاتولیک است، ما چه هستیم که فکر  ياهیپابه جادوگري هنوز 
که لوتر در مواجهات بسیاري که با شیطان  میفهمیمکنیم؟ وقتی 

تیم که فکر کنیم؟ ، ما چه هسکردیمکشی را تحریک داشت، این زن
او  کهنیاو  سوزاندیمکه کالوین خود جادوگران را  میابییدرموقتی 

ما چه هستیم که فکر بر شکار جادوگران در زوریخ نظارت داشت،  شخصاً
ضوعی وت زنانه موشهنفرت از که ترس و  میفهمیمکنیم؟ وقتی 

 در قانون یهود است، ما چه هستیم که فکر کنیم؟ شدهرفتهیپذ
 مییگویمشخصی نسبت به جهان داریم.  کامالًعضی از ما یک دیدگاه ب

اتفاقی است  افتدیممان یک زن براي عنوانبهمان هایزندگاتفاقی که در 
یم حتارخ دهد.  اشیشخصکه ممکن است براي هر فردي در زندگی 

یک زن تجربه  عنوانبهکه هر نوع خشونتی که ما در زندگی  مییگو
یا یک  مانمعشوقه از شوهرمان، خوردنکتک تجاوز گرفته تا از میاکرده

متجاوز را  حتاغریبه اتفاقی است که بین دو نفر افتاده است. برخی از ما 
 شخصاً او  مییگویمو  میکنیم تأسفاحساس  شايبرا .میکنیمتوجیه 

خاص توسط یک زن  زمانِکیاو در  کهنیاپریشان و مضطرب است و یا 
 است. شدهکیتحرخاصی  طوربهخاص 

که  ندیگویم. شوندیم »سرکوب«هم  هاآنکه  ندیگویممردان به ما 
یعنی مادران،  شانیزندگ اغلب در زندگی فردي خود توسط زنانِ هاآن

که زنان از  ندیگویم .شوندیمقربانی » شانيدخترهادوست«و  همسران
، خود باعث شانقتحما، غرور یا یخواهادهیز، يتوزنهیکطریق شهوت، 

که ما  ندیگویمبه ما  هاآن. شوندیمتحریک مردان و اعمال خشونت 
یمبه ما اعمال  هاآنخود علت و مسئول خشونتی هستیم که از طرف 

پر از درد است و ما زنان دلیل آن  هاآنکه زندگی  ندیگویم. شود
 هستیم.

 يریناپذانجبرآسیب  هاآنیک مادر به  عنوانبهکه ما  ندیگویم
یک  عنوانبه، میاکردهرا تضعیف  هاآنیک همسر  عنوانبه، میارسانده

هرگز و هرگز و  میابردهگی آنان را به تاراج هعاشق اسپرم، جوانی و مردان
بها  هاآنکافی به  ياندازهبهیک همسر و یا یک عاشق  یک مادر، عنوانبه

 .میانداده
تمام  يآورجمعاگر ما شروع به  هچراک ما چه هستیم که فکر کنیم؟

کنیم؛ ـ  عامقتلسازي جنسی، قتل، تجاوز، حمله، ناقص ـموارد خشونت 
سیاسی و فلسفی آنان را بخوانیم و  يهاداستان، اشعار، هارماناگر 

ببینیم که دیدگاه آنان نسبت به ما همان دیدگاهی است که دیروز 
تاریخی، زن ازلحاظمیم که به ما داشتند؛ اگر بفه نسبتمفتشین عقاید 

یک اشتباه، یک ناعدالتی تصادفی، یا یک اتفاق وحشتناك  صرفاًکشی 
معتقدند باید  هاآنمنطقی چیزي است که  ينتیجه درواقعنبود، بلکه 

ما باید متوجه شویم  تیدرنهاطبیعت خداداد یا بیولوژیکی ما باشد؛ پس 
ندگی جاري است که زنان پدرساالرانه واقعیتی از ز کشیِزن که در پسِ

 کهنیاکنند و باید از یکدیگر کمک بگیریم براي یآن را زندگی م
 شجاعت تحمل کردن و تغییر دادن آن را به دست بیاوریم.

مبارزه براي پول بیشتر در ازاي یک زات فمینیستی، مبارزات زنان، مبار
بیشتر و یا براي  و یا براي حقوق برابر تحت قوانین مردانه ساعت کار

قوانین مردانه کار کنند  يکه در محدوده يگذارقانونشدن تعداد زنان 
همه اقداماتی ضروري است که براي نجات زندگی  هانیانیست. گرچه 

اما این  شدهیطراحتعداد هر چه بیشتري از زنان در حال حاضر و امروز 
 اصالحات به خشونت نیا کشی را از ریشه برنخواهد کند؛اصالحات زن

جنسی زن انجام  يمرد بر طبقه جنسیِ يطبقهکه توسط  یدوشرطیقیب
رو به افزایش تجاوز در  اصالحات اپیدمیِ نیا .دهدینم، پایان شودیم

و یا اپیدمی ضرب و شتم همسر در انگلستان را متوقف  این کشور
فقیر سفید را که قربانی  زنان عقیم شدن زنان سیاه یا هانیانخواهد کرد. 

 ت پزشکان مرد از آلت تناسلی زنان هستند را پایان نخواهد داد.نفر
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 بجنگ تا بجنگیم!
 میغرق خون جنگ ما

 میتا بجنگ بجنگ 
 میسرخ رنگ همواره  
 میتا بجنگ بجنگ   

 
 هاتان شهیپشت ش ما

 هاتان شهیعمق ر در 
 میتوان سنگ همچون  
 میتا بجنگ بجنگ   

 
 میفشنگي نعره ما

 میتفنگ کیبه  کی ما 
 میزن وَ مرد جنگ ما  
 میتا بجنگ بجنگ   

 
 وحشت يلحظه ها در

 شرم تلخ ساعت در 
 میدرنگ یباك و ب یب  
 میتا بجنگ بجنگ   

 
 کاخ هاتان شیپ در

 جسم آخ هاتان در 
 میهم کلنگ شهیت هم  
 میتا بنجگ بجنگ   

 
 و جارو لیداس و ب گه

 و تور و پارو شهیت 
 میو چنگ غیو ت دندان 

 میتا بجنگ بجنگ   
 

 اشاره کیبه  تنها
 بارش ستاره ما 
 میسرخ جنگ فرمان  
 میتا بجنگ بجنگ   
 میآتش به رنگ ننگ    
 میتا بجنگ بجنگ     

 
 میتا بجنگ بجنگ

 میتا بجنگ بجنگ 
 

 داریپا داآی
 
 

 با صداي شاعر» بجنگ تا بجنگیم«دئو کلیپ وی 
www.youtube.com/watch?v=T61mzMY70os&feature=youtu.be 

را از زنانی که توسط خویشاوندان مردشان به  هامارستانیتاین اصالحات 
؛ زنانی که مورد نفرت مردان کندینمخالی  شوندیمبرده  جاآن

گی هبرد و شرایط هاتیمحدودتنها به این دلیل که علیه اند قرارگرفته
 يهازندان اصالحات نیا .کنندیمطغیان  شودیمکه بر آنان اعمال  زنانه

 از پس، یا اندزده یفروشتنپر از زنانی را که براي زنده ماندن دست به 
مورد  کهیدرحال؛ یا اندرساندهمتجاوز را به قتل  تجاوز شد هاآنکه به آن

ود شان ببودند مردي را که در حال کشتن قرارگرفتهضرب و شتم 
همردان از کار خان يبرداربهرهاصالحات  نیا کشتند، خالی نخواهد کرد.

مردان را از قربانی کردن  که چنانگی زنان را متوقف نخواهد کرد و هم
در روابط  شانمردانهروانی در راستاي تقویت هویت  ازلحاظزنان 

 داشت. بازنخواهد »عاشقانه« اصطالحبه
را  رحمانهیب کشیِپدرساالري این زنو هیچ همیاري شخصی در نظام 

هیچ زنی امنیت آن را ندارد که ، مردساالرجوامع  در متوقف نخواهد کرد.
جوامع  در و یا مادري کند. را داشته باشد، یا عشق بورزد اشیزندگ

و آینده است. در جوامع  ، هر زن یک قربانی، گذشته، حالمردساالر
و آینده است. در  ذشته، حال، دختر هر زن یک قربانی، گمردساالر
به ناگزیر یک  نیچنهماو و  ي، پسر هر زن خائن بالقوهمردساالرجوامع 

 استثمارگر زن دیگري است.متجاوز و یا 
بتوانیم زندگی کنیم و دوست داشته باشیم، باید به یک  کهنیاقبل از 

این بدان معنی است که ما باید دست از خواهر انقالبی بدل شویم. 
و ها آن يهیتغذ، بکشیم؛ باید از کنندیمت مردانی که به ما ستم حمای

 هاآنکه ما نباید به ؛ میبرداردست هاآنپوشاندن و تمیز کردن پشت سر 
بدان معناست که ما باید  نیا اجازه دهیم از زندگی ما تغذیه کنند.

ا است، کنار بگذاریم. م شدهدادهزن آموزش  عنوانبههویتی را که به ما 
مترادف با زن شده گفتهآثار مازوخیسم که  يهمهرا از  باید خودمان
، مؤسسات ي. این بدان معنی است که ما باید همهمیکنپاكبودن است 

این نظام مردساالر را که با تغذیه از  ورسومآدابو  قوانین، فلسفه، مذهب
 موردحمله، شدهساختهما  »تیاهمیب«و بر روي کار  ما »کثیف«خون 

 قرار دهیم و نابود کنیم.
انقالبی  گیِههالووین زمان مناسبی براي متعهد شدن به این خواهران

به یاد  باهم. در این شب میآوریمگان را به یاد هاست. در این شب ما مرد
 هاآنزیرا مردان معتقد بودند ؛ که نه میلیون زن کشته شدند میآوریم

هنوز  هاآنکه رنج  میدانیمشب ما این  در اند.شهوانی، بدخواه و شریر
 ادامه دارد.

آن را به  باهمبگذارید جادوگران حوا بگذاریم. را نام این شب  باهمبیایید 
، اندیکشزنانی که قربانیان زن يزمان عزاداري بدل کنیم: براي همه

 کهآنتجاوز شده، بدون  هااند، به آنستانراند، در تیمار زندان، داندمرده
بگذارید در  اند؛ وشدهواقعمورد خشونت و اند شدهعقیم بخواهند خود 

م ـ این انقالب خواهرانه وقف کنی يخود را براي توسعه این شب زندگیِ
که این خشونت سیاسی و اقدامات فمینیستی  يهاياستراتژ طریق از

  گر علیه ما را براي همیشه متوقف خواهند کرد.ویران
1. Heinrich Kramer and James Sprenger, Malleus Maleficarum, 
trans. 
M. Summers (New York: Dover Publications, Inc. 1971), p. 44. 
2. Ibid. p. 43 
3. Ibid. p. 47 
4. Ibid. 
5. Ibid. p. 121 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  توانیدها میل این گزارشی کامی نسخهای مطالعهبر 
 .کنیدبه سایت سازمان زنان هشت مارس مراجعه 

 

 

 
 های سازمان زنان هشت مارسفعالیت گزارش خبشی از

 تلفدر کشورهای خم» روز جهانی زن«از مبارزات 
 

 
 در انگلستان زن یدو تظاهرات به مناسبت روز جهانگزارش از  ايچکیده 

 :مارس 10شنبه لندن 
برگزار شد. فعالین  Million Women Riseمارس راهپی�یی به مناسبت روز جهانی زن از جانب  ۱۰به شن

و تشکالت  هاسازمانا سازمان زنان هشت مارس و کارزار مبارزه علیه خشونت بر زنان در ایران همراه ب
 ..مختلف در این راهپی�یی رشکت کردند. یشهرهاگوناگون، سنین و  یهاتیملفمینیستی از 

امسال یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس در لندن نیز جز سخ�انان بود. برخی از فعالین و ... 
س و شعار نه به حجاب دوستداران سازمان زنان هشت مارس با حمل پرچم سازمان زنان هشت مار 

جمهوری  زیستاجباری، زنان تکلیف جمهوری اسالمی را در خیابان تعیین خواهند کرد، نه به رژیم زن
اسالمی و با آویزان کردن رورسی سیاه بر چوب به نشانی همراهی با زنان در ایران، همراه با سخ�ان در 

در این سخ�انی به موضوع مبارزات مردم در  مکان سخ�انی حضور یافتند که مورد استقبال قرار گرفت.
طور مشخص موضوع فرشده شدن نزدیک به چهل سال مبارزه زنان علیه دوره اخیر، نقش زنان و به

مختلف ایران حجاب از رس  یحجاب اجباری که امروزه شکل نوینی به خود گرفته و زنان در شهرها
شد که امروزه ما  دیبر این موضوع تأک نیچنره شد. هم، اشاکنندیو آن را به چوبی آویزان م دارندیبرم
تنها باید در کارزارهای وسیع مبارزاتی علیه ستم و خشونت و استث�ر در صف مقدم در جنبش نه

انقالبی مردم با هدف رسنگونی رژیم جمهوری اسالمی قرار گیریم بلکه دست در دست دیگر زنان جهان 
امپریالیستی مردساالر به وسعت جهان  - یدار هی�ری که سیستم رسمابرای پاره کردن زنجیر ستم و استث

به ساخنت جهانی  نیچننیو ا میبرشیپرا  ریناپذیپیگیر و خستگ یابسته است، مبارزه �نیوپادستبر 
 و... میرسانیار یبدون خشونت بر زنان 

بر چوب،  هایعارها و رورس تشکیل دادیم که همه با در دست داشنت ش یاپس از امتام سخ�انی حلقه
 عنوان نشانی از اسارت زنان به آتش کشیدیم. این حرکت مورد استقبال قرار گرفت.تعدادی رورسی را به

 
 :مارس 8شنبه پنج
 Russellبه مناسبت روز جهانی زن در مرکز شهر لندن در پارک  یاستادهیمارس تظاهرات ا ۸شنبه پنج

Square  ل تشکمیدان راسل از جانبWomen’s Strike  برگزار شد. فعالین سازمان زنان هشت مارس و
 کارزار مبارزه علیه خشونت بر زنان در ایران نیز در این تظاهرات رشکت کردند.

مختلف رشکت داشتند. ما تالش  یهاتیمختلف فمینیستی و مل یهادر این تظاهرات، زنان از گروه
نان هشت مارس و کارزار مبارزه علیه خشونت بر زنان که به سازمان ز  یهاهیانیکردیم عالوه بر پخش ب

کنندگان ، با برخی از رشکتمیکنکنندگان پخشبود را در بین رشکت شدههیمناسبت روز جهانی ته
به بحث و گفتگو در مورد موقعیت فعلی زنان و مبارزه علیه حجاب اجباری بپردازیم. زنانی  مندعالقه

ن ایران مطلع بودند به ما اعالم کردند که حرکت زنان ایران شور و شوق فراوانی که از اخبار مبارزات زنا
 اند.برای ما به وجود آورده

بود سخ�انی کردند. یکی از  شدهیز یردر این تظاهرات زنان از تشکالت مختلف که از قبل برنامه
اقتصادی و  یرین فشارهاها بر رس موضوع زنان پناهنده و مهاجر در این کشور که تحت شدیدتسخ�ان

مورد  نیچننیاجت�عی و فرهنگی هستند، صحبت کرد و از همه خواست که نگذاریم خواهرهای ما ا
ستم قرار گیرند. موضوع سخ�ان بعدی بازداشت زنان پناهنده و مهاجر بود که چگونه اکرثیت مردم این 

از همه درخواست کرد که برای بیرون آوردن . این سخ�ان انددهیها را نشنکشور حتا نام این بازداشتگاه
چگونه از تن  کهنیسکس سخ�انی کرد و ا» صنعت«این زنان تالش کنند. یکی دیگر از سخ�انان بر رس 

. یکی از فعالین ما نیز جز سخ�انان بود که بر رس موضوعاتی هم چون برندیزنان بیشرتین سود را م
برای پیرشوی و جهش در مبارزات زنان چه باید  کهنیاب و اخیزش اخیر، نقش زنان در آن، موضوع حج

 کرد، صحبت کرد که مورد استقبال وسیع جمع قرار گرفت.
 

 انگلستان -افغانستان)-مارس (ایران هشت فعالین سازمان زنان
انگلستان -زنان در ایران فعالین کارزار مبارزه با خشونت خانگی، اجت�عی، دولتی بر

 

 
 

 

هاي گزارش بخشی از فعالیت
 سازمان زنان هشت مارس
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در ترکیه زن یتظاهرات به مناسبت روز جهان ارشگزاز  ايچکیده 
 :مارس 8شنبه پنجشهیر اسکی

هشت مارس امسال در ترکیه، در حالی برگزار شد که دست حاکمیت ستمگر 
برای مردم این کشور و جهانیان گشوده شده است؛  شیازپشیباین کشور 

هی ی این دولت متجاوز به پشتوانه و همراهاترکشتوپ و  کهیدرحال
یمباقی متجاوزان منطقه و جهان، بر حیات نواحی کوردنشین فرود 

 …دیآ
تجمع زنان به مناسبت هشت مارس در  میدانیمکه  گونهه�ن... 
ی حملهبود و با  شدهاعالمی اخیر از سوی دولت ترکیه ممنوع هاسال

چند روزی پیش از روز  معموالًگر به تجمعات زنان که رسکوب مأموران
و  آمدندیم گرد هم هاابانیخمارس به هدف همراهی بیشرت در  هشت

سعی در به هم زدن این امواج پیوسنت، قدرت گرفنت و  ،ازآنپسروزهای 
 ازآنجاکهاما ؛ است آمدهعملبهبلند شدن صداهای مبارزه و اعرتاض زنان 

ی مختلف رسکوب داخلی و خارجی را آزموده و هاراهدیگر این دولت نیز 
خود  جوارهمه چشم هراسناکی نیز به وقایع کشورهای هم تا و گوش

 ی تباه و ویران خود را دیده باشد.ندهیآباید  شیازپشیبدارد، 
ی ترکیه، در شهرهای کوچک و بزرگ زنان به یکدیگر هاابانیخ، در ۲۰۱۸در روز هشت مارس ... 

 .. فریاد خود را بلند کردند. صداهمپیوستند و دوباره 
 ازجملهی شده بود. رساناطالعو زمان تجمعات نیز در هر شهر از پیش مشخص و  محل 

ی ساکاریا، مجسمهدور  ۱۹ ساعتدر میدان تقسیم، آنکارا در  ۱۹:۳۰در ساعت  استامبول
 شهیر مقابل مجتمع تجاری اسپارک و...دنیزلی در پارک کندووان، ازمیر در آلسانجاک، اسکی

که به خاطر وجود دو دانشگاه آنادولو و عث�ن  میدهیمگزارش شهیر ما از شهر اسکی... 
 معموالًنشین و دانشجویی مبدل شده است. از همین جهت قاضی به یکی از شهرهای جوان

خوبی برخوردار  نسبتاً با ح�یت و اتکا به دانشجویان، هشت مارس در این شهر از مشارکت 
 است.

یی با موضوع هاینقاشعرتاضات زنان در ایران، طلبی با ابه هدف همراهی و همراهی... 
 زمانهمو  میدرآوردمبارزات زنان علیه حجاب اجباری را مقابل این مجتمع به �ایش خیابانی 

گری از مبارزات زنان ایران بر سکو رفته، حجاب را به دار آویختیم و برای هر عابر و پرسش
الزم است اشاره به دو نکته نیز داشته  همتأسفاناما در ارتباط با این حرکت ؛ سخن گفتیم

باشیم: یکی مداخله و تذکر پلیس به خاطر غیرترک و دیگری بودن، تالش برای م�نعت با 
 یی همچون امتام ساعت تجمع و درخواست مدارک شناسایی و...هابهانه

ن شهر زندگی در ای جوپناهفرار ایرانیانی که با عنوان  باً یتقرو  درنگیبدیگری فاصله گرفنت  
؛ تنها فعالین خود ترکیه که در تجمع دهندیمباالیی را نیز تشکیل  نسبتاً و تعداد  کنندیم

در ح�یت از  شدیمحارض بودند و زنانی نیز از همین جمعیت پس از توضیحاتی که داده 
 گفتند. بادزندهزنان ایران، حجاب آویخته را چرخاندند و 

 ترکیه -آیدا پایدار 

 
در آلمان زن یتظاهرات به مناسبت روز جهان گزارشاز  ايچکیده 

  :مارس 8شنبه پنج فرانکفورت
املللی زنان در فرانکفورت با چندین برنامه در نقاط مختلف شهر روز هشت مارچ روز بین
پی�یی با اعالمیه پخش کردن، سخ�انی، موزیک و رقص از خیابان فرانکفورت تجلیل شد. راه

ترین قسمت فرانکفورت است رشوع شد و به سمت ورت که پرجمعیتسایل فرانکف
های عمومی آملان در شهر فرانکفورت) تعمیر، دی ـ گی ـ بی (فدراسیون یا اتحادیه

افغانستان) بنیر خود و بنیر  -بود. فعالین سازمان زنان هشت مارچ (ایران  درحرکت
های سازمان زنان داشت اعالمیه کارزار زنان ایران را مسئوالنه و با شور و شعف بدوش

 ..خواستند.شد و مردم باعالقه میپی�یی پخش میهشت مارچ و کارزار تا پایان راه
ی در رشوع برنادت مسئول سازمان زنان کوراژ از ایالت اسن صحبت کرد به همه... 

های زنان ازجمله سازمان زنان هشت مارس درود و سپاس گفت. بعد ها گروپسازمان
ی همبستگی با مبارزات مردم ایران در کمیته«سخ�انی چند زن دیگر، شهرزاد از  از

ی حرکت انقالبی زنان خیابان انقالب در ایران صحبت کرد و درباره» فرانکفورت
پی�یی در نزدیک تعمیر دی ـ گی ـ بی متام ی آن برای مردم روشنی انداخت. راهدرباره

کند ، در کفش»د ـ کا ـ پ«جا زنانی از حزب د در آنشد و مردم به درون ساخت�ن رفتن
 شان، از مردم استقبال کردند.هایهای گل و یک کارت برنامهمنتظر بودند با شاخه

ها را در سالون پخش کردیم که اعالمیهداخل سالون میز کتاب بود. ما بعد این
 ..وارد بودند.که تازههای خود را رس میز کتاب هم گذاشتیم برای دسرتسی زنان اعالمیه

فرانکفورت –کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجت�عی و خانگی علیه زنان در ایران /  فرانکفورت –افغانستان)  –سازمان زنان هشت مارچ (ایران 

میکنیدفاع م یبا اتحاد قدرمتند از زندگ 
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 در آلمان زن یتظاهرات به مناسبت روز جهان گزارشاز  ايچکیده 
  :مارس 8شنبه برمن پنج

خشونت مبارزه با کارزار «ما از طرف  ۲۰۱۸مارس  روز پنجشنبه هشتم
 ۸سازمان زنان «چنین و هم »دولتی، اجت�عی و خانگی بر زنان در ایران

مرکزی  یهاابانیخاز  یکیدر بعدازظهراز حدود ساعت سه و نیم » مارس
شهر حارض شدیم. مطابق معموِل چند سال اخیر، فراخوان تظاهرات از 

مارس و هشت که متشکل از سازمان زنان » برمن کنفرانس زنان شهر«طرف 
پی�یی چه راهبود. آن شدهدادهچند تشکل رادیکال دیگر در این شهر است، 

این بود که کنفرانس زنان در گفتگوهایی که در  کردیمامسال را مت�یز 
جمعیت  ۲۰اخیر با جمع دیگری، متشکل از حدود  یهاماه

 به توافق رسیده بودند که برنامه را مشرتکاْ فمینیستی شهر داشتند،   عمدتاً 
  ..بربند البته با دو فراخوان جداگانه. شیپبه
 همراهرا  »دخرتان خیابان انقالب«متفاوت از  یهاعکسما تعداد زیادی ... 

چسبانده و این پارچه را به  یرنگرسخ یبا توضیحی کوتاه، روی پارچه
توجه بسیاری از حضار  هاعکسین بودیم. ا کردهنصب بلندگوماشین حامل 

که بتوانیم توضیحاتی  دادیمو این فرصت را به ما  کردیمرا به خود جلب 
 هاآندر رابطه با مبارزات اخیر زنان در ایران علیه حجاب اجباری به 

 نیتربزرگهوای بسیار نامساعد، امسال شهر برمن یکی از  باوجود.. بدهیم.
روز زن را در مقایسه با چند سال گذشته،  یهایی�یراهپ نیتررنگارنگو 

 زمانهماین واقعیت است که در مقابل و  یدهندهنشانتجربه کرد و این 
رسخورده و  تنهانهراست در کشورهای غربی، زنان  یهاجناحگیری با قدرت

و نقش  داکردهیپمبارزه  یبیشرتی برای ادامه یبلکه انگیزه اندنشدهپاسیو 
. هر جا ستم هست کنندیمدر مخالفت با سیستم حاکم بازی  یتر پررنگ

 مبارزه هم هست.
 برمن -افغانستان)-مارس (ایران هشت فعالین سازمان زنان

 برمن -زنان در ایران فعالین کارزار مبارزه با خشونت خانگی، اجت�عی، دولتی بر
 

 هلند  در زن یتظاهرات به مناسبت روز جهان گزارشاز  ايچکیده 
  :مارس 8شنبه پنج آمستردام

در هوای رسد و بارانی برگزار شد. زنان از تشکالت  ۱۷:۳۰امسال مراسم از ساعت ... 
برخالف تصور  .کردندیمحمل  شانمبارزات زنان را بر روی ب�های یهاعکسگوناگون 

هب و پیش بیشرت بود؛ یهاسالت به بسن گانهکنندرشکتتعداد  ،هوای رسد باوجودامسال 
  ..گیر بود.خصوص حضور زنان جوان چشم

دفاع از مبارزات مردم  به ه،انیخاورم یمنطقه طیتر شدن رشایبحران یلمراسم امسال به دل
با  یهمبستگ، هیسور در نیبه شهر عفر هیترک یاعرتاض به حمالت دولت فاشست ،منطقه

دفاع از مبارزات  و یحجاب اجبار  هیزنان عل مبارزات خصوصهو ب رانیمردم در ا زشیخ
 .اختصاص داشت، نیجندر رابطه با حق سقط ینیاکر و زنان ا

 ،در رابطه با رشایط و مشکالت زنان در کشورهای خودتشکالت گوناگون از فعالین زن 
کوتاهی را ارائه دادند که همگی حاکی از موقعیت و رشایط اسفناک زنان در  هایپیام

 .. کشتار مردم عفرین بود.گی و هخاورمیانه و آوار  یمنطقه
 .. چند رسود به مناسبت روز زن خواندند. ،یکی از تشکالت چپ هلندی» فردای رسخ«گروه ه�ی 

یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس به زبان هلندی در رابطه با مبارزات اخیر زنان در ایران علیه حجاب اجباری 
فعالین کردیم و ل و رورسی به همراه برده بردیم که بین حارضین پخش سوزان شاببرای �ایش حجا.. ما خواند.پیامی 

گی زنان را به آتش هسمبلیک حجاب اجباری این سمبل اسارت و برد طوربه ،جا حضور داشتندزن و مرد ایرانی که در آن
که در آن و این دندیدیمرا   هایرورس و عابرین که آتش زدن  نیاز حارضبرخی  .دند و مخالفت خود را اعالم کردندکشی

و زمانی که متوجه  شدندیمعلت آن را جویا  را داریم. هایرورس تالش و ارسار در آتش زدن  قدرنیاهوای بارانی چرا 
ابانیخ ریدام از مس دانیاز م تیسوزان جمعحجاب شیبعد از �ا .کردندیمشدند با ما اعالم همبستگی میهدف ما 

 کردند. یی�یمه رشوع به راهپشهر به سمت سالن برنا یها
هشت  در رانیمبارزات زنان ا نیاز اول یعکس بزرگ، »!هاستیالینه به امپر !یاسالم ینه به جمهور « یهاما پرچم

را همراه » مبارزه با خشونت علیه زنان کارزار«و ب�  رانیمبارزات زنان در ا یهاو عکس یحجاب اجبار  هیعل  ۵۷ارسم
.. خود وصل کرده بودیم. یهالباسمبارزات اخیر زنان علیه حجاب اجباری در ایران را به  یهاسعکهمچنین  ؛ ومیداشت

سپس سه نفر از طرف .. زنده برنامه اجرا کردند. طوربهگروه موزیک جوانان  ،و ورود به سالن برنامه  در پایان راهپی�یی
 نیجنسقطبا حق  رابطهدر  نیاوکرازنان در  یزن و مبارزهبرگزارکننده در رابطه با اوضاع و اهمیت روز جهانی  یکمیته

 ..دیرس انیطور زنده و رقص به پاهشاد ب یهاکیبا پخش موز ،مراسم انیدر پا .مطالبی را خواندند
 هلند -افغانستان)-مارس (ایران هشت فعالین سازمان زنان

 هلند -در ایرانزنان  فعالین کارزار مبارزه با خشونت خانگی، اجت�عی، دولتی بر
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 در بلژیک زن یتظاهرات به مناسبت روز جهان گزارشاز  ايچکیده 

 آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت جمهوري اسالمی:، مارس 8 بروکسل، 
به علت اهمیت مبارزات زنان علیه حجاب اجباری تصمیم گرفتیم یک آکسیون در 

لیل سازمان زنان هشت مقابل سفارت جمهوری اسالمی برگزار کنیم. به همین د
و در همبستگی با سایر مبارزات  موازاتبهمارس فراخوان یک آکسیون جداگانه، 

ارس و کارزار زنان خوانده شد و . ابتدا پیام سازمان زنان هشت م..یماین روز داد
توسط فعالین آن خوانده شد. یک پیام » سازمان رهایی زن«پیامی از طرف بعد 

به زبان فرانسه و پیامی از طرف » وسیالیست ترکیهسازمان زنان س«از طرف 
به زبان هلندی در همبستگی با مبارزات زنان ایران داده شد. » کمپین رزا«

در یک حرکت جمعی چند نفر از دوستان ایرانی، ترک و کورد  بعدازآن
صدا رسود خواندیم هایی را که بر رس چوب بسته بودیم آتش زدند و یکرورسی

ستیز . جمعیت با شور و شوق شعارهایی علیه حکومت زنو شعار دادیم
 داد...یجمهوری اسالمی م

 
 تظاهرات روز جهانی زن:، مارس 8 بروکسل،

رساندیم که چند صدمرتی با  ULBآکسیون خودمان را به دانشگاه  نیبعدازا
تعداد زنان جوان و .. سفارت فاصله داشت و محل رشوع تظاهرات روز زن بود.

رسیدند. همراه با دیگر بسیار زیاد بود و همه پرانرژی به نظر می دانشجویان
 بعدازظهرگان از دانشگاه خارج شدیم. خوشبختانه وسط هفته و هتظاهرکنند

مان توجه مردم را ها بودند و ما با شعارهایبود و جمعیت زیادی در خیابان
مذهبی و  ییراادگیبنزنان علیه «ما  ب� کارزار زنان و شعارکردیم. جلب می

ای که حجاب و در کنار پالکارد خالقانه» های مردساالر هستند!امپریالیست
بدن من حق «کرد. شعار می توجهجلبداند، سکسیسم را دو روی یک سکه می

عالمت تبدیل به » من است، نه هیچ مذهب، نه هیچ دولت و نه هیچ فردی!
ا هم به وضعیت های مد. برخی از پالکار جمع ما شده استی مشخصه

موضوع حجاب اجباری را  مشخصاً حقوقی زنان در ایران اشاره داشت و بی
های ساعت از خیابان ۲ باً یتقرطوالنی بود و  نسبتاً تظاهرات  کرد.برجسته می

 ...مختلف شهر عبور کردیم
 

  :آکسیون روز جهانی زن، مارس 8بروکسل، 
ایستگاه مرکزی قطار در  ود کهب یچندساعتهای زنان ی تشکالت و سازمانکلیه

م بزرگی جمع شده بودند و و و جمعیت زیادی کنار پودی ؛تجمع کرده بودند
شان را در دست داشتند. وقتی تظاهرات ما به این آکسیون ب�ها و شعارهای

پیوست همه با شور و شعف از ما استقبال کردند و با هم شعارهایی در 
ها ادامه داشت و مشخص ها و سخ�انییامدادیم. پرس همبستگی با جنبش زنان 

کرد ها و انتقادات نسبت به دولت تیزتر شده است. نقد رویبود بحث
علیه زنان موضوعی بود که کمرت از طرف این  خشونت دیتشدداری و رسمایه

داد که زنان جوان نشان می خصوصاً شد. حضور انبوه جمعیت و زنان شنیده می
و تشدید خشونت علیه زنان و ... باعث بیداری  احزاب راست قدرت گرفنت

 جنبش زنان شده است
 

 :الملل به شیرین عباديمراسم اهداي کرسی عفو بین، مارس 8  ،گنت
را در دانشگاه گنت » املللعفو بین«قرار بود شیرین عبادی، کرسی   زمان با روز جهانی زنهم
 را در این روزهای پرتالطمِ  اوهای یم تا بحث�اید. ما هم خودمان را به شهر گنت رساند افتیدر

زیادی که  نسبتاً برگزار شد. جمعیت  دانشگاهجنبش بشنویم. مراسم در سالن اجت�عات بزرگ 
عبادی را معرفی کردند  شیرین ،اکرث بلژیکی بودند در سالن حضور داشتند. ابتدا مسئولین مراسم

  ...و بعد هم او صحبت کرد
مان بیشرت جزم شد که بحث عزم نیبعدازاها در بین جمعیت ادامه دادیم  و هما اما به پخش بیانی

نیروهایی هستند که در روزهای  بازهممان را با جدیت بیشرتی پیش بربیم چون باید کار مبارزاتی
طور که در زنند ه�نساز تاریخی منافع مردم را برای حفظ وضع موجود تاخت میرسنوشت
زنان نیاز دارند که هرچه بیشرت و  خصوصاً را کردند و در این میان مردم و این کار  ۵۷گیرودار 
 تر وارد میدان مبارزه برای رسنگونی انقالبی جمهوری اسالمی شوند.آگاهانه

 بلژیک -افغانستان)-مارس (ایران هشت فعالین سازمان زنان
بلژیک -یرانزنان در ا فعالین کارزار مبارزه با خشونت خانگی، اجت�عی، دولتی بر
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 پیمایی روز جهانی کارگر در لندنگزارش راهاي از چکیده 
 2018 ماه می 1شنبه سه

بعدازظهر در مرکز شهر لندن آغاز شد. ما در طول این  ۱پی�یی رسارسی از ساعت ن راهای
مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری راه را برای «مان با عنوان: مسیر به پخش اعالمیه

پرداختیم. هدف از این اعالمیه این بود » کند!تر با ستم و استث�ر هموار میی عمیقمبارزه
افغانی و تشکل زنان بگوییم که چه ارتباطی بین مبارزات زنان -عنوان یک تشکل ایرانیکه به

داری) بر ایران ـ که در مرکز آن مبارزه با حجاب اجباری و لغو مالکیت (مردساالری و رسمایه
شان است ـ هم با مبارزه برای رفع هرگونه ستم و استث�ر و مالکیت (چه بر فرد و چه بدن

چنین با ی کارگر است و همبر ثروت و مثره کار در جامعه) که هدف مبارزات طبقه
رو تالش کردیم این موضوع را در رسنگونی رژیم جمهوری اسالمی در ایران وجود دارد. ازاین

حال ب�ی داشتیم که زنان را برای مبارزه علیه ز برجسته کنیم. درعینمان نیپالکاردهای
  سیستم مردساالر امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی فراخوانده بود.

 -سازمان پناهندهگان و مهاجرین برای جهانی بدون مرز (ایران«ما همراه با فعالین 
پی�یی در لندن در طول مسیر راه های سیاسی ایرانیچنین برخی از گروهو هم» افغانستان)

باد اول داری، تنها راه انقالب است، زندهدادیم، شعارهایی هم چون: مرگ بر رسمایهشعار می
 ... ماه مه روز جهانی کارگران، مرگ بر جمهوری اسالمی و

های هزار نفر رشکت داشتند که نسبت به سال و سال 4000در این تظاهرات بیش از ...
داری دالیل گوناگونی کمرت بود. یکی از دالیل اصلی آن این است که دولت رسمایهگذشته به 

مختلف ازجمله عناوینشناسد، بلکه بهتنها به رسمیت �یای را نهحاکم چنین روز و مبارزه
داری ـ امپریالیستی تعطیل نکردن این روز تالش دارد از گسرتش اعرتاض علیه سیستم رسمایه

کند، جلوگیری �اید. از طرف انه کارگران را در رسارس جهان استث�ر میطور وحشیکه به
ها و سندیکاهای کارگری در این های غلط بر بسیاری از اتحادیهدیگر حاکم بودن سیاست

هایی در چارچوب همین سیستم، باعث شده است که کشور و بر مبنای آن اتخاذ سیاست
داری ق و هدفمند با این سیستم استث�ری رسمایهبسیاری از کارگران، از امر مبارزه عمی

تنها در لندن بلکه در بسیاری از شهرهای انگلستان دلرسد شوند؛ اما با متام این کمبودها نه
 .روز اول ماه مه، روز جهانی کارگران برگزار شد

 انگلستان -افغانستان) -مارس (ایران ۸سازمان زنان 
  

 راضی در برابر ممنوعیت کامل سقط جنین در لهستانگزارش آکسیون اعتاي از چکیده 
  2018مارس  23جمعه بروکسل، 

های زنان و سازمان» ی سیاهجمعه«این آکسیون با فراخوان جنبش زنان لهستان مشهور به 
زمان در بروکسل و بسیاری کشورهای جهان لهستانی در ورشو و سایر شهرهای لهستان و هم

  برگزار شد.
گردد که دولت و حزب حاکم در همکاری نزدیک باز می ۲۰۱۶این جنبش به سال ی تاریخچه

هزار زن  ۱۰۰جنین در لهستان داشتند و با حضور بیش از با کلیسا سعی در منع قانون سقط
ی نشینی کرد. این درحالی بود که در دهههای ورشو و رسارس جهان دولت عقبدر خیابان

ن آزاد، قانونی و ارزان (یا مجانی) بود و بسیاری از زنان جنین در لهستاشصت میالدی سقط
کردند و جنین به لهستان سفر میاسکاندیناوی برای سقط حتااز کشورهای اروپای غربی و 

ات از دست دمکر زنان این حقوق را با ح�یت احزاب سوسیال» دولت انتقالی«ی در پروسه
ز شدیدترین و محدودترین حقوق جنین در لهستان یکی ادادند؛ و امروز حق سقط

جنین در اروپاست (بعد از ایرلند) زنان لهستانی فقط در صورت بارداری در اثر تجاوز، سقط
توانند درخواست سقط جنین کنند؛ جنین می به خطر افتادن سالمت مادر و عفونت یا نقِص 

ادر کرد؛ و از تاریخ ص» جنینتوقف سقط«ای برای ها بیانیهمارس امسال کنفرانس اسقف ۱۴اما 
مارس حزب حاکم این پروژه را در دستور کار خود قرار داده است. به همین دلیل در چند روز  ۱۹

جنین ناامن است که �اد سقط ها در حالی که چوب لباسیاند. آنگذشته زنان در رسارس کشور در مقابل کلیساها تجمع کرده
شان اعرتاض رانه و تهاجم دولت و کلیسا به حقوق زنان و حق زنان بر کنرتل بدنرا در دست داشتند به این همکاری مردساال 

فراخوان تجمع در رسارس جهان داده بودند. به همین دلیل ما فعالین » ی سیاهجمعه«ی جنبش کردند. روز جمعه در ادامه
با این مبارزات را نشان دهیم و مارس در بروکسل نیز در این تجمع حارض شدیم تا هم همبستگی خود  هشتسازمان زنان 

 : تر کنیمهم دلیل این همبستگی را برای این زنان روشن
 ۳۹به همین دلیل زنان م... جا هستیمان اینلهستانی هرانما برای اعالم همبستگی محکم و انقالبی بین زنان ایران و خوا«... 

شان و برای رسنگونی جمهوری برای حق کنرتل بر بدن.. د.اندیگر نابرابری مبارزه کرده سال علیه حجاب اجباری و اشکال
ی ماست علیه قوانین پدر/مردساالرانه، علیه مذهب در قدرت و علیه مناسبات اسالمی؛ به همین دلیل مبارزه ش� مبارزه

غذا خوردن یا حق ای و جهانی زنان است. آیا ما برای حق جنین یکی از حقوق پایهداری. حق سقطی رسمایهپدر/مردساالرانه
مان حق ماست، جنین نیازی به قانون و انتخابات باشد. کنرتل بدننوشیدن نیاز به قانون و انتخابات داریم که برای حق سقط

 »نه هیچ مذهب، نه هیچ دولت و نه هیچ فردی!
پخش شد. » ی سیاهجمعه« ی زنان لهستانیگان از این پیام استقبال کردند و این پیام به شکل زنده در شبکهرشکت کننده

داد. دیگری ترین مفاهیم مبارزات مشرتک ما را نشان میاز زنان گفت که این پیام به همه ما قدرت داد چون کلیدی ییک
جا هستم گفت باورکردنی نیست که ما از زنان ایرانی چنین پیامی دریافت کنیم. زن دیگری گفت من برای مدت کوتاهی این

 ..ین سفر با ش� آشنا شدم حت� مبارزات ش� را دنبال خواهم کرد.و خوشحامل که در ا
ـ بلژیکافغانستان) -مارس (ایران ۸سازمان زنان 



 روز جهانی کارگر »ویآلرتنات یروهایبلوک ن«ات تظاهر 
بروکسل  – ۲۰۱۸اول ماه مه   

 

 ات روز جهانی کارگرتظاهر 
  هلند – ۲۰۱۸اول ماه مه 

 

 آکسیون روز جهانی زن
  دوسلدورف – ۲۰۱۸مارس  ۸

 

 آکسیون روز جهانی زن
  دوسلدورف – ۲۰۱۸مارس  ۱۰

 

 »ضیو تبع ینژادپرست«مبارزه با  یبه مناسبت روز جهان یی�یپراه
 بروکسل – ۲۰۱۸ مارس ۲۴

  (Mawda_Shawri) »مودا«به قتل  یاعرتاض ونیکسآ 
 کیبلژ سیجو توسط پلپناه یدخرت دوساله
 ـ بروکسل۲۰۱۸مه  ۲۳ 

 »یپناهنیحس نیرام«ا تجمعات رسارسي در اعرتاض به حکم اعدام ب یهمبستگ
 بروکسلـ  ۲۰۱۸ژوئن  ۲۳
      

 
 

  یِ اعرتاض نو یآکس
 کشتار در غزه را «

 !»دیمتوقف کن
  ۲۰۱۸مه  ۱۵

  ۲۷بروکسل
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مارس روز جهانی  ۸ا زمان ب، هم۱۳۹۶اسفند  ۱۷شنبه روز پنج
جمهوری اسالمی علیه زنان وارد ی سالهچهلزن، جنگ 

ی حکومت سال از سلطه ۳۹که ای دیگر شد. درحالیمرحله
ماه امسال و در گذرد، خیزش دیی زنان میاسالمی بر گرده

ی دخرتان خیابان انقالب، چنان نسیم پی آن حرکت جسورانه
زنان در ایران پس از  دمید کهامعه و جنبش ای به جتازه
مارس دادند.  ۸ها، فراخوان تجمعی خیابانی به مناسبت سال

تر، مبارزات دخرتان خیابان انقالب، مقاومت هرچند پیش
ی زنان علیه حجاب اجباری را بسیار خالقانه تبدیل به روزمره

تر از قبل کرده بود، اما ی تعرضِی سیاسی و آگاهانهیک مبارزه
ی متشکل و سیاسی زنان برای طرح ی متشکل زنان، خارج از چرت سایر نیروهای اجت�عی؛ امید به مبارزهای در جنبش زنان آفرید؛ امید به مبارزهید تازهاین فراخوان ام

ان را در جهت رسنگونی انقالبی تواند نیروی زنتر و متشکل که میتر، اسرتاتژیکای هدفمندشان در جهت رفع ستم جنسیتی و امید به مبارزهایهای پایهخواسته
 جمهوری اسالمی رها کند.

گِر رسمی و لباس شخصی تدارک وسیعی دیده تک به محل تجمع رسیدند. دور از انتظار نبود که نیروهای رسکوببهدسته و تکشنبه زنان و مردان دستهصبح روز پنج
های جمهوری اسالمی منتقل شدند؛ گاهمرد به شکنجه ۲۵زن و  ۵۹گان را دستگیر کردند. کنندهکتبودند و با برخوردی بسیار خشن در ه�ن دقایق اول بسیاری از رش 

اند؛ اما نه برای گان آزاد شدهگاه ادامه یافت تا جایی که بسیاری از دستگیرشدهشان دست برنداشتند و تجمع شبانه در مقابل بازداشتهایاما همرزمان و خانوده
ی این تضاد در داند که ریشهخوبی میشود. جمهوری اسالمی به�ی ها و ... ختم ها و رضب و شتمجمهوری اسالمی ماجرا به این بازداشت جنبش زنان و نه برای

دلیل هم  ی جمهوری اسالمی علیه زنان نهفته است، در گره خوردن هویت جمهوری اسالمی به فرودستی زن و کنرتل اسالمی بر بدن زن. به همینساله ۳۹جنگ 
ای فوری برای برخورد به این کوه آتشفشان پیدا کنند. اتفاقی طلب سعی دارند نسخهاصطالح اصالحکار تا بههای مختلف حکومتی از باال تا پایین از محافظهجناح

شان، حاکمیت خود را تثبیت کند. ر زنان و مبارزاتکند تا با تحقیتالش می -۵۷خمینی در سال -ای در پیروی از خلف خود نیست که مصادف با روز جهانی زن خامنه
آور آنان برای اثرگذاری منفی بر های رسسامتبلیغات پرحجم دشمنان و هزینه«، حاصل »خوردهزن فریب«چند » حجابیبی«او در جمع مداحان مدعی شد که 

�ایی واقعیت و تأکیدی بر این ای است برای وارونهه و هست، فقط تالش مذبوحانهای که در جریان بودبرای ندیدن مبارزه است. این تالش حقیرانه» ی حجابمسأله
 شان به بقای جمهوری اسالمی گره خورده است.شان در مناسبات قدرت، زندگی و رهاییگاهجایی سیاسی، ی مبارزهواقعیت که حضور زنان در پهنه

شده است  ها چیدهدانستند تدارک رسکوب آنیپاسخ نگذاشتند. زنان و مردان مبارز با وجودی که مز بیی مذبوحانه و اعرتاف حقیرانه را نیزنان اما این حمله
ای آموز در پاسخ به سخنان خامنهدخرتان دانشواهمه در مقابل وزارت کار و در مقابل بازداشتگاه حارض شدند، پرامید و همبسته، رسود خواندند و شعار دادند. بی

اند و از تحقیر نهفته در آپارتاید جنسیتی هاست از داشنت تشکالت خود محرومدند و گفتند مبارزه با سلطه حق طبیعی ماست. زنانی که سالحجاب از رس کشی
، رسود رهایی »زنانه«ی های سیاسی خود کردند. زنان در مرتوهای تهران و در واگنبار دیگر و خالقانه این دیوار حقیر را تبدیل به امکانی برای مبارزهبیزارند، یک

ی مبارزات علیه اجباری شدن حجاب را بازخوانی کردند و ی روز زن و تاریخچهرسنوشتان خود سخ�انی کردند، بیانیه پخش کردند، تاریخچهخواندند، برای هم
اگر من نتوانم «صدای بلند این سوال را در مقابل جامعه گذاشتند:  ها را ستودند و بای آنشجاعانه گیای پیگیر دعوت کردند و ایستادهرسنوشتان خود را به مبارزههم

های ها نشان دادند که برخالف ادعا و تالش حاکمیت و اتاقآن» توانم تصمیم بگیرم؟!در مورد پوشش خودم تصمیم بگیرم، دیگر در مورد چه موضوع مهم دیگری می
تنها های مختلف نهارتباط نیست. موج مبارزات مردم علیه جمهوری اسالمی، در عرصههم گسیخته و بی های مبارزات مردم ازفکری درون و بیرون حاکمیت، حلقه

ماه سکویی برای پرش دخرتان طور که مبارزات دیهاست. ه�نافزایی درونی این جنبشآوردی باعث همها نیست بلکه این همدر تقابل و رقابت با دیگر عرصه
های ستم بر زنان بازخواهد کرد، افق تر و متشکل زنان در سایر عرصهی سیاسی، عمیقای برای مبارزهزات زنان علیه حجاب اجباری نیز زمینهخیابان انقالب بود، مبار 

برخالف ادعای طیف چون ها برای رسنگونی انقالبی جمهوری اسالمی را تقویت خواهد کرد. ی زنان در سایر جنبشجنبش مردم را باالتر خواهد برد و حضور و مبارزه
حجاب، برای زنان رصفاً یک » انتخاب«ها حق شان ـ آزادی پوشش یا به تعبیر آنرزمطلبان درون و بیرون حکومتی برای زنان ـ و مردان هموسیعی ازجمله اصالح

، یک »نافرمانی مدنی«نند، مبارزه علیه حجاب اجباری یک زنی طلب کبگذارند و با چانه ستیز جمهوری اسالمیمطالبه نیست تا آن را در مقابل حاکمیت رستا پا زن
آمیز برای تصحیح قانون پوشش و یا عرف اجت�عی در چارچوب حاکمیت جمهوری اسالمی نیست، حجاِب اسالمی زنان قلب دستگاه گردش خون ی مساملتمبارزه

اند؛ و درستی آن را نشانه گرفتهاست؛ و زنان به ها بودهنان و برای کنرتل بدن آنایدئولوژیک جمهوری اسالمی است که مرکز چهل سال جنگ جمهوری اسالمی علیه ز 
مارس امسال قاطعانه اعالم  ۸گیری هوشمندانه خاطر کسانی که خواهان حفظ وضعیت موجود هستند را پریشان کرده است. فراتر از آن، زنان روز همین هدف
شود و برای تغییر واقعی در وضعیت زنان نیاز است با جمهوری اسالمی رصفاً به مبارزه علیه حجاب اجباری خالصه �ی های آندانند مقابلهدرستی میکردند که به

ای و تالش دستگاه فکری جمهوری اسالمی و ی خامنههای مبارزاتی زنان پیوند زد. سخنان وقیحانه و حقیرانهی کلیدی مبارزه با حجاب اجباری را به سایر حلقهحلقه
اند، زنان اند، زنان معرتضدهد که پیام زنان دریافت شد؛ اما انکار این پیام کمکی به تغییر واقعیت نکرده و نخواهد کرد. زنان خشمگیندارانش نشان میدوست
از معرتضین  -شان زماند؛ زنان برای آزادی همرجنگیخواهند رسنوشتان خود و برای رهایی زنان اند و زنان آگاه برای آگاهی همگرند، زنان مقاوماند، زنان عصیانمصمم

آموزان دربند گرفته تا معرتضین به حجاب اجباری ـ در همبستگی با مارس، از معلمین، دانشجویان، کارگران، دانش ۸گان تجمع شدهماه گرفته تا دستگیردی
ندان را بشکنند و آزادی زندانیان سیاسی را نیز در عمل متحقق کنند! گفتیم و باز هم رسنوشتان خود برای آزادی متام زندانیان سیاسی خواهند جنگید تا درهای ز هم

 خواهیم گفت: زنان تکلیف جمهوری اسالمی را در خیابان تعیین خواهند کرد!
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 اعترافی حقیر به عجز حاکمیت؟! ر حقارت زنان یاپوزخندي ب
 



 

   مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر بهي سازمان زنان هشت مارس بیانیه 
 

 !کندتر با ستم و استثمارهموار میي عمیقراه را براي مبارزه مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباري
 

ترین تحتانیهای نظام حاکم را به چالش گرفت. نیروی اصلی این خیزش را درستی متام جناحخیزش اخیر مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسالمی ایران به
کنند و در میان کارگران این درصد جمعیت زیرخط فقر زندگی می۴۰داد. اند، تشکیل میشده ی اقتصاد رسمی خارجطبقات جامعه و اقشاری که از دایره

دارند چندین ماه و در برخی شده است. حقوِق کارگران و کارمندانی هم که شغلی درصِد نیروی کار تخمین زده  ۴۰کاری تا رسد. بیدرصد می۷۰رقم به 
ی حکومت هستند ی قلیلی که در دایرهافتاده است. اختالف طبقاتی به باالترین حد خود رسیده است، زیرا ثروت در دست عدهموارد تا چند سال عقب

این عده و در خدمِت این بخش نازک و  ی کار مردم، منابع ملی و کل جامعه در دستاند، متمرکزشده است. زندگی و مثرهنوعی به حکومت وصلو یا به
 گیرد.انگلی در جامعه و منافع آنان قرار می

فروش در جامعه به خواب و تنی زنان کارتنکه فقر در ایران به درجات زیادی زنانه شده است. پدیدهگی مهم دیگر هم دارد؛ ایناما فشار فقر یک ویژه
کار سه برابِر مردان ی بیکردهشود که تعداد زناِن تحصیلشود و گفته میروز بیشرت میدر میان زنان روزبهکاری ترین سطح خود رسیده است. بیسابقهبی

کارسازی، کارفرمایان معموالً ی بیتر است. در پروسهشان در برابر کار یکسان با مردان، پایینکه زنانی هم که دارای شغل هستند، حقوقاست. در عین این
حقوقان هستند و این موقعیت خاص زنان در جامعه تصادفی نیست. زنان ترین بیحقوقخواهند. زنان بیِر کارگران و یا کارمندان زن را میازهمه عذاول 

که فقر تا توان چنین انتظاری هم داشت شدت روابط پدر/مردساالر در جامعه میاند. با توجه بهترین قرش جامعهشدهترین بلکه استث�ردیدهتنها ستمنه
ت این حد زنانه شده باشد و خشونت علیه زنان نیز در جامعه شدت و حدت بیشرتی یافته است. روابط مبتنی بر مالکیت، سلطه و استث�ر در کلی

شود. در مرکز گر و مناسبات طبقاتی است، اع�ل میطور مشخص در مورد زنان که آشکارترین و شدیدترین شکل آن از طریق قوانین رسکوبجامعه و به
 این قوانین و روابط مبتنی بر مالکیت، قانون حجاب اجباری قرار دارد.

چنین حجاب اجباری �اد و پرچم اش را در حجاب زنان فرشده کرد و این»انقالب اسالمی«های ترین پایهسال پیش خمینی یکی از مهم ۴۰حدود 
ی حاکمیت خود اعالم کرد. این رژیم با فرمان عنوان پایهی بودن حجاب، مناسبات نابرابر را بهجمهوری اسالمی با اعالم اجبار  .ایدئولوژیک این نظام شد

رژیم قصد داشت با اجباری کردن حجاب، زن را به  .گی زنان استوار استی رسکوب، تبعیض، خشونِت گسرتده و بردهحجاب اجباری اعالم کرد که بر پایه
اش بیگانه کند. این رژیم با گونه او را از هویت و شأن انسانیهیچ بودن و تحقیر و توهین عادت داده و این قبول اطاعت و درجه دوم بودن، بزدل و

 گاهجایی اسالمی را در کل جامعه تبلیغ کرد و هم در قانون و هم در فرهنگ و سنت به مردان شدت پدر/مردساالرانهتحمیل حجاب اجباری، فرهنگ به
ی این خشونت بر زنان در عمق و گسرته .در گذشته داشتند، اعطا کرد تا زنان را بخشی از مایملک خصوصی خود بدانند چهتری نسبت به آنویژه

ای است که ربط مستقیم به روابط تولیدی حاکم بر جامعه شود، بازتاب روابط پدرساالرانهای که نیمی از جمعیت آن توسط نیم دیگر کنرتل میجامعه
شود یک نیروی کنند بلکه به دلیل ستم خاصی که از راه قوانین ضد زن به آنان اع�ل میتنها نقش مهمی را در مبارزه ایفا میان نهدر نتیجه زن .دارد
 اند.ی انفجاریویژه

ترامپ/پنس ـ گرفته ستیز شدت زنهای آمریکایی ـ در رأس آن رژیم فاشیستی و بهی نیروهای طبقاتی از امپریالیستی پرآشوب کنونی که همهدرصحنه
های مردساالر اروپایی و روسیه که هر یک به دنبال منافع کوتاه و درازمدت خود در ایران هستند، آگاه بودن و مبارزه برای رهایی زنان تا امپریالیست

بارزات مردم و نقش زنان در آن بودیم ها نسبت به می این دولتطلبانهشدت فرصتفریبانه و بهنقش بسیار مهمی دارد. ما شاهد ادعای توخالی، عوام
گان اصلی سیستم هایی که خود گردانندهبرداری از مبارزات مردم و خصوصاً زنان دارد. دولتها برای بهرههای ارتجاعی این دولتکه حکایت از نقشه

اعرتاضات  »مدافع«هاست، حال خود را نابرابری آن های سیستم مبتنی برپدر/مردساالر امپریالیستی در سطح جهان هستند و ستم جنسیتی یکی از پایه
 .کنندمردم و حقوق زنان در ایران معرفی می

ی شدن مقاومت و کشمکش روزمرهترین حقوق زنان در مقابله با جمهوری اسالمی و تبدیلایعنوان یکی از پایهی مبارزه با حجاب اجباری بهمسأله
ی جنبش زنان ضای علنی و به شکلی کامالً آگاهانه حتا به شکل فردی را باید یکی از دستاوردهای مهم و برجستهی سیاسی در فزندگی زنان به یک مبارزه

 .ای هدفمند دارنددر این دوره ارزیابی کرد؛ اما زنان برای حفظ این دستاورد نیاز به پیرشوی رسیع و جدی با نقشه و برنامه
اند را ی نوینی که در آن متام مردم از ستم و استث�ر رها شدهتوان جامعهه برای آزادی و برابری زنان، �یهای انقالبی و بدون مبارز بدون ایجاد تشکل

کشد ستیز جمهوری اسالمی را به زیر تنها رژیم رستاپا زنساخت. زمان آن فرا رسیده است که زنان متحد و متشکل و در صف مقدم انقالبی باشند که نه
 .ی نوینی یاری رساند که آغازی برای رهایی زنان و آحاد جامعه از ستم و استث�ر استهبلکه به ساخنت جامع
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   زن در ایرانشهر 41تجاوز گروهی به  مورد ي سازمان زنان هشت مارس دربیانیه 
 

 جمهوري اسالمی بدل کنیم! زیستزنز و تجاوز گروهی به زنان را به مبارزه علیه رژیم مبارزه علیه تجاو
 

خصوص زنان وارد کرد و بار دیگر به سواالتی ها زن در شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، شوک دیگری بر مردم و بهخرب تجاوز گروهی به ده
برد دیگر لزوم پیش بارکیحال افشای این خشونت وحشیانه ی ایران دامن زد. درعینروزافزون بر زنان در جامعه ِت جدی در مورد موقعیت کنونی زنان و خشون

ستیزانه را پیش گذاشت. هرچند وقوع این جنایت زن یاسالم یستیز جمهور در جهت رسنگونی انقالبی رژیم زن تریتر، هدفمندتر و تهاجممبارزات گسرتده
خصوص تر از آن، این است که تجاوز و تجاوزات گروهی به زنان بهی کافی هولناک است اما هولناکاندازهگی در یک شهرستان بهعاد و گسرتدههم در این ابآن

ه علیه های افسارگسیختساِل گذشته گسرتش بیشرتی یافته است؛ و عامل اصلی این خشونتدخرتان کم سن و سال و نوجوان در شهرهای مختلف ایران در یک 
 زنان، تبلیغ و ترویج فرهنگ پدر/مردساالری توسط رژیم در کل جامعه است.

دخرتی که «ای شد. او گفت: ی اهل سنِت ایرانشهر در مراسم �از عید فطر رسانهجمعهبار توسط امامها زِن جوان برای اولینی گروهی به دهخرب تجاوز گسرتده
برند و مورد تجاوز جای نامعلومی میکنند و دخرت را بهها فرار میها بجنبند آنتا همسایه کنندیحه سوار یک خودرو مزور اسلاست را به گشتهیاز رسکار برم

یکی از مجرمین تجاوز که عضو یک باند چهارنفره است دستگیرشده است و «چنین خرب داد که او هم». گرداننددهند و غروب ه�ن روز برمیگروهی قرار می
 گیری مقامات امنیتی را اعالم کند.کند تا بخشی از اطالعات در مورد این تجاوزات و پیاو تالش می». اندزن جوان تجاوز کرده ۴۱ها به رده است که آناعرتاف ک

�عی و علیه مجرمین و طرف خشم مردم این شهر را برافروخت و باعث شد که مردم دست به راهپی�یی در اعرتاض به عدم وجود امنیت اجتطرح این خرب ازیک
ی قضاییه را ـ هم در سطح استانی و هم کشوری ـ به خصوص مقامات قوهای شدن این خرب مقامات جمهوری اسالمی بهکاران بزنند؛ از طرف دیگر رسانهجنایت

اند، مورد تهدید کسانی را که این خرب را افشا کرده جلوه دهند و متقابالً» دروغ محض«ها طبق معمول تالش کردند که این خرب را غیرواقعی و یا خشم آورد. آن
 قرار دهند.

 

 دهند؟چه کسانی باندهای تجاوز را تشکیل می
یکی از قربانیان گفتگو کرده و در جریان دستگیری یکی از مجرمین بوده  یرسد حداقل با خانوادهکه به نظر می» محمد طیب مالزهی«ی ایرانشهر جمعهامام

ای هم زر و پول؛ وقتی این دو باهم همراه شوند متأسفانه سبب رخ دادن اتفاقاتی مانند تجاوز ای زوردارند و عدهعده«ضوع پرداخته است که است به این مو 
 باشند.هر نیز میچنین از متموالن این شاین اشاره (غیر) مستقیمی است به وابستگی این جنایتکاران به نهادهای قدرت که هم» شود.به دخرتان در ایرانشهر می

چنین رحیم هم» اند.شدهزور اسلحه ربودهلباس نیروی انتظامی و یا نظامی بر تن داشتند و به«اند که متجاوزین افرادی بودند که کردهچنین اشارهقربانیان هم
 »ه نحوی با بسیج ارتباط دارندتجاوزها توسط افرادی صورت گرفته است که ب«مالزهی یکی از اعضای حزب اتحاد ملی بلوچستان گفته که 

پی�یی پرداخته و در مقابل خصوص برای زنان در شهر به راهچنین ناامنی اجت�عی بهروز بعد از افشای این خرب، گروهی از مردم در اعرتاض به این جنایات و هم
عامل اصلی «کند که مقامات فرمانداری شهر در سخ�انی خود اعالم میفرمانداری شهر تجمع کردند و خواستار معرفی عوامل این ناامنی شدند. در پایان یکی از 

فرمانداِر ایرانشهر نیز اعالم شد. دادستان عمومی و انقالب ایرانشهر گفت که عامل اصلی » نبی بخش داوودی«مسأله توسط  نیا». ایمرا دستگیر کرده
صادرشده است. معاون امنیتی و انتظامی استانداری  هااند که دستور بازداشت آنرار کردهدستگیرشده است و تعدادی از مته�ن به شهرهای چابهار و فنوج ف

 گیری مجرمین را داده است.کرده و قول پی دییسیستان و بلوچستان نیز همین خرب را تأ
است برخی از این افراد از قبل ارتباطاتی باهم  ممکن«به ایسنا گفته است که  کل دادگسرتی استان سیستان و بلوچستانسیرئ» ابراهیم حمیدی«زمان اما هم
ی شود. یا اند که بعداً به اختالف برخورد کردند؛ و منتهی به شکایت شده و ممکن است برخی موارد هم تجاوز به عنف باشد که این موضوعات باید بررسداشته

 .»باشد ی ازدواج صورت گرفتهممکن است ارتباطاتی بین پرسان و دخرتان بر اساس وعده
اعالم کرد که این خرب دروغ محض است و موضوع را به تهدید نارشان این خرب بدل کرد و گفت که منبع این خرب را » محمدجعفر منتظری«دادستان کل کشور 

همین » نونی مکتوم مبانند.موجب موازین رشعی و قامسائل مربوط به امور اخالقی و نوامیس مردم باید به«تحت تعقیب قرار خواهیم داد. او تأکید کرد: 
ای شدن این خرب شدیداً به رسانه» ابطحی«ی آن شهر به نام شهر اصفهان نیز اتفاق افتاد؛ �ایندهرویکرد در مورد تجاوز به دخرت خردسال افغانستانی در خمینی

ای کرد. او در ی تجاوز به دخرت افغانستانی را رسانهای مسألهاشیانهی او در اقدام ناعرتاض کرد و خواستار برکناری رئیس اورژانس اجت�عی کشور شد که به گفته
که معلوم نیست تجاوز حتمی باشد. ثانیاً معلوم نیست متجاوزان چند نفر بودند و ثالثاً معلوم حال آن«ساله چنین گفت:  ۵ی رابطه با تجاوز به این دخرتبچه

 گان جمهوری اسالمی به راه انداخت.ت، کشمکشی در این مورد در میان مقامات و گردانندهو با این اظهارا» اندی چه کشوری بودهتبعه نیست
ایستند؟ چرا کسانی که این جنایات را افشا چنین دشمنانه علیه افشای این جنایات میاما موضوع چیست؟ چرا رسدمداران اصلی رژیم جمهوری اسالمی این

کشد؟ آیا تالشی را که در مقابله با افشای ها و افراد وابسته به رژیم را وسط میقابله با افشای این جنایات پای بسیجیگیرند؟ آیا مکنند مورد تهدید قرار میمی
ای ستیزانهگیرد در خدمت این نیست که مستقیم و یا غیرمستقیم مناسبات سنتی و زنگان مجلس اسالمی صورت میاین جنایات از جانب سخنگویان و �اینده

 جانب زنان به چالش کشیده شده است را دوباره تحکیم کنند؟که از 



یک از این احت�الت را منتفی دانست؛ اما در توان هیچشان تا آن حدی است که �یستیزانههای زنبرد سیاستجنگ عریان رژیم جمهوری اسالمی با زنان و پیش
 قرار دارد. -ستیزترین شکل ممکن ترین و زنبه کریه -انمرکز متامی این احت�الت، حمله به زنان و مقرص جلوه دادن آن

جمهوری دهد که در ایرانشهر تجاوزگران از افراد وابسته به نهادهای قدرت و یا به نحوی در ارتباط با آنان هستند؛ و سنگر گرفنت مقامات باالی شواهد نشان می
هایی که تاکنون انتشاریافته است باندهای متجاوز، زنان را که اکرثاً جوان هستند از طبق گزارش کند.اسالمی در مقابل افشای آن، این حقیقت را بیشرت عیان می

در  حتاکه طوریشان بههایها زن جوان، روز روشن و در محلهربایند. ربودن دهقبل شناسایی کرده و سپس آنان را درراه محل کار، محل تحصیل و یا خانه می
ی محکمی بارها و بارها دست به این اند و با داشنت پشتوانهای از افشا شدن نداشتهاند، نشان از آن دارد که متجاوزین واهمهوجه شدهها نیز متمواردی همسایه

و چه شان شده است؛ و از طرف دیگر مقامات دولتی چه در منطقه تکرار این جنایت علیه زنان خود باعث رعب و وحشت در میان طرفکیاند. ازجنایات زده
خصوص ها و بهالعمل پیام کامالً آشکاری دارد: این خانوادهاند که این رعب و وحشت را افزایش دهند. این عکسشان در تالشها و اع�لدر مرکز با صحبت

یل، یا اشتغال و... خارج شوند؛ در مواظبت کنند و اجازه ندهند که هیچ زنی بدون همراه مرد از خانه برای تحص» خود«مردان خانواده هستند که باید از زنان 
 شان بپردازند.غیر این صورت باید بهای آن را با تجاوز، آزار جنسی و ... به زنان

کند. پیشربد این سیاست آگاهانه همگونی ایدئولوژیک ازپیش آشکار میی تنفر و جنگ رژیم جمهوری اسالمی با زنان را بیشپیشربد این سیاست آگاهانه درجه
دست هر مرد متجاوزی را علیه هر زنی، در هر مکانی برای  طرفکیکند. پیشربد این سیاست ازکار علیه زنان راعیان میران رژیم با متجاوزین تبهرسدمدا

گذارد. رتجاعی باز میا یهاسنت ترقیگذارد و از طرف دیگر دست هر مردی در خانواده را بر تنبیه قربانیان و تحکیم هر چه عمآزارِجنسی، تجاوز و... باز می
 پیوند سنت و مذهبی که بیش از همه زنان را در این منطقه و در کل جامعه ایران به بند کشیده است.

خودی، فردی و جمعی در ستیز جمهوری اسالمی، زنان به اشکال گوناگون، آگاهانه و یا خودبهگیری رژیم زناین حقیقتی است انکار ناشدنی که از ابتدای قدرت
ی این مبارزات را در به پا خیزِی زنان خیابان انقالب اند. فرشدهشدت ضِدزن و در مرکز آن حجاب اجباری مقاومت و مبارزه کردهابل تبعیضات، قوانین بهمق
لغو کردند و نشان دادند که ماه به وجود آمد، قانون حجاب اجباری را به دست توانای خود ای که در پی خیزش دیتوان دید که چگونه بر منت رشایط عینیمی

 ها زن هراسی از دستگیری و زندان و... ندارند.های خود و میلیونبرای خواسته
خصوص ارتباط با مبارزات زنان و بهدرپی گروهی به زنان در ایرانشهر را بیتوان سیاست ضدزن مقامات محلی و مرکزِی رژیم در برخورد به تجاوز پیبنابراین �ی

داشته تا چنین به واکنش واشان رژیم جمهوری اسالمی را اینروِی زنان در مبارزاتی زنان خیابان انقالب علیه حجاب اجباری دانست. پیشورانهمبارزات جس
علیه قانون ارتجاعِی حجاب ای است شجاعانه تنها مبارزهی آن به اشکال گوناگون نهبتواند به جنگ خود علیه زنان ادامه دهد. پیکار زنان خیابان انقالب و ادامه

گون خدمت کرده اجباری بلکه این شکِل علنِی لغو قانون حجاب اجباری به باال رفنت هر چه بیشرت روحیه مبارزاتی زنان در اقصی نقاط کشور به اشکال گونا
 است.

ی قربانیان به ین در حالی است که وقوع تجاوز با مراجعهآنچه رسدمداران رژیم تالش دارند به مردم حقنه کنند این است که چنین جنایتی رخ نداده است. ا
اند که با توجه به بافت اجت�عی و قدرت روابط سنتی و مذهبی اکرث زنانی که مورد تعرض که پزشکان نیز تأییدکردهاست. در عین این مراکز بهداشتی، تأییدشده
امکان زندگی  حتاطرف موقعیت و اند. چراکه شکسنت سکوت ازیکهای خود طرح نکردهانوادهاند، سکوت کرده و موضوع را حتا با خجنسی و تجاوز قرارگرفته

رح�نه قرار گیرند؛ و یا با ممکن است از سوی مردان خانواده مورد رضب و شتم بی حتادهند؛ و از طرف دیگر شان را در معرض خطر قرار میخود و خانواده
 پدرساالری در تاروپود جامعه، قربانی قتل ناموسی شوند. یافتاده و غلبههای عقبتوجه به سنت

شان که دستگیری و مجازات با وجود متام این فشارها، خطرها و تهدیدها اما زنان در ایرانشهر در برابر این جنایات، دست به تظاهرات زدند و در کنار خواست
ک�کان  کهیدرحال» آبرویی نیست. قربانیان تجاوز سکوت نکنید و...حرف زدن از تجاوز، بی«که درستی نوشتند شان بهاین جانیان ضِدزن بود، بر روی پالکاردهای

 مردم دارد.» حفظ نوامیس«در مقابله با خواست این زنان، مقامات قضایی جمهوری اسالمی ارصار بر مکتوم کردن آن برای 
های عمومی سعی در افشای جنایات ایرانشهر داشتند، هرچند ی که در تهران و در مکانهمراهی و همبستگی زنان در دیگر نقاط کشور مشخصاً زنان نیبنیدرا

رسنوشتی به خیابان و به میان مردمی رفتند که ضمن هم یدرستدر ابعاد بسیار کوچک اما توانست رضورت همبستگی مبارزاتی زنان را نشان دهند. این زنان به
حرف زدن از تجاوز «، »قربانیان تجاوز سکوت نکنید!«، »شکنیمدخرتان ایرانشهر سکوت را می«ها با پالکاردهای نکیلومرتها از این جنایت فاصله داشتند. آ 

اند رسنوشتهای برخاسته از روابط طبقاتی مانند مرکز/حاشیه، شیعه/سنی، زبان، ملیت و ... زنان همرغم شکافنشان دادند که علی یدرستبه» آبرویی نیستبی
ستیز جمهوری اسالمی قرار دارند و برای پایان دادن به این جنایات، برای در هم شکسنت فیای سیاسِی ایران همگی تحت کنرتل و خشونت رژیم زنو در جغرا

 ی متحد و همبسته دارند.زن، روابط مردساالرانه، سنت و آداب ارتجاعی، فرهنگ مردمحور و ... نیاز به مبارزهی این قوانین ضدکلیه
خربی در رابطه با تجاوز گروهی در ایرانشهر و یا  یهاتیاظهارنظر در سا دانند باحقوق زنان می» مدافع«در این میان، زنان رفرمیستی که خود را  کهیدرحال

چرا «که شتند. آنان با طرح اینشدت انحرافی و غلط خود را به �ایش گذاهای بهبار دیگر درکسی، من وتو و...) یکبیهای تلویزیونی (بیظاهر شدن در برنامه
مانده های عقبکه حاک�ن در قدرت باید علیه سنتو یا این» رسانی در این خصوص نیستکاری اساسی برای برخورد به این مسأله و آگاهیرژیم در فکر راه

یابد و عامل اصلی و رسمنشأ تولید و بازتولید این ستم معنا میشان از حقوق زنان و مبارزات زنان تنها در چارچوب این سیدهند که دفاعمبارزه کنند، نشان می
های عریان سال با اع�ل انواع و اقسام خشونت ۴۰خواهند ببینند. انتظار یاری اینان از رژیمی است که به مدت بینند یا بهرت بگوییم �یروابط ستمگرانه را �ی

تنها جایز شمرده، بلکه با صدور ی و فرودستی قرار دهد، رژیمی که تجاوز به صدها زن زندانی سیاسی را نهگعلیه زنان، تالش کرده تا زنان را در موقعیت برده
متجاوزین  یجاکنند را بههایی را که در مقابل متجاوز مقاومت می»ریحانه«های بهشتی وعده داده است، رژیمی که باناِن متجاوز، پاداشفتوا به زندان

داند و در مقابل زنان را کند، رژیمی که تحریک شدن مردان از دیدن بدن زنان را حق طبیعی و قانونی مردان میو مجازات و اعدام می ران تهدید، تنبیهشهوت
ند، ارتجاعی و ضدزنی که خود عامل اشاعه آن در جامعه است مبارزه ک یهاتوان انتظار داشت که با سنتکشد و... چگونه میدر حجاب اجباری به اسارت می

 کار اساسی و آگاه کردن مردم باشد؟!توان انتظار داشت که این رژیم فکر راهچگونه می
ات و بسیار روشن است که این روزها در جنگ عریانی که بین زنان و رژیم جمهوری اسالمی در جریان است، رژیم تالش دارد تا حداقل از چنین جنای

افتاده و اشاعه هر چه بیشرت پدرساالری برای بقاء خود استفاده کند. در های عقبستیزانه، تعمیق سنتهای زنهای هولناکی، به حداکرث به نفع سیاستخشونت
شان یاری تنها باید به زنان برای شکسنت سکوتتنها باید به حداکرث به افشای آن کمک کنیم، نهتنها باید علیه این جنایت مبارزه کنیم، نهمقابله با آن، ما زنان نه

تر از آن باید این مبارزه را به مبارزه علیه کلیت رژیم ی زنان را به هم برسانیم و ... بلکه مهمی مقاومت و مبارزههای پراکندهتنها باید جویباریسانیم، نهر 
ای علیه زنان فراهم کرده حشیانههای و ستیز جمهوری اسالمی که عامل اصلی به وجود آوردن سیستمی است که رشایط و بسرت را برای انجام چنین خشونتزن

 است، تبدیل کنیم.
 افغانستان)-زنان هشت مارس (ایران سازمان

 ۲۰۱۸ژوئن  ۲۰



 

   به زبان انگلیسی - به مناسبت اول ماه می روز جهانی کارگري سازمان زنان هشت مارس بیانیه 
 

Women’s struggles against compulsory Hijab in Iran 
will pave the way for deepening the struggle against oppression and exploitation! 

 
The recent uprising of the Iranian people against Islamic regime of Iran has rightly targeted all fractions of the regime. The main force 
of this uprising was the working class and those who are driven out of the formal economy and the basic life. 40% of the population 
and 70% of workers live under the poverty line. Unemployment is estimated to be up to 40%. Workers wages have not been paid for 
several months and in some cases even years. The class division has reached its highest level as the lives and works of the people, 
national resources and the whole society’s wealth is at the hands of a few who are in the circle of government or somehow those 
connected to the government. 
 

But there is another important aspect to poverty. It has become very feminine. The phenomenon of women's prostitution and street 
sleeping in Iran has reached its highest level. Unemployment among women is increasing and is said to be three times higher than 
men. While women who have jobs, their salaries are lower than those of men. In the process of unemployment, female employees are 
easily sacked. Women are the most deprived among the deprived, and this particular situation of women in the society is not 
accidental. They are not only the most oppressed but also the most exploited in the society. With the intensity of the patriarchal 
relation in society, it can be expected that poverty has become so feminine, and violence against women, to become more intense. 
Property relation, domination and exploitation relations in the whole society are most evident and most severe with women by all the 
oppressive laws and class relations. At the center of these laws and property relations, is the law of the compulsory hijab. 
  

About 40 years ago, Khomeini built one of the most important foundations of his "Islamic Revolution" on women's Hijab and made it 
the symbol and ideological flag of their system. By declaring compulsory Hijab, the Islamic regime declared unequal relations as the 
basis of its sovereignty and that the regime was based on repression, discrimination, widespread violence and women's slavery. The 
regime intended to force women to get used to being obedient, second class, fearful and unaccounted, humiliated and insulted, and 
thus alienate them from their identity and humanity. With compulsory  Hijab, this regime promoted an intensive patriarchal culture in 
the entire society, and gave men more privileged status and special place both in law and in culture and tradition more than before, so 
as to make women part of their own private property. The depth and breadth of this violence on women in a society that half are 
controlled by the other half, reflects patriarchal relations, which directly connects to the dominant production relation in the society 
Therefore, women not only play a major role in the struggle, but because of the particular oppressions that are imposed on them by 
anti-women laws, they are a special explosive force.  
 

in today's turbulent scene, where all class forces from the Us imperialists - with Trump/ Pence fascist regime on its top- to patriarchal 
imperialists of Europe and Russia, who each seek their short and long-term interests in Iran, it is imperative to remain conscious and 
struggle for women’s freedom and equality. We have witnessed the hollow, populist and highly opportunistic claims of these states to 
the struggles of the people and the role of women in it, reflecting their reactionary aim to exploit the struggles of the people, 
especially women. These governments that are the main operators of the worldwide male-dominated capitalist- imperialist system 
based on inequality, with gender inequality one of its foundations, and are now presenting themselves as "advocates" of the people's 
protests and women's rights in Iran. 
As one of the most fundamental rights of women, the issue of fighting compulsory Hijab in confronting the Islamic regime of Iran, 
and the emergence of a political conscious struggle in public even by individuals; out of everyday women’s resistance and struggle, 
must be one of the important achievements for women's movement at this time. But women need a quick and serious advance with 
targeted plans in order to sustain this achievement. 
Without revolutionary organizations, and without struggle for women’s freedom and equality, a new society in which all the people 
are free from oppression and exploitation cannot be created. It’s time for women to be united and organized and be at the forefront of 
a revolution that not only overthrow the Islamic Republic regime, but also help to build a new society that is the beginning of the 
emancipation of women and society from oppression and exploitation. 

   

8 march women’s organisation (Iran- Afghanistan)-UK 
 1 May 2018   
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