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  شباھنگ راد

 ٢٠١٨ مارچ ٠٨
  

  اعتراض زنانهازديگری  ۀ، نماد و جلو"دختران خيابان انقالب"
  ) روز جھانی زنچمار در گراميداشت ھشت(

ھای زورمداران ايستادند و خواھان  گری ھا و ستم نابرابری هروزی که زنان، علي. در آستانۀ روز جھانی زن قرار داريم

نجاه و ھفت، در صد و پ روزی که زنان کارگر نساجی نيويورک در سال ھزار و ھشت حقوق پايمال شدۀشان بودند؛

برد فرا ن را به اچيز، دست به تظاھرات زدند و استثمارگران و ظالمانمزد ن به شرايط سخت کاری و دست اعتراض

استثمار را آغاز نمودند و صفحۀ جديدی از  ای از مبارزه با صاحبان توليدی و ؛ روزی که زنان عرصۀ تازهخواندند

ھا زن و  ُھا و اعتراضاتی بود که ھر ساله ميليون ِعظمت چنين خواسته ِدر اثر. خواھانۀ خود را گشودند مبارزۀ عدالت

گرامی داشته و  روز را ھا، اين ھا و ميتنگ ِطلب در سرتاسر جھان و با برگزاری کمپين آزادی و برابری ديگر مناديان

  .اند ِخواھان، رفع تبعيض جنسيتی، توھين و تحقير و غيره به زنان

گان ی استثمارشوندئھای اعتراضی، و مملو از رودررو پيچ تند زمان تاکنون، مملو از نان از آنًمسلما تاريخ مبارزات ز

دارد که جنبش زنان و آن  متفاوت، نشان از  دادھای اعتراضی جوامع چنين سير روی ھم. است گان با استثمارگر کنند

ُخود  تری به ای، شکل و ابعاد تازه وره و زمانهھر د ھای متفاوت، از حرکت خود باز نايستاده است و در ھم در عرصه آن

ه ب ھا و دم از ابراز مخالفت داران، يک ِھای زير ستم سرمايه ميادين توليدی و خيابان تر، به عبارت واضح. گرفته است

ِھای گوناگون، طالب حقوق برابر صنفی ُپاخاستن زنان، آرام نبوده و زنان به بھانه  جانب  اجتماعی خويش از-و سياسی  ِ

منظور  جوش زنانه به و  سياسی جھان کنونی، جنب ھایهاز مشغل براستی که يکی. اند ِنويسان نابرابر و جنسيتی قانون

زنان  ِاند، تا دامنه و ميدان اعتراضی در مقابل، جانيان بشريت ھم با تمام قواء در تالش  واش است کسب مطالبات اوليه

داران و  ِاين سبب که نگاه سرمايه به. شان به عقب برانند ھای ارتجاعی ِرا در جھت سياست را محدود نمايند و آنان

ده و  مثابۀ کاالی سود سان نيست؛ زن در قاموس آنان، به اجتماعی يک ِن عدالتاِحاکمان، با نگاه ميلياردھا زن و مدافع

سياسی و غيره با  حصيلی،ھای اجتماعی، ت حساب آمده و فاقد حقوق برابر در حوزه به" ضعيفه" و ّاز زمزه عنصر دوم

  .مرد است

ن نابرابری اِ، تعاريف مدافعھا برابر نيست جايگاه ھا و حقوق. ست گانی و فراکشوریشوربختانه چنين اوضاعی ھم

ِتعاريف تحقير و توھين، تعاريف سوءاستفاده از بدن زنان و ھم ِھا، تعاريف غير انسانی، جنس  طلبانه ِچنين تعاريف منفعت ِ

گی، بر نوع و بر  زند ھای بر محدوديتداران و مرتجعين  ست که سرمايه  بستر چنين افکار ناصحيح و پليدیدر. است
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اين سيستم و . کنند  زنان تحميل میرای را ب چندگانه  و ستمافزايند انتخاب پوشش و شغل، تحصيل و مقام و منصب می

ھای تعرض به جسم و افکار وی را فراھم  ُتماعی به دور و زمينهزن را از محيط اجست که  داری مناسبات سرمايه

گردانان  صحنه منصبان و ُھا، بر گردۀ صاحب وليت ھمۀ آنؤکه اين خواست زنان نيست و مس ُپر واضح است .سازد می

ِھای بعضا ناصحيح درون جنبش خالف ايدهست و  ناعادل دنيای کنونی ِ زنان، علل نه در چون جنبش   ھم دموکراتيکی ھای ً

 -طبقاتی  ھای نابرابری  مردانه، بلکه مربوط به سيستم و به مناسبات مدافع ِسيستم و در افکار نامتعادل و نامعقول

که،  کيد ورزيد آن استأتوان ت می ی دنيای غير مساوات، خشن و غير انسانیاچه در ور به ھر حال، آن. ست جنسيتی

ھای درون جامعه  رابریگی و بر ناببر بندکه،  سرتاسر جھان است شان در ناو مدافعِدرصدی استثمارگران  ِحاکميت يک

  .کنند شان له و لورده می ھای ارتجاعی را در چنبرۀ سياست  زنانو افزايند می

نيست و در گزارش مجمع جھانی اقتصاد آمده  طور مثال حقوق زن، در برابر کار مساوی با جنس مخالف، برابر به

 قرن، در دنيای به يعنی بيش از يک. "کشددان، شايد صد و ھيجده سال طول بمر مزد زنان با نابرابری دست ": ستا

آنان با مردان نيست، در  ِاندازی در رفع نابرابری ُمتمدن، زنان با تفاوت جنيستی رودررو خواھند بود و چشم اصطالح 

ِبر اساس . تر از مردان نيست آموزشی و تحصيلی، کم ی، سياسی،ھای اقتصاد که نقش و فعاليت آنان در عرصه حالی
ھا و مشقات بر زنان است؛ پيداست که ھدف  سرمايه، افزايش بيش از پيش محدوديت ِچنين حقيقتی، پيداست که ھدف

ِدرون  - ًبعضا   به- طبقاتی که متأسفانه -ِست؛ تفاوت جنسی   طبقاتی- رسميت شناختن تفاوت جنسيتی ه و ب سوءاستفاده
  .گذارد زنان اثر منفی و مخرب می گیبر ذھن و بر زندھا ھم راه پيدا کرده است و  چھارديواری

 به فرھنگ و به  سرراستدرست،و غير ھای ناصحيح دست ايده ِ نظرات ناردست، مروج اصلی اينیخالف گاھ

اند و سود آن ھم دارد به  داران ھا، سرمايه یِدرون چھارديوار ِدليل رسوخ آن به. گردد مناسبات حاکم بر جوامع بر می

 سوی و باری، قدعلم نمودن و در حقيقت جھت دادن، سمت و در بستر چنين حقايق تلخ و تأسف بنابراين. رود جيب آنان می

ز بخش زنان ا  رھائیۀھرگونه مبارز ِدرآمد  پيشۀن فرھنگِ نابرابر، از زمراِطرف مدافع ھا به اصلی مبارزه و مخالفت

طلب  ن برابریاچنين وظايف و راه و روشی در مقابل ھمۀ مدافع .آيد  می-  آمده و -حساب  زير ظلم و ستم حاکمان به

از  داران نه تنھا قابل تغيير، بلکه آمادۀ به خاک سپردن قوانين ارتجاعی و نابرابر سرمايه ست که قرار دارد و گفتنی

اين سيمای . و مشترک است درد و رنج و موقعيتی که عمومی. ست تماعیديده و ديگر حاميان عدالت اج جانب زنان ستم

تر  چون ايران، بسيار وخيم ای ھم زنان کشورھای تحت سلطه ِ موقعيت- ھا پارامتر  دليل ده  و به- ًست و يقينا  جھان کنونی

 چون ای ھم  حقوق اوليهدست جوامع، فاقد چرا که زنان در اين. باشد کشورھای متمدن می اصطالح تر از به و دردناک

اسالمی، زنان ايران در  طور نمونه از آغاز بر سر کار گماری رژيم جمھوری به. اند انتخاب پوشش، تحصيل و غيره

در . برد فراخوانده اندناش را به  ھای ارتجاعی و نظام و سياستاند  به صف شده" يا روسری، يا توسری "تقابل با سياست

که  است اند و نزديک به چھار دھه ِکه، زنان در مقابل قوانين ارتجاعی نظام ايستاده ستدھه ا تداوم و نزديک به چھار

محروميت از کسب و کار و تحصيل،  .اند ھای بس سنگينی داده شان، ھزينه ترين حقوق انسانی برای تحقق بديھی

دھد؛ جنبشی که در  ا تشکيل می اجتماعی زنان ايران ر-سياسی  ِھا و جنبش  فعاليتۀ، از زمر...دستگيری و شکنجه و 

اوليۀشان  حق وعه، از بيان و از طرح مطالبات بِھای مبارزاتی درون جام رغم کم و کاستیه ب ھم ھای متفاوت و آن ورهد

مدت تالش بسيار زيادی  اسالمی در اين سردمداران رژيم جمھوری. کشيده و سران رژيم را به مصاف طلبيده استپس ن

ِھای درون  اند تا علل صدھا نابسامانی خود محبوس نگه دارند؛ تالش نموده خواۀ ان ايران را در محدودۀ دلاند تا زن نموده
مردانه کردن  ِشان نسبت دھند؛ سرکوب دائم و تصويب قوانين ارتجاعی زنانه و نقش زنان و جنسيت جامعه را به

جمھوری اسالمی از ھمان اوان، در سر لوحۀ   کهست ھا، تفريحی و غيره، از جمله مواردی چون دانشگاه ميادينی ھم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

رھا " ھا و فساد گی آلود"ُ و مقصودش بر آن بود تا جامعه را از شر قول خويش قصد کاری خود قرار داده است و به

  !سازد

.  استھا و از جمله زنان نسبت به حق و حقوق بديھی انسان داران طلبانۀ سرمايه ھا محصول افکار پليد و منفعت ھمۀ اين

 شان در اين چندين دھه، سنگ ھای ارتجاعی منظور تحقق سياست که سردمداران نظام به دھد اسناد و شواھد نشان می

گی و مقاومت زنان را  ايستاد اند تجاعی و تعرض وحشيانه، نتوانستهرغم تصويب صدھا قانون ار اند و علی تمام گذاشته

 روزھا،  آنان تحميل نمايند؛ سياست و نمادی که اينررا ب" توسری ايا روسری، ي "ِدر ھم شکنند و سياست اجباری

ھای  تحت نظر ارگان ھم در ميادين ھای خود و آن دار آنند و با برداشتن روسری پرچم" خيابان انقالبدختران "

 از اين، حاضر به اند که بيش ًو علنا اعالن نموده اند مقابلۀ رودررو فرا خوانده گر، نظام جمھوری اسالمی را به سرکوب

ِتن دادن سياست حجاب اجباری و زنان " شکنیھنجار  "شان، نابنابه گفتۀ سردمداران و ديگر مدافع. غيرۀ نظام نيستند ِ

ھای حکومتی و از جمله  ُبود که چند روز قبل رسانه" دختران خيابان انقالب "بسيار باالست و در تداوم مخالفت

چھارمين ھمايش تجليل از فعاالن اقتصادی،  ، در  اعالم نموده است]حوت[اسفند خبرگزاری فارس، در تاريخ سيزدھم

سينی به  ھای بسيار ناھنجار دختران حاضر در مراسم با تيپ "که شرقی ھنگامی آذربايجان اجتماعی و فرھنگی استان

دد و در نھايت گر جمعۀ تبريز می کردند، باعث ناراحتی و دگرگون شدن چھرۀ امام جا می ھا را جابه دست، تنديس

  ". دھد و بھتر است بروم به حرف من گوش نمی کند که اينجا کسی اعالم می» ھاشم االسالم آل حجت«

ھای زنان در برابر قوانين  "ھنجارشکنی" و ھا ی ھر چند کوچک و محدود، از مخالفتئھا باری، موارد فوق گوشه

ِانکاری در آن نيست که، ناسازگاری و عصيان زنان، در زير سايۀ نظام جمھوری  ن سرمايه است واارتجاعی مدافع
ًصرفا و صرفا د اسالمی، رديف  دوش و ھم ھم کرده است و در اين چھار دھه، زنانر محدودۀ حجاب و يا روسری گير نً

اند و خواھان بر کناری نظام  شدهھا سرازير  خيابان داری، به ھا انسان دردمند و ديگر قربانيان نظام سرمايه با ميليون

يابی به حقوق برابر با مردان،  مبارزه برای دست. اند درون جامعه گرديده ھای عدالتی انديش، و رفع بی جھل و تاريک

ِھای زنان  ديگر، از مخالفت یھا  تحصيلی و غيره، نماد و جلوه-مقابله با زنانه و مردانه کردن ميادين اجتماعی  تالش و
ديگر بايد گفت که رژيم جمھوری اسالمی در اين عرصه و  ُبه سخن. ست  رژيم جنايت پيشۀ جمھوری اسالمیهعليايران 

 طور بندھای روزانه، اخراج و زندانی کردن و غيره نه تنھا نتوانسته است، بهو ب رغم تمھيدات گوناگون و بگير علی

باعث گرديده است تا زنان، با  را به سکوت وادارد، بلکه نان زنان تحميل نمايد و آراش را ب ھای ارتجاعی کمال سياست

  .باشد می" دختران خيابان انقالب "ترين آن، که آخرين و تازه ميدان آيند، تر و جديدتری از مبارزه به ِاشکال نوين

ًحقيقتا که دليل چنين خواستی کامال مبرھن است ِ رای تمامی ارتجاعی جمھوری اسالمی، عرصه را ب چرا که قوانين. ً

به عبارت ديگر بايد گفت . ِرا به تخريب کامل کشانده است گی آنان نموده و زند ھا و سنين متفاوت تنگ ھا، صنف جنس

رويه و  از استثمار بی گان اصلی جامعۀ ايران، از تعرض وتوان يافت که سازند ای نمی ھيچ عرصه و يا زمينه که در

چنين به  ھا، و ھم جمھوری اسالمی به حريم شخصی انسان سردمداران رژيم. ندوحشيانۀ مناديان سرمايه در امان باش

اجرای  قول خويش بر اين باورند تا مبادا روز و روزگاری، از اند و به درازی نموده دست ھا تجاوز و ِدرون چھارديواری

  . مانندغافل ب" الھی "احکام

ھا زن آزاده  ِسو با خواست ميليون معنی و ھم فرسايشی، ھم اگير وپ و ِنوع خواست و قوانين ارتجاعی دست پيداست که اين

چنين سياستی در خدمت به رفاه و آسايش زنان، در خدمت به رشد و شکوفائی جامعه و  نيست؛ پيداست که انتخاب

ِھا، در خدمت به باوری، به حقوق برابر جنسيت از ھمۀ اين تر مھم ست  حق و انسانیبمطالبات زنان  ھا نيست؛ پيداست که ِ

ِو در مقابل پيداست که، مولد صدھا مص ِرواج فرھنگِ ناسالم در درون جامعه، از آن نظام حامی تفاوت   اجتماعی،بتيّ ِ ِ
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نظام  چون ای ھم داری و وابسته ھای سرمايه ترين شک و ترديدی نيست که تا زمانی نظام اوصاف کم با اين. ست طبقاتی

ُطبقاتی در درون نخواھد بود - ھای جنسی   جامعه شاھد رفع تبعيض و نابرابریجمھوری اسالمی بر سر کاراند، يگانه . ِ

چون نظام جمھوری  ای ھم ِداری وابسته ھای سرمايه در نابودی نظام ای و از جمله جامعۀ ايران، راه و عالج ھر جامعه

ُ تحصيل و غيره ھم، در گرو زنان ايران و در حقيقت رفع ھرگونه تبعيض و انتخاب پوشش، آزادی. ست اسالمی

ِدل مردم برخاسته و سر در  ست؛ نظامی که از درون جامعه و از ا خواه ھا و عدالت حقوق انسان  ِ نظام مدافعبرقراری
  .ھاست ِچنين محترم شمردن به حقوق برابر انسان سالم، و ھم گی مناسبات گی و گسترد آورده است و فکر و ذکرش، بالند
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