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  )افغانستان-ايران( مارچ٨سازمان زنان 

 ٢٠١٨ مارچ ١٣

 !حاکميت؟ پوزخندی بر حقارت زنان يا اعترافی حقير به عجز
  

، ١٣٩۶ ]حوت[ اسفند١٧شنبه پنجروز 

  روز جھانی زن، جنگچ مار٨زمان با  ھم

اسالمی عليه زنان وارد  جمھوری ۀسال چھل

 سال از ٣٩که  درحالی. ای ديگر شد مرحله

 زنان ۀبر گرد ی حکومت اسالمۀسلط

 امسال و در پی ]جدی[ماه گذرد، خيزش دی می

خيابان انقالب،   دخترانۀآن حرکت جسوران

دميد که امعه و جنبش ای به ج چنان نسيم تازه

خيابان  تر، مبارزات دختران ھرچند پيش.  دادندچ مار٨فراخوان تجمعی خيابانی به مناسبت  ھا، زنان در ايران پس از سال

تر از  ِ تعرضی سياسی و آگاھانهۀيک مبارز  زنان عليه حجاب اجباری را بسيار خالقانه تبديل بهۀانقالب، مقاومت روزمر

  متشکل زنان، خارج از چتر سايرۀای در جنبش زنان آفريد؛ اميد به مبارز تازه قبل کرده بود، اما اين فراخوان اميد

در جھت رفع ستم جنسيتی و  شان یئ ھای پايه  زنان برای طرح خواسته متشکل و سياسیۀارزنيروھای اجتماعی؛ اميد به مب

نيروی زنان را در جھت سرنگونی انقالبی جمھوری  تواند تر و متشکل که می ژيکيستراتتر،  ای ھدفمند اميد به مبارزه

  .اسالمی رھا کند

دور از انتظار نبود که نيروھای . تجمع رسيدنده محل تک ب به دسته و تک شنبه زنان و مردان دستهصبح روز پنج

وسيعی ديده بودند و با برخوردی بسيار خشن در ھمان دقايق اول بسياری از  ِگر رسمی و لباس شخصی تدارک سرکوب

ھمرزمان و  ھای جمھوری اسالمی منتقل شدند؛ اما گاه  مرد به شکنجه٢۵ زن و ۵٩. را دستگير کردند گان کنند شرکت

گان آزاد  ی که بسياری از دستگيرشدئيافت تا جا گاه ادامه شان دست برنداشتند و تجمع شبانه در مقابل بازداشت ھای نودهخا

  ختم ... ھا و  ھا و ضرب و شتم نه برای جمھوری اسالمی ماجرا به اين بازداشت اند؛ اما نه برای جنبش زنان و شده

اسالمی عليه زنان نھفته است،   جمھوریۀ سال ٣٩ اين تضاد در جنگ ۀ که ريشداند خوبی میجمھوری اسالمی ب .شود نمی

ھای مختلف  به ھمين دليل ھم جناح. ل اسالمی بر بدن زنوکنتر در گره خوردن ھويت جمھوری اسالمی به فرودستی زن و
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کوه  وری برای برخورد به اينای ف طلب سعی دارند نسخه اصطالح اصالح کار تا به از محافظه ينئحکومتی از باال تا پا

 - ۵٧خمينی در سال - از خلف خود  ای در پيروی اتفاقی نيست که مصادف با روز جھانی زن خامنه. آتشفشان پيدا کنند

» حجابی بی«او در جمع مداحان مدعی شد که . خود را تثبيت کند شان، حاکميت کند تا با تحقير زنان و مبارزات تالش می

 ۀمسأل آور آنان برای اثرگذاری منفی بر ھای سرسام تبليغات پرحجم دشمنان و ھزينه«حاصل  ،»خورده زن فريب«چند 

ای است برای  فقط تالش مذبوحانه ای که در جريان بوده و ھست،  برای نديدن مبارزه اين تالش حقيرانه. است» حجاب

شان در مناسبات قدرت،    سياسی، جايگاهۀ مبارزۀحضور زنان در پھن ی واقعيت و تأکيدی بر اين واقعيت کهئنما وارونه

  .به بقای جمھوری اسالمی گره خورده است شان یئزندگی و رھا

دانستند  یزنان و مردان مبارز با وجودی که م. نگذاشتند پاسخ  مذبوحانه و اعتراف حقيرانه را نيز بیۀزنان اما اين حمل

مقابل وزارت کار و در مقابل بازداشتگاه حاضر شدند، پراميد و ھمبسته،  واھمه در  شده است بی ھا چيده تدارک سرکوب آن

کشيدند و گفتند مبارزه با سلطه  ای حجاب از سر آموز در پاسخ به سخنان خامنه دختران دانش.  و شعار دادندسرود خواندند

ند، اه در آپارتايد جنسيتی بيزاراند و از تحقير نھفت خود محروم ھاست از داشتن تشکالت زنانی که سال. حق طبيعی ماست

در متروھای تھران و در  زنان.  سياسی خود کردندۀخالقانه اين ديوار حقير را تبديل به امکانی برای مبارز بار ديگر و يک

 روز زن ۀخود سخنرانی کردند، بيانيه پخش کردند، تاريخچ سرنوشتان ی خواندند، برای ھمئ، سرود رھا»زنانه«ھای  واگن

کردند  ای پيگير دعوت سرنوشتان خود را به مبارزه اجباری شدن حجاب را بازخوانی کردند و ھم  مبارزات عليهۀاريخچو ت

اگر من نتوانم در مورد «: مقابل جامعه گذاشتند ال را درؤھا را ستودند و با صدای بلند اين س  آنۀ شجاعان گی و ايستاد

خالف ھا نشان دادند که  آن »!توانم تصميم بگيرم؟ چه موضوع مھم ديگری می پوشش خودم تصميم بگيرم، ديگر در مورد

ارتباط  ھای مبارزات مردم از ھم گسيخته و بی فکری درون و بيرون حاکميت، حلقه ھای ادعا و تالش حاکميت و اتاق

ھا  با ديگر عرصه ابتتنھا در تقابل و رق ھای مختلف نه موج مبارزات مردم عليه جمھوری اسالمی، در عرصه .نيست

ی برای پرش ئ سکو]جدی[ماه که مبارزات دی طور ھمان. ھاست ی درونی اين جنبشئافزا آوردی باعث ھم نيست بلکه اين ھم

تر و متشکل زنان   سياسی، عميقۀای برای مبارز حجاب اجباری نيز زمينه دختران خيابان انقالب بود، مبارزات زنان عليه

زنان در ساير  ۀزنان بازخواھد کرد، افق جنبش مردم را باالتر خواھد برد و حضور و مبارزستم بر  ھای در ساير عرصه

خالف ادعای طيف وسيعی ازجمله چون  .ھا برای سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی را تقويت خواھد کرد جنبش

» انتخاب« ھا حق  يا به تعبير آنشان ـ آزادی پوشش رزم بيرون حکومتی برای زنان ـ و مردان ھم طلبان درون و اصالح

 بگذارند و با  ستيز جمھوری اسالمی زن ًحجاب، برای زنان صرفا يک مطالبه نيست تا آن را در مقابل حاکميت سرتا پا

آميز برای تصحيح قانون   مسالمتۀ، يک مبارز»نافرمانی مدنی«يک  زنی طلب کنند، مبارزه عليه حجاب اجباری چانه

خون  ِجتماعی در چارچوب حاکميت جمھوری اسالمی نيست، حجاب اسالمی زنان قلب دستگاه گردشا پوشش و يا عرف

  ھا بوده  بدن آنلوبرای کنتر ايدئولوژيک جمھوری اسالمی است که مرکز چھل سال جنگ جمھوری اسالمی عليه زنان و

که خواھان حفظ وضعيت را طر کسانی ھوشمندانه خا گيری اند؛ و ھمين ھدف درستی آن را نشانه گرفتهاست؛ و زنان ب

  . پريشان کرده است،موجود 

ًھا با جمھوری اسالمی صرفا به  آن ۀدانند مقابل درستی میامسال قاطعانه اعالم کردند که ب چ مار٨از آن، زنان روز   فراتر

 کليدی مبارزه با حجاب ۀت حلقتغيير واقعی در وضعيت زنان نياز اس شود و برای مبارزه عليه حجاب اجباری خالصه نمی

دستگاه فکری جمھوری  ای و تالش  خامنهۀسخنان وقيحانه و حقيران. ھای مبارزاتی زنان پيوند زد ساير حلقه اجباری را به

انکار اين پيام کمکی به تغيير واقعيت نکرده و نخواھد  دھد که پيام زنان دريافت شد؛ اما دارانش نشان می اسالمی و دوست

آگاھی  اند و زنان آگاه برای ند، زنان مقاوماگر اند، زنان عصيان اند، زنان مصمم معترض اند، زنان زنان خشمگين. دکر
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گرفته  ]جدی[ماه ن دیا از معترض- شان  زمان جنگيد؛ زنان برای آزادی ھمرخواھند  ی زنانئسرنوشتان خود و برای رھا ھم

ن به حجاب ادربند گرفته تا معترض آموزان ويان، کارگران، دانشن، دانشجا، از معلمچ مار٨گان تجمع شد تا دستگير

آزادی تمام زندانيان سياسی خواھند جنگيد تا درھای زندان را بشکنند و  سرنوشتان خود برای اجباری ـ در ھمبستگی با ھم

وری اسالمی را در جمھ زنان تکليف: گفتيم و باز ھم خواھيم گفت! زندانيان سياسی را نيز در عمل متحقق کنند آزادی

  !خيابان تعيين خواھند کرد

 

  ) افغانستان–ايران  (چزنان ھشت مارسازمان 

  ١٣٩۶ ]حوت[ اسفند١٨ – ٢٠١٨ چ مار٩

 

  


