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در شرایطی به 
مارس روز جهانی  8استقبال 

زنان در آن، شور و شعف مبارزاتی، اتحاد و همبستگی،  بخشالهامپرقدرت و  و حضور رژیم جمهوري اسالمی که خیزش مردم علیه میرویمزن 
فقر، بی اصلیِ ی کل رژیم را که عاملِدرستبهجوانان  خصوصاًته است. مردم به نمایش گذاش شیازپشیبجان به لب رسیده را  يِهاتوده يعزم و اراده

مبارزات نشان از این  ي اینادامه .اندرفتهنشانه است،  ...ی، ستم جنسیتی، ستم ملی، ستم طبقاتی وگهندیآی، اعتیاد، بیفروشتنی، گورخوابی، خوابکارتنکاري، 
 ندارند. ایستادن جوانان، سرِ يدستهدستهاعدام  و ارعاب، بازداشت هزاران نفر و دیبرابر تهددر  زانیچیبو  گانهنپابرهفرودستان،  خصوصاًدارد که مردم، 

و انزجار زنان را  از مخالفتي اتازهي زنان علیه حجاب اجباري، موج ي چهل سال مقاومت و مبارزهکه فشرده میرویمدر شرایطی به استقبال روز جهانی زن 
ي خیزش مردم تبلوري هرچند در خیابان انقالب در بحبوحه »ویدا موحد« خیابانی کشانده است. اعتراض نمادینِ يمبارزه يو آنان را به صحنه ختهیبرانگ

ب، زندانی سال گذشته در زندان متحرکی به نام حجا ونهیساست. زنانی که در  شدهفشردهاز خشمی است که به مدت نزدیک به چهار دهه  مؤثرکوچک اما 
پیر و جوان، شهر و روستا، اي که زنان ـ . موج اعتراض جسورانهي اسالمی را به چالش گرفتندمردساالرانه یکی پس از دیگري روابط قدرت پدر/ بار نیابودند، 

مردان در سراسر  حتابراي سایر زنان و  بخشلهاماي امبارزهبه راه انداختند، تبدیل به  ـمحجبه و ...  حتامجرد و متأهل، مرکزنشین یا مرزنشین، سکوالر و یا 
شت، زندان، شکنجه، تهدید، اش به ضرب سرکوب و زور، تیغ و اسید، بازداگیرينماد و پرچم دولت اسالمی را که از بدو قدرت ،جدي و به شکلِ جامعه شده

 توهین و ... بر بدن زنان فرود آمده بود، به چالش کشیده است. تحقیر و
قرار است رژیمی بر مسند قدرت  دانستندینمرا پیش کشیدند، اکثریتی از مردم  »انقالب اسالمی«اش بحث دسته و پیش، زمانی که خمینی و دارچهل سال 

 نیترممهي بر آنان تحمیل کند. درست ده روز بعد از به قدرت رسیدن این رژیم بود که خمینی یکی از ترانهیوحشبنشیند که ستم و استثمار را به شکل 
و  زیستزنخمینی  کهنیا خصوصاًحجاب اجباري نماد و پرچم ایدئولوژیک این نظام شد.  نیچننیااش را در حجاب زنان فشرده کرد و »انقالب اسالمی«ي هاهیپا

ل را به شیشه برگردانند. جمهوري این غو خواستندیمو  دندیدیمهزار زن در مبارزه علیه رژیم شاه را خطري براي نظام خود  حضور هزاران اشدستهدارو 
ي ي حاکمیت خود اعالم کرد. این رژیم با فرمان حجاب اجباري اعالم کرد که بر پایهپایه عنوانبهمناسبات نابرابر را  اسالمی با اعالم اجباري بودن حجاب،

ي اسالمی علیه زنان را هامجازاتقوانین نابرابر و  يکه کلیه گی زنان استوار است. در پس اجباري کردن حجاب بودگسترده و برده سرکوب، تبعیض، خشونتِ
آنان تحمیل کرد. رژیم قصد داشت با اجباري کردن حجاب، زن را به قبول اطاعت و درجه دوم  يي قهر به گردهي نیروي نظامی و قوهتصویب و به پشتوانه

 شدتبهکند. این رژیم با تحمیل حجاب اجباري، فرهنگ  بیگانه اشیانسان شأنو را از هویت و ا گونهنیاو  هدتحقیر و توهین عادت دا بزدل و هیچ بودن و ،بودن
در گذشته داشتند،  چهآننسبت به  يترژهیوجایگاه  قانون و هم در فرهنگ و سنت به مردانهم در کل جامعه تبلیغ کرد و  دراسالمی را  يمردساالرانه پدر/

توسط نیم دیگر کنترل از جمعیت آن ي که نیمی اجامعهي این خشونت بر زنان در گسترهیملک خصوصی خود بدانند. عمق و تا زنان را بخشی از ما اعطا کرد
 است که ربط مستقیم به روابط تولیدي حاکم بر جامعه دارد. ياانهپدرساالر، بازتاب روابط شودیم



 

اجباري  در مقابلِ
جنگ  کردن حجاب و اعالم

رژیم تازه به قدرت  علیه زنان از جانب
هزار زن که زودتر از تمام نیروهاي  هادهرسیده، 

 حاکمین دینی را شنیده اجتماعی صداي پاي استبداد
فریاد برآوردند  صداکیبه خیابان آمدند و  1357مارس  8روز  ،بودند
ست! نه غربیآزادي، نه شرقی«، »تا به عقب برگردیم! ،ما انقالب نکردیم«که: 

این زنان جسور و  نیچننیا ... و »!معیار آزادي جامعه، آزادي زن است«، »ست!ست! جهانی
زنان در ضدیت با حجاب اجباري  يروزه 5ي جنبش نوین زنان را پی ریختند. تظاهرات هاهیپاپیشرو 

 ي گسترده و جسورانه با حکومت دینی بود.اولین مبارزه
 آنان يو به مبارزه با حجاب اجباري ختم نشد؛ مقاومت و مبارزه 57ي سال هروزپنجمبارزات زنان سال صفر اما به تظاهرات 

این تعداد زندانی  وجود کهيطوربه ،هزار نفر از آنان زندانی شدند هزاران .به اوج خود رسید 67و تابستان خونین  60ي ادامه یافت و در دهه
علیه حجاب  شانصفر مبارزاتناپذیر آنان با رژیم حاکم داشت. زنان سال ، جسارت و مقاومت آشتیگیهنشان از رزمند وبود  سابقهیبسیاسی زن در تاریخ جهان 

 فدا کردند. در این راه جان خود را هااز آن بار رژیم اعدام و شکنجه ادامه دادند و بسیاريي مرگهاچالاهیسدر  حتا را اجباري
طرفه را در ضدیت ، فردي و جمعی، آگاهانه و یا خود به خودي این جنگ نابرابر و یکزیوخافتل مختلف، با زنان جوان به اشکا خصوصاًها زنان در تمام این سال

ي وحشیانه، در خیابان و در مقابل هاشکنجهو زیر  زنداناند. زنان در بردهي گسترده بر زنان به پیشهاخشونتبا حجاب اجباري و علیه سایر اشکال ستم و 
آمیز جنسیتی، در قوانین تبعیض در برابر ي طالق و حضانتهادادگاهجنسیتی، در  ضیتبعکار، در مدارس و دانشگاه و ... در برابر  محیط ارشاد، در يهاگشت

ترین از برجسته ها تن ندادن به حجاب اجباري یکیاند؛ و در تمام این سالگی کردههایستاد ...خانواده در برابر اشکال سرکوب و کنترل مستقیم و غیرمستقیم و 
توان به یک دوره و یک فرد فروکاست و این تاریخ ي تاریخی را نمیهاي به چالش کشیدن قدرت حاکمه بوده است. این نیروي مقاومت و مبارزهعرصه
 کار رها کرد.و سازش طلبي نیروهاي فرصتو نباید در مصادره توانینمي مبارزاتی را سالهچهل

اهمیت باید اند، اي به جنبش دمیدهزنان جوان که با جسارت و تهورشان هواي تازه خصوصاً ي زنان ه در شرایط کنونی، جنبش نورستهگیري از گذشتبا درس
م از آن ي هاذرهاي زنان را در مبارزات خیابانی و تجمعات اعتراضی طرح کنند و ها و حقوق پایهقد خواستهبه حداکثر و تمام که این موضوع را بدانندحیاتی 

کردن هرچه بیشتر  زتریت، بلکه هدف حاکم نیست ستیزسرتاپا زنو  ماندهدر ،مستأصلبه معناي طلب کردن آن از رژیم  هاخواستکوتاه نیایند. البته طرح این 
 خدمتها نیست بلکه عاملی در یر جنبشمانعی براي همبستگی با سا تنهانهزنان  ايمبارزه در جهت سرنگونی رژیم جمهوري اسالمی است. طرح حقوق پایه پیکان
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ي هاهخواستو افق جنبش انقالبی است. پیش گذاشتن  ارهایمعباال بردن 
زنان و به چالش کشیدن مناسبات و فرهنگ پدر/ مردساالرانه در صفوف 

زنانی که توسط این رژیم  حتاتواند به درجاتی مردان و مبارزات مردم می
متحول ساخته و در جهت ساختن  ،اندگشتهه به تفکرات مردساالرانه آغشت

شعار  اي فارغ از ستم جنسیتی سوق دهد. در همین روزهاي پرتالطمآینده
ي این نگرش دهندهبازتاب »نشستند! هارتیغیببه ما پیوستند،  هازن«

هاي اجتماعی ان که در شبکهچنهممردساالرانه در صفوف مردم بود؛ 
را به امتیازات  هاآن» دختران انقالب«شویق شاهد بودیم که مردم براي ت

کردند. ما باید به شکل واقعی نشان دهیم که چرا معیار مردانه مفتخر می
آزادي زنان است؟! طرح این موضوع هم به شکل  آزادي در یک جامعه،

دهد و به باال بردن آگاهی و عمق می هتاصولی به مبارزات کنونی ج
ي ي همههانقشهو  هابرنامهتر ش صحیحکند و هم امکان سنجخدمت می

 کند.نیروهاي طبقاتی را فراهم می
 پرآشوبي درصحنه خصوصاًپیش گذاشتن موضوع آزادي و برابري زنان، 

 رأسي آمریکایی ـ در هاستیالیامپري نیروهاي طبقاتی از کنونی که همه
تا  ترامپ/پنس ـ گرفته زیستزن شدتبهآن رژیم فاشیستی و 

اروپایی و روسیه که هر یک به دنبال منافع  مردساالري هاستیالیامپر
اي دارد. ما در همین خود در ایران هستند، اهمیت ویژه درازمدتو  کوتاه
ي طلبانهشدت فرصتفریبانه و بهي اخیر شاهد ادعاي توخالی، عوامدوره

م که حکایت ها نسبت به مبارزات مردم و نقش زنان در آن بودیاین دولت
برداري از مبارزات مردم و ها براي بهرههاي ارتجاعی این دولتاز نقشه
گان اصلی سیستم پدر/ یی که خود گردانندههادولتزنان دارد.  خصوصاً

مردساالر امپریالیستی در سطح جهان هستند و ستم جنسیتی یکی از 
» دافعم«هاست، حال خود را هاي سیستم مبتنی بر نابرابري آنپایه

ما شاهد  متعاقباًکنند. و حقوق زنان در ایران معرفی می اعتراضات مردم
اپوزسیون هستیم؛ از جریانات  اصطالحبهامتداد همین رویکرد در بخشی از 

و مجاهدین گرفته که  هاطلبسلطنتچون پروامپریالیست و ضدزنی هم
ودشان در ها جایی براي خمترصد فرصتی هستند تا با حمایت امپریالیست

تا جریانات  ها باز کنندهاي آتی امپریالیستمبارزات مردم و نقشه
خاص. این  طوربهکل و همین جریان در جنبش زنان  طوربه طلباصالح

و گسیخته، مسئولیت و نقش فعالین طلبی لجامفضاي مسموم و این فرصت
بارزه انقالبی و همه زنانی که در راستاي برابري و آزادي خود م تشکالت

یی که هانقشهو  هابرنامه يهوقفیبکند. افشاي تر میرا برجسته کنندیم
ی پیشرفت چگونگ زند و درزنان را رقم می خصوصاًآتی مردم و  سرنوشتِ

 است، حیاتی است. کنندهنییتعمبارزه 
ـ  چهار دههگفت که حاصل مبارزاتِ ـ نزدیک به  توانیم تأجربهامروزه 
تکثیرِ دختراِن انقالب در سطح وسیع این است که رژیم  خصوصاً زنان و 

جمهوري اسالمی که از بدو قدرت تا امروز با گسیل نیروهاي  زیستزن
در  »بدحجاب«و » حجاببی«سرکوبگرش براي مهار و کنترل زنان 

ي ، با اشاعه»بدحجاب«زنانِ  صورتبهیافته ی سازماندپاشیاساجتماع، با 
جامعه و با اعمال تبعیض علیه زناِن  در ضد زنفرهنگ و سنت 

نه تنها نتوانست  ...و » محجبه«در مقابل امتیاز دادن به زنان » بدحجاب«
بردار را حداقل مطیع و فرمان» زنِ مسلمان«ي و نمونه »پوشش اسالمی«

بر زنان تحمیل کند، بلکه در برابر مبارزه و مقاومت خیل  شهرهاکالندر 
 با حجاب اجباري عاجز شده است. عظیمی از زنان در ضدیت

ي زنان در خیزش اخیر، در مبارزات دانشجویی و کارگري، حضور گسترده
ي زنان در مقابل زندان براي آزادي زندانیان سیاسی، مقاومت و مبارزه

ي دختران انقالب از دستاوردهاي این دوره حرکت جسورانه ...زندانی و
ي مبارزه با حجاب طرح مسأله خصوصاًبراي پیشروي جنبش زنان است. 

ترین حقوق زنان در مقابله با جمهوري ايیکی از پایه عنوانبهاجباري 
ي زندگی زنان به یک مقاومت و کشمکش روزمره شدنلیتبداسالمی و 

به شکل  حتاآگاهانه  کامالًي سیاسی در فضاي علنی و به شکلی مبارزه
ي جنبش زنان در این جستهفردي را باید یکی از دستاوردهاي مهم و بر

اما زنان براي حفظ این دستاورد نیاز به پیشروي سریع و ؛ دوره ارزیابی کرد
اي هدفمند دارند. امروز بیش از هر زمان دیگر جدي با نقشه و برنامه

آموزان، دانشجویان و ... و که نسل جوان، دانش گرفتهشکلیی ینیعشرایط 
اجباري را به شکل  باحجابخود  ي زنانی که سالیان سال ضدیتهمه

ي، در کوي او تودهبه شکل انبوه  توانندیم تنهانهبودند،  دادهوزمره نشان ر
ي حجاب از سر امبارزه و هر هاتظاهراتو برزن، در شهر و روستا، در 

 عنوانبهرا آن  بلکه ي پوشش را اعمال کنند،آزادبرگیرند و در عمل حق 
کومت اسالمی و براي نشان دادن خشم و تنفر نماد کنترل بدن زن در ح

خود از یک رژیم تئوکراتیک دینی که به مدت نزدیک به چهل سال 
ترین خشونت را در جامعه بر آحاد زنان اعمال یافتهو سازمان نیترگسترده

 کرده است، به آتش کشند.
توانند در این زنان با جمعی سر نکردِن حجاب و با به آتش کشیدن آن می

تواند آغازي قدرتمند آورند که می به وجودشان رحله جهشی در مبارزاتم
 ـي اسالمی هامجازاتقوانین نابرابر و  يبراي پایان دادن به تحمیل کلیه

آغازي براي متحول کردن  تواندیم ـ باشد؛برگرفته از شریعت اسالمی 
بسیاري از مردم باشد که به مدت چهل سال در معرض فرهنگ و سنت 

قدمی  تواندیم ي اسالمی قرار داشتند؛ادگرایبنیک رژیم  مردساالرِ در/پ
مرزبندي زمان همشان باشد و ايیابی زنان به حقوق پایهواقعی براي دست

تالش دارند جنبش  که قرار دهد روشنی در برابر تفکر و عملکرد کسانی
یت بین در واقع کهیدرحالجا بزنند.  زیآمصلحو  خطریبزنان را جنبشی 

اکثریت زنانی که به مدت چهل سال توسط رژیم جمهوري اسالمی در 
اند و زیسته» قانونی و شرعی«گی و در فرودستی موقعیت برده

رقم خورده و خشونت  اني مردشان تحت مالکیت و ارادهموجودیت
شان بوده است، هیچ صلحی روزمره ناپذیر از زندگیجنسیتی بخشی جدایی

به لغو حجاب  صرفاًمبارزه  وجود ندارد. براي بسیاري از زنان، با رژیم حاکم
، هرچند مبارزه با دشواجباري و کسب آزادي پوشش محدود و ختم نمی

زنان تحت ترین مبارزات ترین و برجستهحجاب اجباري یکی از مهم
اي براي ورود به است اما این مبارزه خود دریچهئوکراتیک تحکومت 

ي قدرت و گی و فرودستی زنان و دالیل تقویت رابطهدیدههاي ستمریشه
 کهنیاسرآغازي باشد براي  تواندیمکنترل مرد بر زن است. این مبارزه 

شان تصمیم هیچ دولتی، هیچ مذهب و هیچ فردي نتواند براي زنان و بدن
ي خواست جدایی دین از دولت نقش در اشاعه تواندیمبگیرد. این مبارزه 

 ایجاد دولتِ  به در خدمت تواندیماین مبارزه  بردِکند. پیش اایف ییسزابه
 يبرا يو برابر يآزادنوین پس از رژیم جمهوري اسالمی قرار گیرد که 

در  یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ،ياقتصاد يهاعرصه يزنان در همه
 اش باشد.برنامه يسرلوحه

 روي به آیندهکنونی که  يدر مرحله هاخواستهبراي متحقق کردن این 
طبقاتی،  دوبندیق هرگونهزنان و مردان از  يي که رهایی همهاندهیآدارد، 

جنسیتی، ملی و مذهبی از اولین اقدامات آن باشد، ضروري است که زنان 
 يو نقشهو با برنامه  افتهیسازمانی به شکلفردي بلکه  طوربه صرفا نه

 آگاهانه در مبارزات شرکت کنند.
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 ای مشت رسخ

 درخشیمیکه 
 ترس! یاستحالهدر 

 ایایستادهای مشت رسخ که بر فراز رس 
 دهدمیحیات »* آب«ی تو »رو«و 
 در کویر حجاب! 

 شتای م
 مشت رسخ

 که چو خورشید فردایی
 نام تو چیست؟

 نام تو در کجای صدا بغض کرده است؟
 اکنون؟ یشکنجهنام تو در کجای 

 نام تو در کجای سطرهای زمین
 نام تو در کجای حروف زمان ایستاده است؟

 ای مشت رسخ زنانه
 ای قلِب برفراز!

 ؟کشدمی» آه«نام تو در کجای گلو 
 آه ای شکست سکوت

 روسیاهی شبدر 
 آه ای تجسم قاطع نه!!!

 ای تبلور زیبایی
 خون! یاستعارهدر 

 نام تو روزی کتاب خواهد شد
 نام تو روزی رسنوشت خواهد ساخت

 اتلگدخوردهنام 
 بلند خواهد شد

 نام تو در رهای باد رقص خواهد کرد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یقین بدار

 

 یقین!!!
 که نزدیک است:

 که بیرق نامت  
 رنده خواهد شدپ

 ای نام! شویمیتو پرواز 
 غربت اکنون صدایبیای 

 گانیکه نام متام همه
 پیر یخانهاستخوانبه  بریمیتو پَر 
 صدات هایتکانهاز  دهیمیعضله 

 تا به شادی آویزد رودمیو خشم که 
 با خود! بردمیپیام تو 

 تو ای رسود مبارک
 تو ای زن در بند

 خاموش استکه یاد تو حتی ز ترس 
 طلوع نام تو فردا ستاره خواهد کرد

 نور را به سفره خواهد برد هایمیوهو 
 تاریخ یسفرهتو نان گرم زمینی به 

 و اتصال دلی به ساعت شادی
 افق تویی، شفقی، سپیده دمی

 خوشا به رس زدنی که تویی
 طلوع آزادی!

 و شعر :طرح 
 آیدا پایدار 

 1396ماه دي27
 خ* آبروی به حق تاری

 

 
ي لیل زنان بیش از هر زمان دیگر نیاز به مبارزهبه همین د

ي ستم جنسیتی و در حول مسأله یافتهمتشکل و سازمان
توان به جرأت گفت که در رأس آن حجاب اجباري دارند. می

ي فراز و پاسخ به چنین ضرورتی بود که سازمان ما با همه
براي  و به مدت بیست سال روي این اصل پافشاري هابینش

ی زنان ایران و افغانستان فعالیت کرده است. هرچند رهای
اي هرگز رفع ستم جنسیتی را در خود ندیده آن را پدیده

با سایر اشکال نابرابري و ستم و استثمار دانسته  دهیتندرهم
تی در حد هاي مبارزاعرصه ریدر ساو به همین دلیل همواره 

یست در ب زنان هشت مارس، سازمان توان نقش گرفته است.
ي جمهوري اسالمی را با همه زیستزنش، رژیم اسالِ حیات

اش عامل اصلی فرودستی زنان هاي رنگارنگو طرح هاجناح
را از طریق کتاب،  اشنظرات وقفهیبدر ایران دانسته است و 

جزوه، نشریه، بیانیه، سخنرانی و ... طرح کرده، اما هرگز به 
عمل نیز در  يصحنهدرنبوده است و  توجهکمي عملی جنبه

به مدت  رژیم فعالیت کرده است؛جهت افشا و سرنگونی این 
ي قوانین نابرابر و بیست سال علیه حجاب اجباري و کلیه

به مدت بیست سال  ي اسالمی مبارزه کرده است؛هامجازات
مردساالرانه  پدر/ و خرافات و سنت ورسومآدابفرهنگ،  هیعل

جامعه  تاروپودالمی در که از طریق رژیم تئوکراتیک اس
به مدت بیست سال براي  شده، مبارزه کرده است؛اشاعه 

جدایی دین از دولت که زنان در تحقق این خواست جزء 
بخش جامعه هستند، مبارزه کرده است. این  نیترنفعیذ

 ي/دارهیسرماي هاقدرتي سازمان به مدت بیست سال کلیه
در  تنهانهن را ناامپریالیستی مردساالر که فرودستیِ ز

، افشا اندکردهکشورهاي خود، بلکه در سراسر جهان تحمیل 
دت بیست سال تالش کرده است با همبه م نموده است؛ و

در آن حضور داشته است  سرنوشتان خود در هر کشوري که
ی بر این حقیقت که درستبه چراکههمکاري و همیاري کند، 

 است. ي فشردهپاجنبش زنان، جنبشی است جهانی، 
گري ي زنان شورششاهد حضور گسترده بازهمامروزه که 

هستیم که در میدان نبرد کلیت نظام جمهوري اسالمی را به 
که بیست سال تالش و  مینیبیماند، الزم طلبیده مصاف
ي زنان قرار دهیم تا مان را در اختیار جنبش نورستهتجربه

هاي پیشروي در کنار هم از دستاوردها نردبانی بسازیم براي
آتی و کمبودها را ضرورتی بدانیم که پاسخی درخور 

طلبند. به خاطر بسپاریم که بدون ایجاد تشکالت مستقل می
آزادي و برابري در خدمت به  باهدفي و انقالبی زنان، اتوده

ي مردم از قید ستم و استثماري که رهایی زنان و همه
 توانینماست، انسان را به مرز نابودي کشانده  هاونیلیم

ي نوینی پس از سرنگونی رژیم جمهوري اسالمی جامعه
متحد و  طوربهایجاد کرد. وقت آن رسیده است که زنان 

رژیم  تنهانه در آن زنان شوند که انقالبی قراولشیپمتشکل 
د بلکه به کشنهوري اسالمی را به زیر جم زیستزن سرتاپا

غازي براي رهایی ي نوینی یاري رسانند که آساختن جامعه
 .زنان و آحاد جامعه از ستم و استثمار است
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تعداد  هامدتنبود. پس از  ياجلسهبا یک جلسه شروع شد. ولی این هر 
مشترك به  ياجلسهزیادي از زنان فعال خارج کشور تصمیم به برگزاري 

 گرفته بودند. هانی زنروز ج ،مناسبت هشت مارس
ولی پرقدرتی که علیه تحمیل حجاب اجباري به راه  مدتکوتاه ياز مبارزه

بود چندین سال  1357هشت مارس  یادماندنیبهافتاد و اوجش تظاهرات 
. در این مدت زنان در ایران و در تبعید مبارزه را کنار نگذاشته گذشتیم

یماسالمی را ذله  جابی جمهوري، با بدحزدندیمبودند. از تمکین سر باز 
 يآن روزها مبارزه ...نوشتندیم، آموختندیم، کردندیم، مطالعه کردند

از ما احساس کرده بودیم که  ياعدهو  گرفتیمزنان داشت اوجی دوباره 
 .شودیمصداي زنان انقالبی در این میان کمتر شنیده 

آن متفاوت ساخت.  قبل از يهاجلسهفضا بود که این جلسه را با  این 
چنان پرشور و  شیهایدگیچیپرغم فرایند تدارك و برگزاري جلسه علی

کار متشکل  يامکان ادامه مانياریبسپیش رفت که  پرثمرفعال و 
را هم از همان  ماناسم. میدرآوردزنان را دیدیم و به عمل  يهنیدرزم

 گرفتیم که براي تدارك جمع شده بود: هشت مارس. ياتهیکم
 میخواهیمگفتیم که  منتشر شد، 78نشریه که در سال  يهدر اولین شمار
دشمنان آزادي زنان برداریم، دوستان دروغین را افشا  ينقاب از چهره

ترسیم  مردساالر يهاستیالیو امپرکنیم، مرز روشنی با جمهوري اسالمی 
لمرو علم تا از خانه تا کارخانه از ق هاعرصهکنیم، نظام مردساالر را در تمام 

ياریزنان  يلهبیم و به باال بردن آگاهی حول مسأمیدان هنر به مصاف بطل
پا  و ازو هنوز بعد از گذشت بیست سال به عهد خود پایبندیم  ...میرسان

 .میاننشسته
ملی  ماندغدغههم از افغانستان بودیم، ولی  مانیبرخاکثرمان از ایران و 

و  خوردهگرهکه سرنوشت زنان جهان به هم  )میدانیم(و  میدانستیمنبود. 
، ولی به هر زنی در هر جا که ستم شود، اندمتفاوتاگرچه اشکال ستم گاه 

 هرکجاو برعکس،  کندیم ترمحکم جاهمهزنجیرهاي ستم جنسیتی را در 
زنان پیشرفت کند و دستاوردهایی کسب کند فضاي مبارزاتی  يکه مبارزه

ستم بر زنان گفتیم و از  يهاشکلما از شرایط و  .شودیم ترروشن مانهمه
بیان  تنهانهکنار هم بودن ما زنان ایرانی و افغانستانی  در شان... .مبارزات

) که بخشی از جمعیت میدانیم(و  میدانستیمما بود، بلکه  سرنوشتیِ هم
که تحت شدیدترین حمالت شووینیستی  اندیافغانستانزنان در ایران، زنان 

و تفکرات حاکم قرار  هااستیس ،قوانین گرانه توسط روابط،ستمادالنه و ناع
، رهایی زنان ممکن هاآنکه بدون گسست از  ماندهعقبدارند. تفکراتی 

 نیست.
فرهنگی نیست و به خانواده  صرفاً) که ستم بر زن میدانیم(و  میدانستیم

آنو  خوردههگره و رهایی زنان با سیاست مسأل ؛ کهشودینمهم محدود 
 ریتأثبر زندگی زنان  ماًیمستق گذردیمسیاست و اقتصاد  يدر عرصه چه

 ...آمریکا به افغانستان، حمله به عراق ي. صداي خود را علیه حملهگذاردیم
پشت  امپریالیستی که گاهاً يهايگریوحشو  هایطلبتوسعه يو همه
م. به هنگام اولین نشست ، بلند کردیشدیمهاي دفاع از زنان پنهان لفاظی

ن آلمان که براي افغانستان در شهر بُ  يآمریکا با سران لویه جرگه
دادن به نظم ضدمردمی در آن کشور برگزار شد، سازمان زنان  سروسامان

هشت مارس تنها نیرویی بود که آکسیونی علیه عاملین سلطه و سرکوب و 
 برگزار کرد. تحت حفاظت شدید امنیتی يدر منطقه شانيهانقشه

مبارزات  يرغم شرکت فعال زنان در همه، علیهامدتو تا  هاسالدر آن 
که مبارزه و مقاومت زنان علیه اشکال مختلف رغم اینو علی مردم ایران

 يهحجاب اجباري به بخشی از فضاي روزمر خصوصبهستم و خشونت 
از  کیچیهمشخص زنان در  يهاخواستبود اما  شدهلیتبدجامعه 

ینمجامعه طرح  يهابخشدیگر  يِ هاجنبشمبارزات عمومی و یا در 
 زنان، عطینا  يهاخواستما همواره تالش کردیم بقبوالنیم که  ؛ وشد
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نیست؛ کناري نیست؛ تالش کردیم نشان دهیم که جمهوري اسالمی 
 مشخصاً اسالمی / قانونی ستم بر زن و  ياهشکلبدون تحمیل 

م قدرتش را داشت و نه امکان کان تحکیحجاب اجباري نه ام
  حکومتش را. يادامه

 یدهسازمانمهم هشت مارس شرکت و  يهاتیفعالیکی از 
در  ؛ وبود 60 يسیاسی دهه زندانیاندر بزرگداشت  ییاهبرنامه
که  »خاتمی«و  »دوم خرداد«گیري جریان قدرت يهاسال

ر کنار در فک گرامصلحتو  جومسالمتبسیاري از نیروهاي 
از جنایات و  یپوشچشمآمدن با رژیم جمهوري اسالمی و 

کاران بودند، هشت مارس با شجاعت و با بخشش جنایت
که ملهم از » !میکنیمو نه فراموش  میبخشیمنه «شعار 

مبارزان مفقوداالثر آرژانتینی بود نقش مهمی  مادرانِ مبارزاتِ
  کاران ایفا کرد.یتدر اتحاد جریان انقالبی علیه خط سازش با جنا

 طلباناصالح يو دسته از دیگر مبارزاتی که مرز ما را با دار
نشان داد، کنفرانس برلین بود.  یروشنبهحکومتی حکومتی و غیر

خارج از  مبارز و انقالبی کنفرانسی که قرار بود بین تبعیدیان
حکومتی آشتی ایجاد کند.  طلباصالح يو دسته کشور با دار

سر سازش با هیچ ا به همراه دیگر نیروهایی که مبارزات م
نداشتند، باعث شد که این کنفرانس متوقف را جناحی از رژیم 

 شود.
زنان در ایران و رساتر شدن صداي يهاتیفعالبا گسترش 

در خارج نیز حس  ترعیوسشان نیاز به فعالیت مشترك و 
به ابتکار سازمان زنان هشت  2005. در ماه مه شدیم

دیگري از زنان  يهمکاري عدهبا و در مشورت و  مارس
به امضاي مشترك انتشار  ياهیاطالعفعال و انقالبی، 

یافت. فراخوانی براي یک کارزار وسیع علیه قوانین 
اسالمی علیه زنان. فضایی جدید،  يهامجازاتو  نابرابر

ایجاد شد که  نظرتبادلپر از شور و امید براي بحث و 
 .کردیمتري را به خود جذب هر روز زنان بیش

سازمان زنان هشت مارس همیشه در کنار 
و جلسات جمعی، در  هایسخنرانانتشاراتی،  يهاتیفعال

خیابانی براي پخش اعالمیه و  يهانگیتیمخیابان هم حضور داشت، در 
... و هاپناهندهبراي ممانعت از پس فرستادن  هافرودگاهافشاگري، در 

تراضاتی که در کشورهاي محل و اع هاتظاهراتدر 
. براي فعالین هشت شدیم یدهسازمان مانیزندگ

باال بردن  گري ومارس نقش فعالیت خیابانی در آگاه
روشن بود.  ،مبارزاتی و نقش خیابان در تغییر يروحیه

در کارزار تصمیم گرفتیم که  مانهمراهاناین بار، با 
روزه به اوج  5را در یک راهپیمایی  مانیجمعمبارزات 
رغم شک و تردید کسانی که به قدرت اتحاد علی برسانیم.

آشکار و پنهان  يهايزیستزنرغم زنان باور نداشتند و علی
سکتاریستی که مانع بلندنظري و درك  يهایکارشکنو 

قدرت اتحاد انقالبی زنان بود، حرکت را آغاز کردیم. اغلب جریانات و فعالین 
ه شدند و کارزار حمایت بسیاري از تشکالت زنان اروپا، خارج کشور با ما همرا

کشورهاي آسیایی را نیز جلب کرد. رفتیم و با  از آمریکاي شمالی و برخی
تظاهرات اپوزیسیون  نیتربزرگمبارزات و  نیترمهمتالش و مبارزه یکی از 

 زنان سازمان دادیم. يهاخواستهانقالبی خارج کشور را حول 
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نقش مهمی در ضربه زدن به  اشچهارسالهن فعالیت کارزار در دورا
تفکرات مردساالرانه در جنبش خارج از کشور و فضاي سیاسی موجود 

مبارزه براي تغییر شرایط  يایفا کرد؛ گروهی از زنان را به عرصه
از  مانجمعرا باال برد. درك  ماننفساعتمادبهفرودستی جلب کرد و 

از  ترمهمو  باال بردط با ساختار سیاسی را گاه قانون در ارتبانقش و جاي
و نیز » اسالمی و حکومتی يهاستینیفم« اصطالحبههمه، در مقابل 

که روي  ـ »امضاء ونیلیمکیکمپین « رینظ ییجومصلحتنیروهاي 
زنان  خواستندیمو  کردندیمطلبانه در ایران حساب امکان فعالیت اصالح

را در  شانيهاخواستآشتی دهند و  از اسالم» برداشت امروزي«را با 
پیش جا تا آن حتاجمهوري اسالمی محدود کنند و » امکانات«چارچوب 

 دارپرچمکارزار  اسالم با حقوق زنان منافات ندارد ـرفتند که گفتند 
شد که نه در چارچوب جمهوري اسالمی  ییهاخواستزنان با  يمبارزه

یم هاستیالیامپرت با امکان تحقق داشت و نه جایی براي مماشا
 .گذاشت
فریب مردم و کسب مشروعیت براي  باهدفکه دولت  هاسالدر آن 

را گرم کرده بود، هشت مارس همواره فراخوان  تنور انتخابات نظام، آتشِ
و واحدهاي هشت مارس در سطح اروپا و کانادا  دادیمتحریم انتخابات را 

علیه رژیم  ياافشاگرانه يهاتیلفعا) هاگروه(اغلب به همراه فعالین سایر 
سال  ياتودهدر خیزش  .بردندیمجمهوري اسالمی و انتخاباتش پیش 

را چند برابر  مانتیفعالکه از اعتراض به نتایج انتخابات شروع شد ما  88
از  شانياریبسحکومتی در خارج از کشور که  طلباناصالحکردیم. 

اسالمی بودند به  جمهوري يکارمندان سفارت سرکوب و توطئه
اختیار  اعتراضات در خارج را در خواستندیمپیوستند و » اپوزیسیون«

انقالبیون  شانیشگیهمسرکوب و سانسور  يخود بگیرند، با همان شیوه
ارتجاعی خودشان را به  يهاارزشرا از میدان به در کنند و اهداف و 

سانی که ز کبرخی ا برخالفتحمیل کنند. ما ( هایتینارضافوران 
این مبارزه داشته باشند) میدان را به دست ارتجاع  نخواستند کاري به

رها نکردیم، فریاد رهایی و انقالب را به میان مردم بردیم و تشخیص 
دادیم که اعتراضات انتخاباتی پوشش نازکی بر نارضایتی عمیق و عظیم 

 است. نظامبهبسیاري از معترضان نسبت 
 88همراه است و فروکش کردن جنبش  زیوخافتمبارزه همیشه با 

و تحکیم دستاوردها. در این بحبوحه ما دو  يبندجمعزمانی شد براي 
 گذارانانیبنکه از  شناسحقتن از یاران خود را از دست دادیم. مینا 

و ایران (سربداران)  يهاستیکمون ياتحادیه اعضايهشت مارس و از 
تشکیل  ياولیه يهاسالو در بود م) لسپس حزب کمونیست ایران (م

خصوص در رابطه با بخش افغانستان فعالیت کرد و آذر هسازمان ب
ي ایران (سربداران) و هاستیکموني اعضاي اتحادیهکه از  زیندرخشان 

قشی کلیدي در تشکل از ابتدا ن بود، م)لسپس حزب کمونیست ایران (م
کی از مسئولین و ی عنوانبه هاسالدر تمام این  هشت مارس داشت،
علیه مردساالران رنگارنگ و در راه رهایی  وقفهیبسخنگوي سازمان، 

 تکتکاز کمک و آگاهی بخشیدن به  گاهچیه حالنیدرعزنان جنگید و 
کوتاهی نکرد. مرگ آذر و پیمان ما با او،  زدندیمرا  اشخانهزنانی که در 

. تالش کردیم کرد ترمحکم میادهیبرگزراهی که  يعزم ما را در ادامه
 نیدر اولاي مبارزاتی کنیم و لحظات سخت را هم تبدیل به صحنه

 يبایاثر ز» واژن ییگوتک«سالگرد درگذشت او با به صحنه بردن تئاتر 

 با )یو علن یصورت رسم(به یبار به زبان فارس نیاول ياو انسلر برا
. در دیمی باز هم خالف جریان آب شنا کرتابوشکن و تیخالق جسارت،

مبارزه  يدورانی که سرکوب و فروکش اعتراضات غبار یاس بر صحنه
پراکنده بود ما کار را زمین نگذاشتیم. انتشار نشریه با کمک همکاران 
جدیدي که در این دوره به ما پیوستند ادامه یافت و همواره به افشاگري 

 8 يجمهوري اسالمی ادامه داد. نشریهي انهزیستزن يهااستیساز 
دنیا، به  يهاستینیفمآثار  يمارس از طرق مختلف و از جمله ترجمه

یاري رسانده و تجارب تاریخی  يمردساالرافشا و تحلیل اشکال مختلف 
در تغییر شرایط ستم و تالش براي رهایی زنان در انقالبات قرن بیستم را 

ي برا این نشریه . صفحاتدهدیمو  قرار دادهگانش هدر اختیار خوانند
مختلف در خدمت به رهایی زنان باز  يهانهیزمدر  نظرتبادلبحث و 

 است.
کار نبودیم. در برابر ماشین اعدام رژیم سرکوبعملی نیز بی يدر زمینه

جمهوري اسالمی و براي آزادي ریحانه جباري، سکینه  زیستزنگر و 
ي سراسر مبارزات ...و  سکانوند، زینب جاللیان زینبمحمدي آشتیانی، 

اول  يعلیه انتخابات دوره روزهسهکارزار  و کانادا را پیش بردیم. در اروپا
انداختیم. در برابر سفر  به راهروحانی و علیه توهم پراکنی رژیم حاکم 

تظاهرات و افشاي جنایات آنان  یدهسازمانرژیم به اروپا به  گانهندینما
 يمبارزه »ببدحجا«به زنان  یدپاشیاسپرداختیم. در افشاي جنایت 

که بعد از  »نه به فاشیسم«. در همبستگی با کارزار میانداختسراسري راه 
روي کار آمدن رژیم فاشیستی ترامپ/ پنس از جانب نیروهاي انقالبی در 

شده است، در مبارزات گوناگون شرکت کردیم. با  یدهسازمانآمریکا 
یستم ستم بر زنان در سراسر دنیا از طریق س کهنیااعتقاد بر 

، در همبستگی با مبارزات گوناگون شودیمامپریالیستی حاکم اعمال 
 مختلف شرکت کردیم. يکشورهازنان از 

فعال در جنبش،  به همراه برخی دیگر از زنانِ از یک سال پیش عالوهبه
کارزاري براي مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان 

زنانی که از  يبه همه است رزاري که متعلق. کامیاهانداختراه به ایران،
زنانی که علیه اشکال مختلف خشونت مبارزه  يند و همهاخشونت در رنج

 .کنندیم
ما  گذاردیمدر بیست سالی که از موجودیت سازمان زنان هشت مارس 

از اهداف  گاهچیهبسیاري را پشت سر گذاشتیم، ولی  يهابینشفراز و 
جمهوري اسالمی  زیستزنگونی انقالبی رژیم در جهت سرن مانهیاول

در مقابل دشمنان  ریناپذطور سازشبهقوا و  تمامکوتاه نیامدیم و با 
و در جهت رهایی  مانحقوقرنگارنگ زنان و همراه مبارزات زنان براي 

 تالش کردیم.
امروز که مبارزات مردم ایران اوج نوینی گرفته و زنان شجاعانه حجاب از 

، ما کنندیممستقیم به حجاب اجباري اعتراض  طوربهو  ارنددیبرمسر 
که مبارزه علیه حجاب اجباري نقش  میدانیم. میشویمسرشار از شعف 

و ستم زیستزنمبارزه براي به زیر کشیدن نظام  مهمی در مسیر طوالنیِ
و فرهنگی نوین و  هاارزشنهادها،  نوین با روابط، ياجامعهگر، ساختن 
امروز،  سربلندکه پیشروي  میدانیم. کندیم ایفاهایی زنان در جهت ر

روزمره و  يفشرده، ادامه و حاصل نزدیک به چهل سال مبارزه
  .میاداشتهاست که ما هم نقشی در آن  يافداکارانه
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نوینی از مبارزه با حاکمیت  يهاجوانه، 1396 ماهيدخیزش مردم در 
نیروي المی ایران در فضاي سیاسی ایران شکوفاند. رژیم جمهوري اس

زندگی مردم به لحاظ اقتصادي  بارفاجعهاین اعتراضات وضعیت  يمحرکه
حاکم، افراد  يطبقه نجومیِ يهايدزدفساد و افشاي آشکار و  سوکیاز 
در اختناقی  زمانهماما مردم ؛ از سوي دیگر بود وابسته به آن يهاگروهو 

با  سال 39که این رژیم تئوکراتیک ارتجاعی به مدت  دکننیمزندگی 
بر آنان  گرابزاري سرکوب عنوانبهنیروي دین (اسالم) و قوانین آن  زورِ

 يطبقه يجانبههمهو ستم سلطه در تالش براي تحمیل  تحمیل کرده و
بر تمام امور جامعه  یدهسازمان و در خود در تمام امور زندگی مردم

بر زنان گرفته تا ستم ملی،  ختهیافسارگساز خشونت  ؛آنان بوده است
، حدوحصریب يهابازداشت، ستیزطیمحآزادي، تخریب  هرگونهسرکوب 

این مبارزات این  يبرجسته ينقطه به همین دلیل. اعدام و شکنجه و..
براي رسیدن به  دانندیمبخش زیادي از مردم ناراضی دیگر است که 

 نیترییابتدادن، امنیت و آزادي حتا در حق خور ازجملهحقی  هرگونه
و به  ردهرژیم جمهوري اسالمی گذر ک يسطح آن، باید از روي جنازه

که  ردنداعالم ک گرااصولو  طلباصالحهر دو گروه همین دلیل هم به 
 همهنیا در برابر دیگر تمام است! مردم تانمیرژ يساله39 ماجراي ستم

که در  ختهیافسارگسادي و اجتماعی اقتص يهاستمو  فساد و چپاول
حکومتی که  ندیگویم شودیمپوشش یک ایدئولوژي اسالمی انجام 

 .خواهندینم ،کرده است» اسالم را پله و مردم را ذله«
لزوم ي اصل حاکمیت الهی، جمهوري اسالمی ایران بر مبنا دولت اساس

ستور زندگی از بهترین برنامه و د عنوانبهتسلیم در برابر امر او، اسالم 
گان او در پیاده کردن این قوانین و دستورات هسوي او و اطاعت از نمایند

ده جامعه سازمان عنوانبهدولتی که از اسالم  رونیازا. شده استبنا 
یمایدئولوژي و کارکرد خود  ریناپذخدشهو آن را اصل  کندیماستفاده 

 لیم شدن، اطاعت،که تس کندیم، از اصول و قوانینی استفاده داند
است که  . به همین دالیلکندیمرا تعیین  هاآن بودونبود و يریرناپذییتغ

داشت زیرا برابر  یدهسازمانبه بنیان چنین  توانینمهیچ اعتراضی 

هخواهد بود با زیر پا گذاشتن خدا و دستورات او که از سوي نمایند
 نیبذرهجامعه از زیر در  زیچهمه تنهانه. شودیمش در جامعه اجرا اگان

موجود و  يهاتیواقعکه هیچ تناسبی با  گذردیمقوانین و اصولی 
جامعه و مردم ندارد، بلکه تقدس و  ينیازهاي مترقی و پیش برنده

بوده است براي تخدیر  يزیآودستآن از نظر ایدئولوژیک  يریرناپذییتغ
سوي خدا و  وضعیت کنونی از کهنیابه  هاآنفکري مردم و قانع کردن 

به آن اعتراض  توانینماست و  شدهمیتنظش مقدر و اگانهتوسط نمایند
 کرد.

 تنهانه. زنان بودندزنان  اخیرمهمی از نیروي معترض در خیزش بخش 
در  نیترمحرومو  نیترحقوقنیز بی اجتماعی ازنظراقتصادي، بلکه  ازنظر

زنان در جامعه  يهحقوقان و محرومان هستند و این وضعیت ویژمیان بی
به  در مبارزات نقش زیادي دارند، بلکه تنهانهبنابراین ؛ تصادفی نیست

یک  شودیمتحمیل  هاآنستیزانه بر دلیل ستم خاصی که با قوانین زن
به  که چگونه قادرند این مبارزه را مینیبیمو  انديانفجار ينیروي ویژه

که با زور  ياجامعه در شانيهايروسربرداشتن اشکال مختلف مثل 
پیش برده و به  جسورانه هنظامی بر سرشان پوشانده شد ينیروهاي ویژه

مهم  ينمادهاحجاب اجباري، یکی از  هیعلخود  يمبارزه يادامه
از ابتداي به جمهوري اسالمی ایدئولوژیک رژیم اسالمی، مبادرت ورزند. 

برد و از آن خود را به زنان  ينخستین یورش وحشیانهقدرت رسیدن، 
اسالمی علیه  يهامجازات، ماندهعقبزمان با چنگ و دندان، با قوانین 

گی هستیزانه از زنجیرهاي بردمناسبات مردساالرانه و زنبرد پیشو  زنان
بستر  ، آماده کردنِ»سازياسالمی. «کرده استنیمی از جامعه حفاظت 

زندگی  تاروپوده وحشیانه ب ياستبداد مذهبی و قوانین ارتجاعی و حمله
رسمیت بنا گذاشته شد و و حقوق مردم، با حمله به حقوق زنان بود که 

یافت. این خطر در ابتدا از سوي زنان درك شد زمانی که نخستین 
مقاومت و اعتراض رادیکال در برابر ارتجاعی بودن رژیم تازه به قدرت 

ري خمینی حجاب اجبا فرمانزنان در برابر  يروزه 5رسیده در تظاهرات 
نمایان  به شکل بسیار گسترده 1357در روز جهانی زن در اسفند 

جدایی قطعی دین از دولت، از 

 نیتريفورو  نیترياهیپا
 ي زنان ایران است!هاخواست
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در  استبداد« نظیر ییشعارهابا  یدرستبهگردید. زنان در این تظاهرات 

در هر شکل نابود است؛ معیار آزادي  ارتجاعهر شکل محکوم است، 
، »...و جامعه آزادي زنان است، ما انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم

 م کردند که تن به حجاب اجباري و استبداد دینی نخواهند داد.اعال
و در  انددرندادهسال زنان هنوز به این قانون ارتجاعی تن  39پس از  

 داشتنِ . حقِاندکردهبه اشکال مختلف با آن مبارزه  هاسالتمام این 
گاه زن اولین شرط در تعیین جاي تنهانهکنترل بر بدن و پوشش 

 يهکنندنییتعنیمی از جامعه است بلکه  عنوانبهک انسان و ی عنوانبه
کلیت  جهیدرنتدیگر و  ينوع مناسبات، تفکر و اخالقیاتی است که نیمه

 .ردیگیبرمجامعه را نیز در 
 برد خواست جدایی دین از دولتاهمیت نقش زنان در پیش

اد و اقتص یدهسازمان، در درجه اول جامعه یدهسازمانبر سر  زیچهمه
براي انسجام جامعه و تضمین نوع کارکرد آن هر ساختار اما ؛ استتولید 

از فرهنگ، مناسبات و الگوهاي  ياژهیوسیاسی مجبور است که اشکال 
زندگی اجتماعی  کهنیافکري و یا ایدئولوژیک را در جامعه بگستراند. 

و نسبت به هم چه مناسباتی  کنندیمجامعه چیست، افراد چگونه فکر 
یکی از شروط مهم  شودیمه و نقش هر یک چگونه تعریف گادارند، جاي

سیستم  کل است. طوربه یدهسازماندر انسجام و استحکام این 
اسالمی  دینیِ مستقیم از یک ابزار ایدئولوژیکِ طوربهجمهوري اسالمی 

است که بتواند ش بر این اساس اتمام هویت و موجودیت .کندیماستفاده 
جان مردم در کسب سود در خدمت به  يبراي کشیدن شیره جامعه را

 یدهسازمانبا اتکا به آن به  حالنیدرعکند و  یدهسازمان اشطبقه
، رشد اخالقیات و فرهنگ هاانسانجامعه پرداخته و مناسبات بین 

ش به کار گیرد. بر همین اساس هم امنطبق بر آن را براي بقاي رژیم
 کرده است يگذارهیپادین بر مبناي را و مقررات قوانین  تنهانههست که 

مبتنی بر آن را فرهنگ و  ایدئولوژي نیاز انهادینه کردن و حفاظت  بلکه
 در دستور کار خود قرار داده است.

 زندگیرکن اساسی « عنوانبهدر سیستم جمهوري اسالمی، خانواده 
و  نگذاراانیبن ازنظراست.  »نظام يهاهیپااجتماعی و استحکام 

 زیاديخانواده از اهمیت و اعتبار  اسالمی این رژیم، يهادئولوگیا
در رشد و تعالی و تکامل  يمؤثرنقش به ادعاي آنان  زیرارخوردار است ب

حیاتی و « . رژیم اسالمی خانواده راجامعه دارد يجانبههمه
در صورت عدم توجه به آن و سقوط  که نامدیم »سازسرنوشت

قانون  يمقدمه. شودیمیز به فساد و هالکت کشیده جامعه ن ،خانواده
توافق : «دیگویمخانواده  يدربارهاساسی که سند این نظام است 

اصلی حرکت  سازنهیزمعقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که 
است اصل اساسی بوده و فراهم کردن  انسان يتکاملی و رشد یابنده

 ».ایف حکومت اسالمی استامکانات جهت نیل به این مقصود از وظ
و طبق  شودیمگی شروع هتنظیم مناسبات خانواد ازگام اول  رونیازا

شرط  ،دولت از این واحد بنیادین يجانبههمهقانون اساسی حمایت 
بتواند در جامعه  زیچهمهاز همان ابتدا  هاانسانضروري است تا با تربیت 

 يوظیفهایدئولوژیک، اصول  همان طبق نیز سر جاي خود قرار بگیرد.
در مرکز کانون خانواده قرار او پس  زن زاییدن و پرورش انسان است،

یکی از اهداف مهم نظام در افزایش اعتبار و  رونیازااست.  شدهداده
در خاص است.  طوربهگاه و هویت زن منزلت خانواده، پرداختن به جاي

ابزار  اول يدر درجه زنطبیعی موجودیت این نظام، نقش، هویت و 
بنابراین باید کنترل شود. زن ؛ دمثلیتولبودن اوست. ابزار جنسی و ابزار 

جسم  يدر حیطه تنهانهملک بودن یک ملک است که باید کنترل شود. 
 تنهانهروحی و عاطفی او نیز هست.  يهاخواستهو بدن زن، بلکه تفکر و 

زندگی او.  يهامکان نیتریخصوصزندگی اجتماعی، بلکه در  يدر حیطه
خانواده را خصلت مرد » ریاست«مدنی قانون  1105 يمادهاز همان ابتدا 

ارباب و  ياز رابطه درواقع میزنیم. وقتی از ریاست حرف داندیم
 تنهانه زیچهمهکه  میزنیم. از این حرف میزنیم(ملک) حرف  ردستیز

 »رئیس«به این با اختیاراتی که قانون زیر نظر و کنترل رئیس است بلکه 
برده  عنوانبهزن  در مقابل داربردهگاهی در حد خانواده داده است جاي

قانونی در اختیار مردان است.  طوربهتفویض نموده است. بدن زنان 
طبیعی براي برانگیختن شهوت مردان و لذت  طوربهبدن زن  حالنیدرع

اس آرامش و و احس ندیدرآبه آنان «شده است تا مردان  »آفریده«آنان 
کسی به او دست  تنهانهپوشیده باشد تا  باید زنبنابراین ؛ »لذت کنند

و  کرده هرمُ او نقش او را حجابِ بلکه جامعه را فاسد نکند، تنهانه، نبرد
 ملک ،کردن تبعیت ،تسلیم بودنپلید بودن، فرودست بودن، نشان این 

یمو یادآوري سیستماتیک حفظ  طوربهاو را  کنترل بودن تحتو  بودن
و در جاي خود قرار  داندیمحجاب یعنی زن حد و حدود خود را  .کند

است.  يداربچهو  يشوهردار، يدارخانهکه همان خانه و وظایف  ردیگیم
براي جمهوري اسالمی، حجاب زنان شکل آشکار حاکمیت اسالم و 

روي تمام این تعاریف باید بتواند بر واالي اسالمی بودن است.  ينمونه
یعنی تمام ؛ هر و نشان شود و به شکلی عریان خود را نشان دهدزنان مُ

 .دیدرآپرچمی به اهتزاز  همچونو  دهکر خالصه کجایآن تعاریف را 
به مرد خاصی وظایف انجام در ازاي و لک مِ عنوانبه درواقعزن 

 يماده(نیازهاي مادي او به عهده مرد است  نیتأمبنابراین  شدهفروخته
. این وظایف شامل به رسمیت شناختن ریاست مرد )یدنقانون م 1107

در اجراي امور خانه و انجام وظایف  تنهانهو تبعیت و اطاعت از او 
بلکه رفتار و زندگی بوده و ...  يداربچهو  يشوهردارو  يدارخانه

برآورده کردن تمام نیازهاي  ترمهمو از همه  خصوصی زن و تمایالت او
یک برده است.  او درواقعی مرد در هر زمان و مکان است. عاطفی و جنس

که گفته شد سر باز زند و یا مرد چنین تصوري  هانقش نیاز ااگر زنی 
 تواندیم تنهانهمرد  جهیدرنتنکند،  »تمکین«داشته باشد، یعنی زن 

) بلکه در صورت قانون مدنی 1108 يمادهمالی زن را قطع کند ( نیتأم
 يکار کردن، او را از آن شغل نیز باز بدارد و حتا اجازهخواست زن براي 

 )قانون مدنی 1117-1115 يمادهبیرون رفتن از خانه را ندهد (
قانون  1075ي مادهزن صیغه کند ( تینهایب تواندیمکه  حالنیدرع

خطیر است اما فرودست و  اصطالحبهزن  يوظیفه کهنیا با). مدنی
يوجود؛ زیرا خودش در کنترل مرد و ارزش نیمی از مرد است شاارزش

 که مینیبیمدر خدمت کردن به او است. در قانون ارتجاعی دیه  اش
حتا اگر آن مرد هنوز یک جنین باشد و زن یک انسان  زنقتل  يدیه

 )اسالمی مجازات قانون 550(ماده  ، باز هم نیمی از آن استکامل و بالغ
اب فرودست بودن زنان نسبت به و بسیاري قوانین دیگر که همه بازت
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براي اشاعه و  نهادي مقدس عنوانبهخانواده بر این است که  هاآن يادعا
مکتب  يو در راستا انسانیخوب گسترش فضایل اخالقی و صفات 

که این  مینیبیم جانیااما تا ؛ است محل رحمت الهیو  يسازانسان
که قرار  »و عاطفه و صفات خوبمهر «وضعیت زنان هیچ ربطی به ایجاد 

خانواده باشد ندارد. فرودست کردن  »سازسرنوشتحیاتی و «بود کار 
یک فاجعه و یک سقوط اخالقی محض  عنوانچیهبه هاانساننیمی از 

؛ است و نه فرودستی »طبیعی«بلکه از نظر آنان امري  دیآینم حساببه
در تعیین نها دغدغه آن زندگی این نظام و ت زیرا در واقعیت امر مرگ و

مناسبات اقتصادي و زندگی اجتماعی جامعه که از بطن نهاد خانواده آغاز 
و قوانین  است: ایدئولوژي اسالمی زیچکی، تنها حفظ و اتکا به شودیم

و  قدرت فرادست و فرودست يکه بتواند با حفظ رابطه ییوسطاقرون
کم را تداوم و استحکام حا يي، منافع طبقهپذیرتبعیت و سلطه يروحیه

که هم با  باید این کارکرد را داشته باشد عمالً بنابراین خانواده؛ دهد
گر براي نیمی از جامعه یک نهاد سرکوب عنوانبهامتیاز دادن به مردان 

دیگر از جامعه یعنی زنان باشد و هم بر اساس یک فرهنگ و تفکر  نیمی
جدید توسط زنی  يهاانسانش با تولید و پرور ماندهعقبایدئولوژیک و 

سیستماتیک براي  طوربهبارز اعمال این ایدئولوژي است،  يکه نمونه
 گسترش اسالم نیرو آماده کند.

شکل آشکار تنیده بودن دین و دولت در ایران بیش از هر چیز 
ستیزانه خود را و قوانین زن ماندهعقبمناسبات اجتماعی  يهنیدرزم

انقیاد زنان  اشیاصل يهاستونین که یکی از ادغام د .دهندیمنشان 
، ستم بر زنان را گرفتهشکلاسارت زنان  يهیپااست با دولت که بر 

به جدایی دین از  توانینممبارزه علیه ستم بر زن را  تشدید کرده است.
 نیتريفورو  نیترياهیپادولت محدود کرد، اما این خواست از 

دین از  زنان در تحقق جدایی قطعی رونیازازنان است.  يهاخواست
و  انديانفجارو زنان یک نیروي اجتماعی معترض . اندنیترنفعیذدولت 

 ازجمله شانيهاخواستپیش گذاشتن مبارزات و در  شانحضور گسترده
رژیم انقالبی هم در سرنگونی مهمی بسیار  جدایی دین از دولت، نقش

آینده نوین  يجامعه يهاارچوبچجمهوري اسالمی و هم در تعیین 
نیمی از جامعه براي جدایی دین از دولت  عنوانبهزنان  يمبارزه دارد.

یک گام بسیار مهم و الزم در این راستا است تا بتواند بسترساز شرایطی 
باشد که آگاهی، سطح انتظارات و جسارت زنان و مردم در به چالش 

 يامردساالرانهو  گرانهگرفتن دیگر مناسبات، سنن و قوانین نانوشته ستم
بسیار زیادي در  ریتأثجامعه موجود است را ارتقا دهد و  تاروپودکه در 

ن شدتحقیر و به بند کشیده رشد و شکوفایی تمام جامعه داشته باشد. 
از جامعه را فلج ی نیم يهاتیخالقنیروي فکري و عملی و  تنهانهزنان 

 آن ستیزانه و حفاظت ازو زن نهمردساالرابا تزریق روابط  بلکه کرده است
و مانعی براي  کندیمجدا  شانیانسانن افراد را از شأ ،در کلیت جامعه

جامعه و دولت  یدهسازمانتا زمانی که دین بر . جامعه است پیش رويِ
به  زیچهمهزیرا ؛ در بر همین پاشنه خواهد چرخید کندیمحکومت 

 يرابطهق وابسته خواهد بود. تغییر و مطل رقابلِیغ یک ایدئولوژيِ حفظ
 چهآنتبعیت و گردن گذاشتن به  تسلیم و ي، روحیهخداگونهقدرت 

و  حاکمیت و مردم بینکه در کلیت جامعه  هست و عدم تغییر شرایط

به چالش گرفتن  انتقاد و جسارتِ يروحیه تنهانه ؛وجود دارد مردم میان
 چهآنبه  یابیدستکهنه و خلق نو را بلکه افق انتظارات مردم در 

تا زمانی که دین از . کشاندیمهستند را به سطحی پایین  اشستهیشا
و  يگذارقانونآن، از دخالت در زندگی مردم،  يهابرنامهدولت و 

این ، جدا نشود مردم يهاتیفعال، کنترل فکر و جامعه یدهسازمان
ی در جامعه تحول گونهچیهد بود و نخواه پابرجا هایدهسازمانقوانین و 

این رژیم است زیرا از آن  يدین قلب تپنده نخواهد شد. ریپذامکان
تمام هستی و  و این بردیماقتصادي، سیاسی و اجتماعی سود  يهنیدرزم

موضوع جدایی قطعی دین از  رونیازا. دهدیماش را تشکیل موجودیت
ن قلب دولت باید در اولویت مبارزه در هر کوي و برزن براي نشانه رفت

 دولت تئوکراتیک اسالمی و سرنگونی آن قرار گیرد.
بین مردم و دولت،  ياین است که رابطه دولتاز منظور از جدایی دین 

جامعه بر اساس هیچ دین و یا مذهبی  یدهسازمانو  هايگذارقانون
امتیاز، کمک مالی،  گونهچیهنبوده و مذهب تنها امري خصوصی باشد؛ 

و  هاتیفعالهیچ بخشی از دولت به فرد یا افراد، به از سوي  ...بودجه و
مساجد، کلیساها و مراکز مذهبی... اختصاص  ازجملهمذهبی  يهاسازمان

 به داده نشود؛ مذهب در هیچ بخشی از مراکز دولتی و نهادهاي وابسته
و حیات جامعه تبلیغ و یا اعمال نشود؛  ، فرهنگ و رسانهوپرورشآموزش

و افراد و  هاتیجمعموقوفات که در تصرف  منقولریغاموال منقول و 
مراکز دینی است باید تمام و کمال به مالکیت ملی و در اختیار مردم و 

قرار گیرد، هر  هاآنبرد اهداف مترقی و نیازهاي عالی در جهت پیش
 .ذهب داشته و یا نداشته باشدفردي م طوربهکس آزاد است که 

 یدهسازمانو  يگذارقانونتنها  دولتبا جدایی دین از  جانیاتا به 
افکار جامعه و روابط اجتماعی و فرهنگ زیرا ؛ اندجداشدهجامعه از دین 

در شکل حقیقی آن هنوز دربند اسارت تفکرات، بینش و روابط اجتماعی 
که از راه قوانین و مناسبات ستم هستنداي گرانهمردساالرانه و ستم

قوانین،  ؛اندکردهندگی واقعی مردم نفوذ گذشته در جامعه و در ز يگرانه
که با نادیده گرفتن قوانین  یسختجانو مناسبات نانوشته و  هاسنت

جدایی دین جداگانه به زندگی خود ادامه دهند.  طوربه دنتوانیمحقوقی 
تداوم دوره نوینی از  نیزآغاز و  سازنهیزمباید بتواند  درواقعاز دولت 

در  نظريمبارزات  بردِپیشگاهانه و رادیکال، آ علمی، فکري يهاجوشش
باشد تا  يدوبندیقفرهنگ و ایدئولوژي، بدون هر محدودیت و  يعرصه

 طوربهرا در افکار مردم ایجاد کند که خود  ياگستردهبتواند چنان تحول 
خواست  .آگاهانه به دنبال مناسبات نوین باشند و ضرورت آن را دریابند

متحقق  تواندیمولت را تنها یک دولت انقالبی جدایی قطعی دین از د
ایجاد کند. به این معنا  ياشهیرکند. دولت انقالبی به این معنا که تحول 

و  هاسنتافکار،  يمداوم براي از بین بردن کلیه يکه به یک مبارزه
جامعه، کلیه مناسبات  تاروپودستیزانه از مناسبات مردساالرانه و زن

گی برخی بر برخی دیگر چه به لحاظ اجتماعی هو چیر منطبق بر مالکیت
کند. دولتی که  يزیربرنامهو چه اقتصادي دامن زند و براي آن تالش و 

در  یدهسازمانستم و استثمار را محور اصلی  هرگونهمبارزه با محو 
و  يگذارقانون هانهیزمدر تمام  و بر این پایه دهدیمجامعه قرار 

را در خدمت به رهایی بشریت متحول  هاانسان و کندیم يسازفرهنگ
  .دسازیم
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 مصاحبه: فریبا امیرخیزي

خواستم بپرسم می 96 ماهيددر خیزش  قبل از ورود به بحث نقش زنانفریبا: 
 نظر تو در مورد خود خیزش و عواملی که به این خیزش پا دادند چیست؟

نشان از این دارد که نیروي اصلی خیزش اخیر را  ي شواهدهمه خوب لیال:
ي اقتصاد رسمی طبقات جامعه و اقشاري که از دایره نیتریتحتان
زندگی  ي جامعهی در حاشیهطورکلبهي شهرها و در حاشیه و شدهخارج

سقوط کرده است، تشکیل  بارهکیبه شانياقتصادو یا موقعیت  کنندیم
و در  کنندیمفقر زندگی  رخطیزجمعیت  %40که  . این واقعیتدندهیم

 مسائلکافی گویاي عمق  اندازهبه رسدیم %70میان کارگران این رقم به 
 هشد واردي میانی تحتانی طبقه بر بخشفشار زیادي  کهنیااست. در عین 

با مشکالت  و انددادهازدستمالی خود را  و بسیاري از آنان موقعیتِ
 ارزشیبو آور سرساماز طرف دیگر تورم  و هستند؛رروزافزون اقتصادي روبه

خصوص ي مردم و بهشدن پوِل رایج عالوه بر ضربات سنگینش بر بودجه
 کارمندان، باعث تقلیل و کاهش درآمد مشخص طوربهبر طبقات پایین 

 بردِشده است. طبقات و اقشاري که در پیش رانیمزدبگو  رانیبگحقوق
ي گذشته فشارهاي در دو دهه خصوصاً و بودند رزندگی خود با مشکل روبه

؛ و اوضاع و مشکالت اقتصادي براي اندشدهبیشتر و بیشتري را متحمل 
یان ورزي و روستایموقعیت کشا ی رسیده است.تحملرقابلیغبه سطح  هاآن

ی و آبیب، طرفکیازاتِ مواد غذایی واردشده است؛  سخت شیازپشیب
کرده  رممکنیغان امکان زندگی در روستاها را نبود امکانات براي روستایی

. اندوستهیپو محرومان جامعه  زانیچیبو بسیاري از آنان نیز به جمع  است
؛ هرچند آمار دقیقی در دست نیست کندیمکاري غوغا از طرف دیگر بی

. بسیاري از زنندیمدرصدِ نیروي کار تخمین  40تا  رااما برخی منابع آن 
شغل و یا الاقل  هرگونهلیسانس و دکترا از داشتن  اركجوانان داراي مد

شان محروم هستند. حقوقِ کارگران و کارمندانی هم شغل مربوط به رشته
است.  افتادهعقبکه شغلی دارند چندین ماه و در برخی موارد تا چند سال 

اختالف طبقاتی به باالترین حد خود رسیده  این در شرایطی است که
ي در دایره ی کهلیقلي ، اما ثروت در دست عدهکندیم داداست، فقر بی

است.  متمرکزشدهاند، ی به حکومت وصلنوعبهحکومت هستند و یا 
و در  این عده ي کار مردم، منابع ملی و کل جامعه در دستزندگی و ثمره

 . فسادردیگیمآنان قرار  انگلی در جامعه و منافع خدمتِ این بخش نازك و
ي علنی و مخفی به اشکال هايدزدو  هااختالس نینچهمو  حکومتی

ی هستند که مسائل هانیا است. شدهنهینهاد شیازپشیب مختلف در جامعه
که  کنندیمشدت احساس و به کشندیماز آن زجر  ،نندیبیم هرروزه مردم

است.  رممکنیغنفع مردم  به رییتغ هرگونهحکومتی  سیستمِ نیا باوجود
از  ترگستردهي ناشی از آن بسیار فشارهاستگی اقتصادي و البته ابعاد ورشک

 ست که اشاره کردم.مواردي نیا
ي اقشار و طبقات فشارهاي اقتصادي به همه دیدانیمکه  طورهمان

و بیش از همه  عمدتاًي اقتصادي فشارهای وارد نشده است. کسانی صورتبه
فشار فقر  اما؛ استکشان وارده شده بر طبقات تحتانی، کارگران و زحمت

 فقر در ایران به درجات زیادي زنانه کهنیاگی مهم دیگر هم دارد؛ یک ویژه
 مثالً عواقب خود را هم به دنبال داشته است.  جهیدرنتشده است و 

 خوابکارتني زنان با پدیده قبالًرا نگاه کنید! ما  یخوابکارتني پدیده
یبکه البته بیانِ  مینبودرو روبه و یا حداقل در این ابعاد مینبودرو روبه

ی در فروشتنیِ گسترده در میان زنان است. گهندیآکاري و بیی، بیخانمان
ی در میان فروشتنسطح خود رسیده است. سن  نیترسابقهیببه  جامعه

، زنان فروشتنسال رسیده است. بسیاري از زنانِ  12دختران به زیر 
بخشی از مخارج  نیتأما تنها راه براي شان رفروش بدن هستند که متأهل

از نتایجِ فقر است در میان زنان  عمدتاً. اعتیاد که خود نندیبیم شانیزندگ

 آغاز است؛  کی نیا شکیب
 يحجاب اجبار هیاز چهل سال مبارزه عل ینیآغاز سطح نو

 
 جنبش زنانفعال  کمونیست وفعال » لیال پرنیان« با مارس 8 يمصاحبه
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کاري در میان زنان روز به روز بیشتر بی ي رشد کرده است.اسابقهیب طوربه
کار سه برابرِ ي بیهکردلیتحص که تعداد زنانِ شودیمو گفته  شودیم

عذر  ازهمهاول معموالًکارسازي کارفرمایان ي بیدر پروسهمردان است. 
 .خواهندیمکارگران و یا کارمندان زن را 

 توانیم طرفکیاز مردساالري پدر/عملکرد جامعه شدتبهالبته با توجه 
چنین انتظاري هم داشت که فقر تا این حد زنانه شده باشد و از طرف 

خشونت  متعاقباًابط پدرساالرانه و دیگر همین مسأله باعث شده است که رو
باال رفتن خشونت  مثالًعلیه زنان در جامعه شدت و حدت یافته باشد؛ 

خانگی، فروش دختران خردسال، صادر کردن دختران جوان از طریق 
 ي قاچاق انسان و...هاشبکه

 

 شواهد اما چرا بسیاري از نیروهاي سیاسی در مقابل این  همهنیا باوجود
 دادیمي عمل کردند که نشان اگونهبهشدند و یا حداقل  ریگلغافخیزش 

از پیش  ي این خیزش، با این ابعادریگشکلیی از هانشانه؟ آیا اندشده ریگغافل
چیزان بوده و گویند این خیزش بیطور که بسیاري میموجود نبود؟ اگر همان

 بودند؟شدت سیاسی محور آن مسائل اقتصادي است، پس چرا شعارها به
  اما بر بستر ؛ رسندیماز راه  بارهکي مبارزاتی یهاطوفاندر اکثر مواقع
یی که موجودند. واقعیت این است که مبارزات اقشار و ي ماديهانهیزم

طبقات مختلف در چند سال گذشته حدت و شدت بیشتري یافته بود؛ اما 
ن است که در ای کندیمرا مشکل  هاطوفاناین  ترقیدقی نیبشیپ چهآن

و  دهندیمهم  دستبهدستي از فاکتورها و تضادها امجموعهچه زمانی 
زمان انفجار این  هرچند؟ کنندیمچاشنی یک انفجار بزرگ را فراهم 

ي يِ زندگی روزمرهرعادیغهم حالت  يعادخیزش روشن نبود اما مردم 
شد می ممکن بودن زندگی در این شرایط را؛ غیرکردندیمخود را احساس 

ي مردمی مشاهده کرد؛ گسترده ها را در میان اعتراضاتِیناآرامبرخی در 
شان و یا شرایط کار و زندگی، افتادهعقبمبارزات کارگران براي حقوق  مثالً 

مالی و  مؤسسات يواسطهبهي خود را هاییداراکسانی که  و اعتراضِ  مبارزه
ی و آبیبانی که هم به خاطر ي روستاییاند؛ مبارزهاعتباري از دست داده

 دست ازخود را  زیچهمهي اقتصادي دولت، هااستیسی و هم سالخشک
یی در پرداخت ناتواناکه به علت  هابانکشان به قرض يعالوهبه؛ اندداده

و  در مقابل زلزله مواردي مثل ناکارآمدي آن، چند برابر هم شده است.
باعث اعتراضات وسیعی  همکرمانشاه  گانزدهتوجهی مسئولین به زلزلهبی
مردم شد. از طرف دیگر از جانب بلکه  گانهزدزلزله طرفاز  تنهانه

 رسدیمتضادهاي درون هیأت حاکمه به سطوح جدیدي رسیده؛ و به نظر 
به حذف فیزیکی طرفین رسیده است. و  ر گذشتهکه دیگر از حبس و حص

ه و ... حاکی از بروز سطوح دیگري ي قضائیبا قوه نژادياحمداختالفات باند 
تري به یعنی اختالفات ابعاد گستردهاست؛ ي قدرت از اختالفات میان دایره

 هانیاگیِ حکومت است. ي ضعف و چند پارچهنشانهخود گرفته که 
ي مهمی هستند از ضعف و از دست دادن کنترل که بر بستر آن هانشانه

هماناما ؛ ه یک خیزش بدل شودب تواندیمکوچک در جامعه  يیک جرقه
 ی خیزش از قبل معلوم نیست.و چگونگطور که گفتم زمان 

به سیاسی بودن شعارها ... باید این حقیقت را در نظر بگیریم  برگردماما 
ي اشکال مختلف مبارزات مردم در چهل سال گذشته که این خیزش ادامه

وري اسالمی رژیمی ي معینی رسیده است. جمههم بود که امروزه به نقطه
کل جامعه  کهآني ستم و استثمار استوار است و عالوه بر است که بر پایه

ي است، مسأله آوردهبه ستوه  را با دیکتاتوري طبقاتی، دینی و مذهبی
 گریدعبارتبهتشدید کرده است.  شدتستم ملی و ستم جنسیتی را به

عواقب  به همراه بیي از تضادهاي طبقاتی، ملی، جنسیتی و مذهامجموعه
پا داده  به چنین شرایطی زیربنایی و روبنایی که به همراه داشته است

و  در مورد تأثیر فشارها و مشکالت اقتصادي کهنیارغم بنابراین علی؛ است
در مورد  و ـ است  برگرفتهفقري که سراسر جامعه را در  مشخص طوربه

بزرگی خواهد بود اگر این اما اشتباه ـ  ضایعات اجتماعی آن صحبت کردیم
 يي فقر تقلیل دهیم. به همین دلیل هم عمدهخیزش را تنها به مسأله

شعارهایی که مردم در خیزش اخیر پیش گذاشتند، سران این حکومت و 
 کلیت نظام جمهوري اسالمی را نشانه رفته بود.

 

 ي ایران به فالکت کشیده شد؟ سران وضعیت اقتصادي جامعه اما چرا
هاي امپریالیستی با قدرت» تقابل«کردند در ها ادعا میوري اسالمی که سالجمه

ي دهی خواهند کرد؟ آیا تضاد چند دههسازمان» مستضعفین«جامعه را به نفع 
تحریم  مشخصاًآمریکا و  خصوصاًها گذشته، بین جمهوري اسالمی با امپریالیست

ي از نیروهاي منتسب به دانیم که بسیاراقتصادي مسبب این وضعیت نیست؟ می
دانند، آیا می» ضدامپریالیست«چپ در غرب جمهوري اسالمی را یک نیروي 

ها و تحریم شدن از توان گفت که این اوضاع ماحصل درافتادن با امپریالیستنمی
 است؟ هاي جهانیجانب قدرت

 یی که ي اقتصاديبرنامه گاهچیهواضح است که جمهوري اسالمی  بسیار
ي جهانی جدا دارهیسرماد و یا بتواند ایران را از چارچوب اقتصاد بخواه
و تالش جمهوري اسالمی  برنامهدرست بالعکس  نداشته است. ،کند

ي مالی سرمایه يدر شبکه اقتصادش ترِعیسرپیوسته ادغام بیشتر و 
در این زمینه با رقباي  بوده است و تالش داشته است که امپریالیستی

 شدنفربهامکان  عاً یسر توانستیمابت کند. چنین ادغامی ي رقامنطقه
ي اصلی و فرعی هاجناحي همه ي حاکمه را ممکن سازد؛ و ساخت.طبقه

که بر مبناي منافع و  هرچند. دنداشت نظراتفاق جمهوري اسالمی بر سر آن
قدرت اقتصادي و سیاسی در بین باندهاي حاکم اختالفاتی بر سر چگونگی 

ا تمرکز ممکن است موجود بوده باشد؛ اختالفاتی بر سر گزینش و ی ادغام
هاي امپریالیستی و یا گیري با قدرتو یا گزینش سمت ي سرمایههارشته
 ي امپریالیستی...هايبندگروه

 است اما آغازشدهگیرِي جمهوري اسالمی این روند گرچه از ابتداي قدرت
جانی رسمیت بیشتري یافت ي رفسنهااستیس بابعد از جنگ ایران و عراق 

بازهم شدت بیشتري گرفت و  نژادياحمدو سپس در دوران خاتمی و 
خصوص ي رژیم بههااستیس. در کل رودیمچنان در همان مسیر پیش هم

ي هابرنامهی منطبق بر روزافزون طوربهبعد از جنگ ایران و عراق 
مشخص  رطوبه ی،المللنیبمالی  مؤسساتتوسط  یی بود کهاقتصادي
و به کشورهاي تحت سلطه  ی پول و بانک جهانی تنظیمالمللنیبصندوق 
ي امپریالیستی هاهیسرماتا این ادغام را در خدمت به  شودیمتحمیل 

 ممکن و تسهیل کند.
ي خارجی، جهت دادن هاهیسرما، ایجاد تسهیالت براي هايسازیخصوص
تگِی اقتصادي و ضربه ي تولیدات کشاورزي براي بازار جهانی، وابسعمده

خصوص آن محصوالت کشاورزي که براي زدن به تولیدات داخلی و به
به  شیازپشیب اتکاي مردم بوده است، هاتودهي اهیپامصرف و نیازهاي 

و سیاست برداشتن  به بازار جهانی غذاییازلحاظ  اتکاتولید نفت و 
 هاارانهکردن ی بر مواد ضروري) که تحت نام هدفمند هاارانهی( دهایسوبس

کردن بخش عظیمی از جامعه به  پرتابهمه به روند  هانیاصورت گرفت، 
ي و ایجاد بسیاري از کاریبآن، گرانی،  جهیدرنتانجامیده که  فقر، رخطیز

را به باال براي طبقات پایین و سودآور براي اقشار  ثباتیبي کاذبِ هاشغل
که در  دارهیسرماي یک طبقهي و تقویت ریگشکلهمراه داشته است. روند 

در میان  بخوربخورهاي جهانی است همراه بود با وابستگی شدید به سرمایه
به  که با استفاده از قدرت و موقعیت، ثروت نجومی باندهاي حاکم يدایره
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ي کالن هااختالسي آمد و پدیده به وجود هاآقازادهي جیب زدند، پدیده

 در کنار آن بود.
 ترمستحکمبراي  ستو اقدامات جمهوري اسالمی هااستیسموضوع دیگر، 
ي هاتودهبر داشته و  هنگفتی در يکه هزینه اشیاسیسکردن قدرت 

ي هنگفتی که صرف دستگاه هانهیهز مثالً . پردازندیمرا  هاهزینهآن مردم 
خود را و جنگ تا ماشین سرکوب  شودیمخصوص نظامی دولتی و به

ی طلبتوسعهطرف دیگر جمهوري اسالمی در رابطه با از  قدرتمندتر کنند.
که  کندیمپول هنگفت و عظیمی را خرج  ...لبنان و در سوریه، عراق، خود
ي مردم این کشورها بلکه براي نفوذ رژیم و در هاتودهنه در خدمت به  قطعاً

 عنوانبهبراي تحکیم قدرت و قبوالندن خود  يامنطقه يهابا قدرترقابت 
از  عمدتاًست. این خرج هنگفت هاستیالیامپري به امنطقه یک قدرت

و درنتیجه چنین  شودیمخانوار دزدیده  هاونیلیمي ي فقیرانهسفره
 آورد.می به وجودشرایط هولناك اقتصادي را براي مردم 

 بادر حال حاضر براي بسیاري روشن است که اختالفات جمهوري اسالمی 
جمهوري اسالمی  در ضدامپریالیست بودنِ هاي امپریالیستی ریشه قدرت

بر سر نفوذ در  اختالفات ،هاستیالیامپرندارد بلکه ریشه در تضاد میان 
ي دارد که جمهوري امنطقهي امپریالیستی و هايبندگروهو  منطقه

براي  آندر  ییجااست  درصدداسالمی در خدمت به تحکیم قدرت خود 
یی توسط يریگجهتست که چنین اما این نیز واقعیتی ا؛ خود باز کند

یمرژیم جمهوري اسالمی تضادهاي خود و نیروهاي معکوس خود را نیز 
ضعیف رژیم  در جهت عکس عمل کنند و به نقطه توانندیمکه  پروراند

 تبدیل گردند.
 

 تا کنونی در جمهوري  این خیزش را از سایر مبارزاتِ ییگیچه ویژه
 بینی؟آن را چگونه می کند؟ آیندهاسالمی متمایز می

 در  اشيرهبري این خیزش آن است که هایگهژیو نیترمهمکی از ی
تا  ي این است کهدهندهنشاندست جناحی از حکومت نبود و این خود 

ي درون حکومتی ریخته شده است. هاجناححد زیادي توهمات نسبت به 
گان هر دو جناح ي کلیت جمهوري اسالمی و نمایندهمتوجه عمدتاًشعارها 

در این مبارزات طبقات و اقشار تحتانی در ابعادي بسیار  کهنیابود. دوم 
 از قبل شرکت کردند. اقشار و طبقاتی که جمهوري اسالمی ترعیوس

با توسل به دین، مذهب و ها مدترا براي  هاآنتوانسته بود بسیاري از 
این بود که این  ي مهم بعديسیاست از اعتراضات دور نگاه دارد. نکته

ي بالعکس مرکز آن به تهران و چند شهر بزرگ منتهی نشد. بلکه خیزش،
نزدیک به صد شهر را  ياگفتهبود ـ حدود هشتاد شهر و به  هاشهرستاندر 
شان براي ما و یا بسیاري از مردم آشنا گرفت. در شهرهایی که نامیم بر در

ه پیش رفت که فیلم و عکس در شهرهایی هم ب حتانبود. مبارزات ضدرژیم 
ي اجتماعی پخش نشد و بسیاري از مردم اهبه شکل وسیع در شبکه هاآن

بود؛ و نشان از  العادهفوقگی . این گستردهخبرندیباز وجود این مبارزات 
بر  عالوه، مخالفت و تضاد با رژیم دارد. هایتینارضاو وسعت  گیگسترده

جمهوري اسالمی را به چالش گرفته بود  تاروپوداین موارد شعارهایی که 
ي خشم مردم و رادیکالیسم این خیزش بود. این خیزش دهندهنشان

بر جا خواهد گذاشت. یکی  دستاوردهاي مهمی در تاریخ مبارزاتی مردم ما
به مشروعیت رژیم جمهوري  ي کیفیي آن ضربهدستاوردها نیترمهماز 

بردن انقالب  به سرقتبناي بر م طرفکیازاسالمی است. مشروعیتی که 
به  57اش در سال ضد سلطنتی توسط خمینی و متحدین و دارودسته

یی که از طرف دیگر از طریق اتکا به اعتقادات مذهبی ؛ وآورده بود دست
 هاتودهنوعی به آن وابسته بودند. این رژیم همواره براي تحمیق بههم مردم 

 درازمدتو  مدتت به منافع کوتاهدر خدم ـها ي حداکثري از آنو استفاده

ي وسیعی از مردم اتکا کرده هاتودهخود ـ به دین و کاربرد آن در میان 
تا حدي به دین، خرافات و تعصبات دینی در میان  است. در این خیزش

، طلباناصالحشدن حناي  تررنگیبوارد شد. از طرف دیگر با  مردم ضربه
ي گذشته متزلزل چهار دههی در انهرزمموقعیت جمهوري اسالمی بیش از 

به نیروهاي  شیازپشیبشده است؛ و به همین دلیل مجبور است 
ی حساب کرده و بیش از المللنیبگرش اتکا کند و روي متحدین سرکوب

 ي امپریالیستی توسل جوید.هاقدرتگذشته به 
با قطعیت صحبت کرد  توانینمي این خیزش اما در مورد جهت و آینده

این خیزش این بود که از  ضعفنقطهه عوامل بسیاري مربوط است. چون ب
، خودجوش عمدتاً گریدعبارتبهیک رهبري انقالبی محروم بود. 

اما براي ؛ آغاز شد جامعه وندري و بر بستر تضادهاي مختلف خودخودبه
گسترش آن نیاز به یک رهبري آگاه و انقالبی دارد تا آن حدي که بتواند 

ي یک انقالب واقعی که سوبه هاوخمچیپو  زهایوخافتان آن را از می
جمهوري اسالمی را سرنگون سازد، مناسبات اقتصادي، سیاسی و اجتماعی 

کند،  دگرگون ...کشان ومردم، کارگران، زحمت يهاتودهجامعه را به نفع 
ي بدون ستم و استثمار اجامعهدولت انقالبیِ را برقرار سازد و در مسیر 

 این خیزش از آن محروم بود. متأسفانهد... که سوق ده
 

  انیپاآغاز شد  ماهيد 7بگوییم که خیزشی که در  میتوانیمبدین ترتیب آیا
 است؟ افتهی
 تر اشاره کردم، ما اي که پیشبه همان دالیل عمده اگرچه! وجهچیههب

است اما پایان نیافته است.  کنیم این خیزش فروکش کردهاحساس می
چنان متشنج است. اعتراضات به اشکال دیگر وضاع سیاسی جامعه هما

مبارزات زنان جسور علیه حجاب اجباري نشان از این  مثالًادامه دارند. 
ویدا موحد) علیه (» دخترِ خیابان انقالب«ابتکار ي که با امبارزهمسأله دارد. 

ر حال چنان دهم حجاب اجباري آغاز شد، با نرگس حسینی ادامه یافت و
 ...باختگان ورانان، مالمبارزات کارگران، تاکسی طورنیهمگسترش است. 

، به آتش کشیدن نمادهاي جمهوري هایسیشعارنو نناچهمادامه دارد. 
ادامه دارد.  ـتا مراکز بسیج و ...  پوستر گرفتهاز عکس و  ـاسالمی 

ان در چنتضادهایی که به این خیزش پا دادند هم تمام گریدعبارتبه
ي این جنبش، موفق هاضعفاگر رژیم با توجه به  حتاجامعه موجود است. 

ي مردم که مبارزه دهدیمنشان  هاتیواقعشود، بر آن کنترل یابد اما 
 چراکهی دیگر و شکلی دیگر خود را نمایان خواهد ساخت. نوعبهدوباره 

ن رژیم نه چنان باقی هستند. ایپا داد، هم ماهيدتضادهایی که به خیزش 
تواند این تضادها را حل کند. این تضادها از آن نه می ترمهمخواهد و می

ي کلیت بخشی جدانشدنی از سیستم و کارکرد استثماري و ستمگرانه
 کامالً که باید در نظر داشت که رژیم  هرچندرژیم جمهوري اسالمی است. 

اقدامات و  قدرت مانور خود را از دست نداده است و ممکن است با برخی
اما  ندازدیبرا به عقب  هاجنبشموقتی وقوع این  صورتبهیا مانورها بتواند 

گاه متزلزل خود و اقتصاد گفت که رژیم قادر است جاي توانینم
 ی دهد.سروساماناش را نشستهگلبه

 

 اما با  ماندهیباقسواالت مهمی در رابطه با موقعیت جمهوري اسالمی  هرچند
که نقش زنان در خواستم بپریم با توجه به اینیت موضوع میتوجه به اهم

ي دختران انقالب با پدیده خصوصاً بود و  زیبرانگبحثخیزش اخیر بسیار 
چگونه را اهمیت بیشتري هم پیدا کرده است، تو نقش زنان در خیزش اخیر 

در این خیزش کم یا الاقل  کنندهشرکتگویند تعداد زنان بینی؟ برخی میمی
 بود، نظر تو چیست؟ 88ها در سال متر از مشارکت آنک
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  که تعداد بسیار زیادي از زنان در این  دهدیمشواهد نشان  کهنیااول

یمرا زنان تشکیل  گانهرشدیدستگبسیاري از  مبارزات شرکت داشتند.
از نفر  50نزدیک به  دادیممثال گزارشی بود که نشان  طوربه. دهند
 ایو هند دیمي ایذه را زنان تشکیل ر کوچک و رزمندهشه گانهرشدیدستگ

واقعیت را هم  اما این؛ زنان بودند گاننفر از دستگیرشده 10در کردستان 
زنان نیمی از جمعیت جامعه را  کهبا وجود این باید در نظر داشت که

 ددنداینمدر خیزش را تشکیل  گانهکنندشرکتنیمی از  ،دهندیمتشکیل 
ي پدر/ جامعهزنان در  ؛ وهم دالیل خود را داردوع موضکه این 

کنند که نزدیک به چهار دهه خشونت و فشاِر اي زندگی میمردساالرانه
موضوع شرکت زنان قطعاً  .کمی و کیفی تشدید شده است صورتبهروزانه 

ي اجتماعی و هاتیمحدوددر مبارزات نسبی است و آن را باید با توجه به 
 عمدتاً مبارزات خیابانی  . در روزهاي اوج این خیزش،بررسی کردسیاسی 

عوامل  نیاي هردوپیوست.  به وقوعدر شهرهاي کوچک  اکثراًو  شب
مبارزات هم  همینهرچند در  .کندیی را براي زنان ایجاد میهاتیمحدود

اما به  خوردند و ...دادند، گاز فلفل میزنان حضور داشتند، شعار می
صورت  از مبارزاتی که در طی روز منتشرشدهصاویر و ت هالمیفشهادت 

که  تربزرگدر شهرهاي  زنان بیشتري شرکت داشتند و این شرکت گرفت
در تجمعات  مشخصاًي دارند بازهم بیشتر بود؛ ترکمرنگبافت سنتی 

ها و در باختگان، در اعتراضات دانشجویی، در تحصن مقابل زندانمال
سخنگویان این اعتراضات  خالف گذشته گاهاًاعتراضات کارگري که زنان بر

که موضوع نسبی بودن را باید دیگر این بودند و ... حضور زنان برجسته بود؛
یی که از مبارزات و اعتراضات مردمی هالمیفدر کیفیت نقش زنان دانست. 

و  تأجر باي اجتماعی پخش شد نشان از آن دارد که زنان هاشبکهدر 
گري از نظام جمهوري اسالمی و رهبران آن جسارت بیشتري به افشا

علیه سران  مشخصاًي ضد رژیم و شعارهاپرداختند. زنان در پیش گذاشتن 
نقش فعالی  هایسیشعارنودر  نیچنهمفیلم و گزارش و  يآن، تهیه

که در  مینیبیمها در همان فیلم کهاست  نیادیگر  مهم يداشتند. نکته
نی، زنان بدون حجاب هستند و این خود نمود از این مبارزات خیابا يموارد

اي از مبارزه علیه سیستم و یکی از نمادهاي رادیکال و جسورانه
این  .میدیدینم 88را در سال  اشنمونهایدئولوژیک آن است. چیزي که 

ي گسترش خواست، نقش و پتانسیل مبارزاتی زنان دهندهنشانخود 
شتري پرچم مبارزه علیه حجاب را تعرضی است. زنانِ بیشتر و بی صورتبه

گاه خود را بیشتر از هر زمان دیگر . این مسأله و اهمیتش آندارندیبرم
ي، اتودهاعتراضات و مبارزات  موازاتبهکنار و  که در دهدیمنشان 
ي دختران خیابان انقالب آغاز ي علیه حجاب اجباري توسط مبارزهامبارزه

که نیا از بعد حتاو  رودیم شیپبهتراضی ي مبارزات اعپابهو پا شودیم
اعتراض زنان از پیر و جوان، در  کندیمنسبی فروکش  صورتبهخیزش 

زنانی  حتاتهران و یا شهرهاي دیگر توسط زنان و با حمایت برخی مردان و 
همه  هانیا چنان ادامه دارد.و هم ابدییم، ادامه سردارندکه خود حجاب بر 
ي ریشه در جامعه تنهانهکیفیت مبارزات زنان دارد که  نشان از پتانسیل و

دارد بلکه متأثر از تشدید و حدت  زنان برستم  هاقرنو  مردساالرپدر/ 
ي ي توسط نظام تئوکراتیک جمهوري اسالمی در چهار دههزیستزنیافتن 

قانون، فرهنگ، عرف و سنت و ... علیه زنان به  صورتبهگذشته دارد که 
 است. شدههگذاشتاجرا 

 

 این طی  اما چرا شعارهاي مربوط به زناناین موضوعات  يبا توجه به همه
 خیزش طرح نشد؟

  ي زنان در مبارزات هاخواستروشن است، مطرح نشدن شعارها و
و تضادها نیست. بلکه موضوع  هاخواستي به معنی عدم وجود این اتوده

اعتراضات و در اساس  ي زنان و ربط آن بهاهمیت مسأله این است که
و یا  شده دهیدي که در آینده باید ساخته شود چگونه اجامعهو  انقالب

 ؟!شودیمچگونه دیده 
که مسأله به موضوع شرکت زنان در این اعتراضات اشاره کردم و این قبالً

تا چه اندازه  حتا کهنیاتا چه اندازه تفاوت کیفی دارد و با مبارزات قبلی 
 ما اما؛ ش زنان در این مبارزات و اعتراضات بیشتر شده استپتانسیل و نق

تفکر مردساالرانه بر جامعه نیز مواجه  جهیدرنتو  ي روابطبا مشکل غلبه
ي گذشته تحت بمباران افکار مذهبی و ي که در چهار دههاجامعههستیم. 

تحکیم همین  اشیاصل يوظیفه خرافاتی یک رژیم تئوکراتیک بوده که
یمستیزانه بوده است. ي زنهااستیسو توجیه  مردساالرانهر/ روابط پد

ستیزانه در میان ي زنهااستیسبگوییم که ضدیت آشکار با این  میتوان
مخربی  رِیتأث بگوییم که فرهنگ ضدزن میتوانینماما ؛ زنان رشد یافته است

 ي غلیظ و واضحِ هاوهیشبه  تواندیم راتیتأثدر جامعه نداشته است. این 
تحت  مثالًي پوشیده و پیچیده، خود را نشان دهد. اگونهبهو یا مردساالرانه 

ي مثل سرنگونی جمهوري ترمهم مسائلي زنان تابع این عنوان که مسأله
که رژیم نیا از بعدآن را مطرح نکنیم و  فعالً جهیدرنتاسالمی است، 
 حتاو یا  حل خواهند شد خوديخودبهزنان هم  مسائلگاه سرنگون شد آن

زنان را مطرح کرد و ...  مسائل توانیمبعد از سرنگونی رژیم  این بحث که
روند و زنان طفره می مسائلطرز تفکراتی هستند که از طرح  ازجمله هانیا

کنند. بحث من این نیست که ممکن است این از آن جلوگیري می حتایا 
در بیشتر  برعکسباشد؛ درست  شده انیبچنین نیاتفکر خیلی آگاهانه 
وقتی در  کهنیا خصوصبهشوند. ي طرح میخودخودبهمواقع این تفکرات 

تفکرات  جهیدرنتي بودند خودخودبه اساساً این اعتراضات  که میریگیمنظر 
 صورتبههم  ردیگیمي طبقاتی نشأت اي که از جامعهمردساالرانهپدر/ 

 هارتیغیبما پیوستن، زنان به «شعار  مثالً. کنندیمي عمل خودخودبه
ي همین طرز تفکر خودي و عامیانهکرد خوبهدر بطن خود عمل »نشستن
 .دهدیمرا بروز 

ي هاسازماناز طریق برخی  حتاقدرتمند است که  قدرآناین طرز تفکر 
. به شودیمنیز پیش گذاشته شده و  نامندیمچپ که خود را رادیکال 

ي خمینی و دارودسته کهنیا وجود اب 57همین دلیل بود که در انقالب 
شدت به و به شیازپشیبشان موقعیت زنان در جامعه را انقالب اسالمی

شان علیه زنان و حقوق آنان بود، بسیاري از خطر انداختند و اولین حمله
در باال آورده شد از حقوق  چهآني چپ با توجیهاتی از قبیل هاسازمان

از مبارزات  ؛ ورا مطرح نکردند هاآني هاخواستهزنان دفاع نکردند؛ 
ي زنان که جسورانه علیه حجاب اجباري هزارنفردهچند  و عظیم روزهپنج

افتاد یا حمایت نکردند و یا حمایت  به راهدر تهران و برخی شهرهاي دیگر 
 اساساً ي سیاسی ارتجاعی که هاسازمانفعالی نکردند. حاال دیگر از 

. نظرات کنمینمي هستند، صحبتی زیستزن ستیز، مردساالر و مروجزن
و  هاسازمانانحرافی و غلط نسبت به موضوع زنان در میان گروهی از 

. پابرجاستکماکان  57ي تلخ تجربه رغماحزاب منتسب به چپ، علی
 در میان مردم عادي و مردساالرانهتفکرات  تعجبی هم ندارد که جهیدرنت

اگر  حتاد. نیی کنخودنمایابانی ي در اعتراضات خخودخودبه صورتبه
مردان باشد این تفاوت  از شتریب هم زن در مبارزات گانهکنندشرکتتعداد 
ي آنان را به صحنه هاخواستهاتوماتیک موضوع زنان و  صورتبهکمی 

نیز موضوع زنان را  57که شرکت زنان در انقالب  گونههماننخواهد آورد. 
هزار  هاده کهنیارغم تبدیل نکرد. علیبه یکی از موضوعات اصلی انقالب 

هم  قبالًکه  طورهمانزن در برابر حجاب اجباري مبارزه و مقاومت کردند. 
ي دیدگاه درست در جامعه شان و اشاعهاشاره کردم موضوع زنان و رهایی

کرد آن در طول مبارزه و عمل هازشیخاین  بیش از همه به رهبري انقالبی
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ي نوینی که باید ي جامعهزیرهیپاجمهوري اسالمی و براي سرنگونی رژیم 

 .گرددیبرمساخته شود، 
 

 ي ي که با انقالب و جامعهارابطهو  ي زناناهمیت مسأله منظورت از درك
 نوین دارد، چیست؟

  تیدرنهایی که هادركي غلط اشاره کردم، هادركمن به یکسري از 
و همیشه تمایل  کندیم »عمده«و یا  »اصلی« مسائلموضوع زنان را تابع 

شان و چه در مورد ايدارد که طرح موضوع زنان چه در مورد مطالبات پایه
این نیروها  کهیدرحالشود.  به بعد از انقالب موکول نقش آنان در جامعه

 که همان موضوع اصلی و یا انقالب تا چه اندازه به موضوع کنندینمدرك 
است. نیمی از  خوردهگره، دهندیمل زنان که نیمی از جامعه را تشکی

جامعه که در موقعیت فرودست، در مالکیت مردان قرار دارند. نیمی از 
شان در کنترل دولت و مردان قرار زندگی يجامعه که بدن، فکر و همه

یا انجام  دمثلیتولابزار جنسی بودن، ماشین  يکه تنها از زاویه دارد. نیمی
به درد « بچه و مردان خانواده کردنخشکو  کارهاي خانه، آشپزخانه، تر

تا  اندشدهیزنداننیمی که در زندان متحرکی به نام حجاب ». خورندیم
حاکم، زنان  مردساالرنظام  ازنظر چراکه بیفتند،» گناه«مبادا مردان به 

 فساد هستند. منشأ
، نیمی که تحت ستم و اندجامعهاما واقعیت این است که زنان نیمی از 

ثمار بیشتري قرار دارند و پیروزي واقعی انقالب بدون شرکت فعال و است
تنها  میکنیمنیست. وقتی از پیروزي صحبت  تصورقابلوسیع این نیمه 
ي انقالب درمجموع به سرانجام هاخواسته کهنیاست سرنگونی رژیم نی

در مسیر واقعی تحقق آن قرار بگیرند، از اهمیت باالیی  کهنیابرسند و یا 
اما زمانی زنان به معناي واقعی به انقالب خواهند پیوست ؛ برخوردار است

طرح شود بلکه تضمین  تنهانه، حقوق و منافع آنان در انقالب هاخواستهکه 
ی شوند. تضمین شدن آن با دهسازماناز آن به حول آن،  ترمهمشود و 

کرد و خالصه در خط سیاسی لیت، عملتوجه به ماهیت، جدیت، فعا
رهبري کننده آن است. مسلم است افکار ارتجاعی و  ایدئولوژیک نیروي

 صورتبهاگر  حتاي و خودخودبهآگاهانه و چه  صورتبهپدرساالرانه چه 
مطرح شوند باعث راندن زنان از مبارزات خواهند  میرمستقیغپوشیده و 

رمن یعنی به تعویق انداختن خَ ي سرِهاوعدهشد. مسلم است که 
ضربه خواهد  هازشیخي زنان به شرکت فعال آنان در مبارزات و هاخواسته

با فعالیت  کهنیازنان بدون  مسائلزد. مسلم است که بیان آبکی و ظاهري 
بنابراین بدون شرکت ؛ نخواهد کرد متأثرهمراه باشد زنان را  هاعرصهدر آن 

قالبی زنان بدون وجود تشکالت ان کهنیازنان نه انقالبی خواهد بود و نه 
وسیع در مبارزات گوناگون در جهت  طوربهشان يهاخواستهخود و طرح 

یمکند  رورویزي کهنه را ي جامعههاشهیربنیادي  طوربه انجام انقالبی که
این دو جنبه  رهایی خود از قید ستم هزاران ساله آزاد شوند. راه در توانند

 .گذارندیم ریتأث همبر  وستهیپ
 

 سوال من این است که آیا در خیزش اخیر تشکالت یا  در همین رابطه
 هاي زنانی بودند که بتوانند نقشی ایفا کنند؟سازمان

  جواب بدهم، نه! این کمبود  توانمیمبه سوال تو در یک کلمه
 هاآنبه برخی از  کنمیم، دالیل گوناگون دارد که تالش انکاررقابلیغ

نه قادر است  است که این رژیم شده روشنبراي بسیاري از مردم  بپردازم.
در مورد زنان اصالحاتی انجام بدهد و یا تغییرات اساسی در  خواهدیمو نه 

فرودستی زنان براي این رژیم یک موضوع  چراکهموقعیت زنان ایجاد کند. 
ي اسالمی بودن آن است و در طول چهار دهه با تمام ایدئولوژیک و نشانه

گی نگاه دارد. در نظر ن را در موقعیت بردهقوا تالش کرده است که زنا

نگاه داشته  ترعقبموقعیت زنان در یک جامعه  هرچقدرداشته باشیم که 
 به پایین کشید. ترراحت توانیمشود، کل جامعه را 

زیر و  يخودخودبهپراکنده و  صورتبهیکی از مشکالت این است که زنان 
کارگران و  بعضاًن، معلمین و دیگر مثل دانشجویا ي اجتماعیهاگروهچتر 

ي گروهی از مثابهبهو یا  افتهیتشکل... در این اعتراضات شرکت کردند و نه 
ي یک قشر اجتماعی در مثابهبهزنان  میدانیمکه  ستیدر حالاین  زنان.

. این دارندخشونت و ستم قرار  نیترانهیوحشنظام جمهوري اسالمی تحت 
تراض زنان در چهل سال گذشته قوي بوده که صداي اع میدانیمرا هم 
اما اند؛ داشتهی مشعل مقاومت و مبارزه را پیوسته روشن نگاه نوعبهاست و 

در  خصوصاًي زنان، هاخواستهمشخص  طوربه شعارهادر خیزش اخیر و در 
اجباري طرح نشد. این خواسته از طریق دختران خیابان  حجاب باضدیت 

 کرد. سربلند، گرفتهشکلتنگ و در شرایط عینی انقالب در یک ارتباط تنگا
که یکی از  ـحفظ و هر چه بیشتر در انقیاد قرار دادن زنان  رژیم به خاطر

حساسیت زیادي  ـ دهدیمي ایدئولوژیکش را تشکیل هاهیپا نیترمهم
در طول نزدیک به چهار  جهیدرنتنسبت به تشکالت زنان داشته و دارد. 

. تنها آن دسته از اندبودهتشکالت خود محروم دهه زنان از حق داشتن 
ي ستم بر زن اشهیرفعالیت در جهت حل  تنهانهشان که مساله فعالین زن

چون حق انتخاب ي زنان هماهیپانبود، بلکه حتا به موضوع مطالبات 
پوشش نزدیک هم نشدند، توانستند از شرایط سیاسی و علنی براي پیش

استفاده کرده و اشکالی از کار متشکل را شان ي معینهاخواستهبرد 
هایی که بیشتر در خدمت زنان طبقات مرفه دهی کنند؛ تا خواستهسازمان

به علت وابستگی به حکومت و زنان ها آنو زنان حکومتی بود، طرح کنند. 
ود با تشکالت مستقل زنان را پیش حکومتی به شکل علنی مخالفت خ

شرکت وسیع زنان در  با وجود و 88ال س ياتودهدر مبارزات  گذاشتند؛
 يهاخواستهو حق شهروندي) طرح  يرأ( »ترمهم«آن، به خاطر مسائل 

 اتکابا  عمدتاًاین بود که  شانوغمهمزنان را نفی کردند. این دسته از زنان 
برخی  ـ طلباناصالح صرفاً نهو  ـ ي درون حکومتیهاتیشخصبه 

براي دیه برابر تالش  هاسال مثالً ورند. را براي زنان به دست آ »اصالحات«
کردند و این موضوع را یک دستاورد بزرگ براي جنبش زنان ایران معرفی 

و یا  نژادياحمدي دولت کابینه مثالًشان این بود که یا تالش ؛کردندمی
. وکیل و وزیر زنی رندیگ کاربهروحانی تعداد بیشتري وزیر و وکیل زن را 

ي هااستیسپیشبرد  با مشارکت کنند و دینی ک دولتکه قرار است در ی
با وجود  ؛دندهنشان  آن را در ایران و منطقهاسالمی بودن  اش،ستیزانهزن

یک دولت تئوکراتیک باعث تشدید وجود روشن است که بسیار  کهنیا
که ـ که بین اسالم  کردندیمتالش  ،ستیزانه شده استزن يهااستیس

مبارزه با  و زنان آشتی برقرار کنند؛ ـ ان آشکار استاش با منافع زنضدیت
جلوه دهند و... در حقیقت این نوع  ربطیبو  تیاهمیبحجاب اجباري را 

آن حتا تالشی براي اصالحات در مورد حقوق زنان  برد عملینگرش و پیش
ي پتانسیل مبارزاتی آنان و پایین نبود بلکه سرگرم کردن زنان، تخلیه

 و انتظارات آنان بود. هااستخوآوردن سطح 
ي منتسب به چپ و کمونیست بر هاسازماناز طرف دیگر بسیاري از 

ي زنان وابسته به هاسازمانخواهان تشکیل  صرفاًشان اساس خط سیاسی
و  کنندیمعلنی بیان  صورتبهشان هستند؛ برخی این تفکر را احزاب

شکالت زنانی هستند که ت به دنبال روهاینبرخی پوشیده. اکثریتی از این 
در میان زنان تبلیغ کنند و این  شان رابتوانند مواضع سیاسی کلی حزب

تنها هدفی که  درواقع تشکالت را به شکل ابزاري مورد استفاده قرار دهند.
رویکرد و  نیا از میان تشکالت زنان است. يریعضوگ، کنندیمدنبال 

ي زنان در اتودهج متحد کردن و بسی با ضرورت هافرسنگمتدلوژي 
 يوظیفه کهیدرصورتفاصله دارد.  تشکالت مربوط به خودشان
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با گرایش و  ي زناناتودهتشکالت  این است که بتوانند با ایجاد هاستیکمون

در تدارك  کنندهنییتعي هاضرورتبه یکی از  بر آنتفکر انقالبی حاکم 
در این تشکالت  توانندیم نیچننیاانقالب اجتماعی پاسخ صحیح دهند. 

زنان و منافع آنان، نیرو، انرژي و پتانسیل آنان  يهاخواستبا پیش گذاردن 
کردن مناسبات کهنه و در خدمت به یک انقالب  رورویزرا در مسیر 

ي نوین و رهایی واقعی زنان ي یک جامعهزیرهیپااجتماعی بنیادین براي 
 ی کنند.دهسازمان

 

 ب اجباري که توسط دختران خیابان انقالب نظرت در مورد مبارزه با حجا
چیست؟ این مسأله تا چه اندازه با خیزش  ،ي تکثیر شداگستردهآغاز و در سطح 

 ؟کندیمدر ارتباط بود و چه نقشی براي جنبش زنان بازي  ماهيد
 زنان  نماد آشکار مخالفت حرکت دختران خیابان انقالب بیش از هر چیز

توسط رژیم جمهوري اسالمی به مدت  علیه حجاب اجباري است که
ي اجرقهاست. به همین دلیل با  شدهلیتحمنزدیک به چهل سال بر زنان 

 سرعتبهکه توسط ویدا موحد زده شد و توسط نرگس حسینی ادامه یافت 
ي شده است اما اتودهگفت که این شکل از مبارزه  توانینمتکثیر شد. 

بسیاري از  بخشالهامآن  گانهدهندادامهو  جسارت و شجاعت مبتکران
از پیر و جوان به این مبارزه  زنانزنان در شهر و روستا بوده است. 

سمبلیک از این  صورتبهزنانی که خود حجاب دارند  حتاند. اهپیوست
ند. اهکردو اعالم همبستگی مبارزه حمایت کردند و مردانی هم از آن دفاع 

؛ نه آغاز مبارزه علیه حجاب آغاز است کی نیابدون شک از یک نظر 
خصوص علیه حجاب اجباري اجباري چون چهل سال است که زنان به

همان مبارزات  ياین شکل از مبارزه فشرده .کنندیممقاومت و مبارزه 
از طرف دیگر در یک ارتباط  زنان است که به سطحی نوین رسیده است.

در کنار آن بود اما  کهنیایعنی در عین ؛ تنگاتنگ با خیزش اخیر قرار دارد
بنابراین بر دو فاکتور مهم در رابطه با این ؛ بود همآني و ادامه آنبخشی از 

انگشت  توانیمعلنی و ضدیت آشکار با حجاب اجباري  از اعتراضشکل 
ي مبارزات زنان در چهل سال گذشته است یکم این حرکت ادامه گذاشت:

 حبت خواهم کرد. دوم ایندر موردش بیشتر ص اما در سطحی نوین که
حرکت بخشی از خیزش اخیر بود. درست است که در کنار آن گسترش 

ي مبستگی و قدرت موجود در مبارزهیافت اما جسارت، شهامت و حس ه
استمرار و  بخشالهاممردمی علیه قدرت و ... برخاسته از خیزش اخیر نیز 

 ي این حرکت بود.ادامه
اما در سطحی نوین بود  سالهچهلمبارزات  يادامه میگویماز این نظر 

جمهوري اسالمی بود. یکی  چون حرکتی تعرضی و اعالم جنگی علنی علیه
قوانین جمهوري اسالمی، حجاب اجباري با جسارت به  نیترحساساز 

بلکه  قوانین جمهوري اسالمی نه در چارچوب همآن شودیمچالش کشیده 
و  نمادهاي ایدئولوژیک نیترمهمی از با زیر پا گذاردن آن. این قانون یک

پرچم ایدئولوژیک جمهوري اسالمی است. جمهوري اسالمی نیروي  درواقع
 موضوع حجاب بر سر حالتابهسیاسی، نظامی، مالی و تبلیغی عظیمی 

که این موضوع اهمیت باالیی برایش دارد. گذاشته است براي این
یکلبر موقعیت  تواندیمآن  سرکوب قهرآمیز مجدداًی از آن و یا نینشعقب
 کیفی بگذارد. ریتأث اش
به عوامل  که این مبارزه به کجا برسد و تا چه اندازه گسترش یابداین

ي بودن این مبارزه خودخودبهي بسیاري ربط دارد. بازهم همان مسأله
 ؛ ویی از آگاهی را در خود داردهاجنبهمطرح است. این درست است که 

یه ستم جنسیتی که در تکامل نزدیک به چهل سال ي است علامبارزه
نقطه رسیده است. این درست است که  نیامبارزه علیه حجاب اجباري به 

حامیان آنان را  جسور وخواست مشترك زنان است که این زنان  کی نیا

که برخی افراد و جریانات  هرچنداما متشکل نیست. ؛ دهدیمبه هم ارتباط 
یبیبچون صداي آمریکا، ي امپریالیستی همهاهرسانهستند که با کمک 

را  ي زنانچهل سال مبارزه بارهکی خواهندیم همتو و امثالوی، منس
کند و با ها را تسهیل میجمهوري اسالمی هم کار آن اتفاقاًمصادره کنند و 

. کندیمبه این تبلیغات کمک  هاآننسبت دادن این مبارزات به 
مثالی بزنم که چگونه حتا برخی از این دختران  اهمخویم ارتباطنیدرا

تري به شکل واضح را شانبراي اعتراض دالیل خود اندکردهجسور تالش 
ي هاشبکهي که از نرگس حسینی در امصاحبه مثالً پیش بگذارند.

 صراحتبه. نرگس دهدیمی نشان خوببهاین مسأله را  شدپخشاجتماعی 
اجباري مخالفت دارد. از کارش هم پشیمان  که با قانون حجاب دیگویم

است و حاضر است که  زده دستنیست و به این خاطر به این مبارزه 
ي سفید هم هیچ ربطی هاچهارشنبهگوید به اش را نیز بپذیرد. او میعواقب

ندارم و اگر به  کسچیهبه  هیچ وابستگی« :دیگویم حالنیدرعندارد اما 
به  در نظر بگیریم که باید »جنبش سبز است.چیزي وابسته باشم همان 

 ،را از رهبري آن که جناحی از جمهوري اسالمی بود 88جنبش این شکل 
 گونهچیهجنبش سبز  حاکم برجریان سیاسی  میدانیم چراکهجدا کرد. 

اجباري نداشت و ندارد. در حقیقت رهبران  باحجابقرابتی با مخالفت 
سائل از چارچوب قوانین جمهوري ي مشان را در همهجنبش سبز پاي

 در مورد حجاب اجباري. ازجملهفراتر نگذاشتند،  اسالمی
یابی این در چگونگی ادامه تواندیمدر شرایط کنونی  چهآن هرحالبه

یابی مبارزات ادامه طرفکیازبگذارد  کنندهنییتعمثبت و  ریتأثمبارزه 
سرکوب این مبارزه نیز رژیم را در  تواندیممردم در سطح عمومی است که 

ي شدن این شکل از مبارزه است. اتودهکند و از طرف دیگر  عاجزتر
را از  شانيهاحجابوسیع و جمعی  طوربهمنظورم این است که اگر زنان 

 ...ي، در کوچه و خیابان، مدرسه و دانشگاه وامبارزهسر برکنند و در هر 
ارزه را تضمین و هم روي در امر مببدون حجاب حضور یابند، هم پیش

برد در نظر داشته باشیم که پیش .کنندیم عاجزتررژیم را در مقابله با آن 
ضربات کاري و مهلکی بر دستگاه  تواندیمي این مبارزه توسط زنان اتوده

يشرویپي ایدئولوژیک و کلیت نظام جمهوري اسالمی وارد سازد و زمینه
د بر جنبش و مبارزات عمومی مردم خو ينوبهبهي بعدي را فراهم کند و ها
سیاسی  پرتنشي است که در شرایط حساس و الهأمسبگذارد. این  ریتأث

زنان  کهنیانیز اشاره کردم براي  قبالًکه  طورهمان. شودیمامروز احساس 
بتوانند در مسیر درست مبارزه  کهنیابتوانند نقش خود را ایفا کنند، براي 

 کهنیایم جمهوري اسالمی حرکت کنند، براي براي سرنگونی انقالبی رژ
امپریالیستی  يهاقدرتي ي عمل دست رد بر همهدرصحنهبتوانند 

 ، مجاهدین و...هاطلبسلطنتچون مردساالر و جریانات وابسته به آنان هم
در مبارزه شرکت کنند، بلکه در رهبري  تنهانهبتوانند  کهنیابزنند، براي 

ي خود را با صداي بلند هاخواستهبتوانند  کهنیابراي مبارزات قرار گیرند، 
مادي به مبارزه با تفکرات پدر/  طوربهبتوانند  کهنیاطرح کنند، براي 

 متحدشدندر بین مردان بپردازند، نیازمند  خصوصاًمردساالرانه در جامعه 
خود هستند. بدون تشکل انقالبی  ي و انقالبیاتودهدر تشکالت  گردآمدنو 

کردن  رورویزدر مسیر مبارزات براي  توانینمدر هر کوي و برزن  زنان
ي نوینی که جامعه ـ ي نوینمناسبات کهنه و برقراري مناسبات و جامعه

و هر شکلی از استثمار  ستم جنسیتی ازجملهستم  هرگونهي محو بر پایه
 حرکت آگاهانه و رو به آینده داشت. قرار دارد ـ

 

 که در این مصاحبه شرکت کردي! کنمیمکر لیالي عزیز از تو تش 
  کنم.هشت مارس تشکر می ياندرکاران نشریهو دست تومن هم از  
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 ي هشت مارسگان نشریهي ارسالی توسط یکی از خوانندهمقاله

. از شخص روحانی و شودیمتبدیل  هایلیخحرف » تیبشاه«این روزها رفراندم دارد به 
مغضوب گرفته تا بخشی از عناصر و نیروهاي اپوزیسیون. از  حکومتیِ لبانطاصالحبخشی از 

. از نیروهایی مثل دهندیمسر » جمهوري ایرانی«که شعار  هاآنگرفته تا  طلبانسلطنت
» رژیم چنج« یِستیالیامپر يهااستیسکه روي  ییهاستیونالیناسمجاهدین یا بورژوا 

وضع کنونی.  ياز ادامه مستأصلمترقیِ  يهاتیخصشگرفته تا بخشی از  اندبازکردهحساب 
 ماهيددارد و در جریان خیزش  را این شعار ظرفیت گسترش و تکثیر در اعتراضات عمومی

منظور از شعار رفراندم چیست؟ چرا  واقعاًش را در شهرهاي مختلف شنیدیم. اانعکاس 96
عملی شود؟ و اگر چنین  ندتوایم؟ آیا اندشدهطیفی چنین رنگارنگ پشت این شعار جمع 

بر فضاي سیاسی جامعه و ذهنیت  يریتأثخواهد کرد؟ چه  نیتأمشد منافع چه کسانی را 
محروم و فرودست  يهاتودهکور زندگی  يهاگرهمردم معترض خواهد داشت؟ چه گرهی از 

 کرد؟ بازخواهدو ستمدیده 
بر سر این یا آن  يارگذاستیسو  يریگمیتصم يهاشکلیکی از  یپرسهمهرفراندم یا 

، از تدوین آن یپرسهمهموضوع مشخص در چارچوب یک نظام و نظم مستقر است. 
آن در شرایط  يریکارگبهاصول قانون اساسی کشور گرفته تا  اصلی از مجموعه عنوانبه

و تحت  شودیماستثنایی و در مورد موضوعات مشخص، توسط نهادهاي حکومتی انجام 
اندم، بنابراین بدیهی است که منظور از رفر؛ ت حاکم قرار داردهدایت و کنترل قدر

در جامعه  کنندهنییتعهاي اساسی و حاکمه و اتوریته يبرانداختن نظام مستقر، طبقه
 .»بردینمرا  اشدستهکارد « معروفقولبهباشد.  تواندینمنیست و 

 يهاجناحنیست. سیاسی در کشورها هم  يریگمیتصمروش روزمره و رایج  یپرسهمه
بر  يگذاراستیسو نهادها و قوانین دیگري براي  هاروشاز  معموالً حاکمه  يمختلف طبقه

. از کنندیمدر موردش به توافق برسند استفاده  توانندینمسر مسائل مورد اختالفی که 
ندم رفرا ...، از فشار نظامی و امنیتی، از کودتا وهیفقتیوالمجلس، از شوراي نگهبان، از 

مشروعیت ببخشند. بخواهند  هاتودهکه بخواهند به تصمیمی، به نام  دیآیموقتی به کار 
رادیکال را  يهاجنبشمحدود کنند؛ نیروها و  بپا خاستهمعنی دگرگونی را در ذهن مردم 

 منفرد کنند و به حاشیه برانند؛ توهم اصالح از درون را رواج دهند.
رجوع به «سیاسی جامعه مطرح شود به نام  یثباتیبحران و اگر در شرایط ب ژهیوبهرفراندم 
روي یک  هاذهناعتراضات خیابانی و متمرکز کردن  کردنجمعبه دنبال  درواقع» خیابان

کارانه بودن، پرسش دو جوابی است: آري یا نه؟ گاه طرح چنین پرسشی از فرط فریب

یوقت 1358فروردین  12در  مثالً. رسدیممسخره به نظر 
رژیم سلطنتی سقوط کرده بود و مرتجعین اسالمی به  که

غربی به  يهاستیالیامپرگشایی رهبري خمینی و با راه
جمهوري اسالمی آري یا «قدرت رسیده بودند، رفراندم 

پیشاپیش به عمل  اشجهینترا برگزار کردند که » نه؟
هاي مستقر با شعار بود. امروز باید دید که اتوریته درآمده

 خواهندیمچه سوالی جلو بگذارند؟  خواهندیمدم، رفران
وارد این بازي  يریگجهتجامعه را حول کدام خواست و 

 کنند؟
بسیاري از مخالفان رژیم که امروز از شعار رفراندم  ازنظر

جمهوري اسالمی «، پرسش این است که کنندیمحمایت 
سوالی است که در چارچوب  نیترکالیراداین » آري یا نه؟

دیگري از  يهابخش. رسدیمرفراندم به نظرشان  بحث
حکومتی هستند یا از  طلباناصالحطرفداران رفراندم که از 

، پرسشی هانیاملی ـ مذهبی و امثال  کارسازشبورژواهاي 
، »آري یا نه هیفقتیوال«در چارچوب تفکر خود دارند 

 شعار رفراندم براي مرتجعانِ». نظارت استصوابی آري یا نه«
سوایی نظیر روحانی اما کارکرد دیگري دارد. او از رفراندم ر
ملتهب و مردم معترض و  يتا در مقابل جامعه دیگویم

جلوه » تغییر«کارد به استخوان رسیده، خود را طرفدار 
 ».حفظ وضع موجود«ش را طرفدار ادهد و رقیبان

رفراندم حفظ وضع موجود  ياما هدف از رفراندم و نتیجه
موجود که  يسیستم استثماري و ستمگرانه حفظ است.

مبتنی است بر شکاف طبقاتی و نابرابري جنسیتی؛ 
سرکوب سیاسی و ستمگري ملی و مذهبی؛ روند فرسایشی 

روابط و نهادها و  هانیا .ستیزطیمحتخریب  و جهشیِ
با یک پرسش آري یا  فقطنهکه  اندجامعه ياهیپاروندهاي 

هزار رفراندم هم دگرگون و نابود  نه، بلکه با هزار پرسش در
نخواهند شد. این روابط و نهادها را فقط با یک انقالب 

واژگون کرد و روابط و  توانیماجتماعی  ياشهیرآگاهانه و 
 ساخت. شیهارانهیومتفاوت را بر  کامالًنهادهایی 

خیلی از طرفداران شعار رفراندم توقع ندارند که رژیم غارت
سراسر  يهد جمهوري اسالمی با کارنامگر و فاسد و مستب
 میدانیم ندیگویمش، پاي این کار برود. اجنایت و سرکوب

اگر رفراندمی به راه بیندازد، پرسشی را جلو  حتااین رژیم 
خواهد گذاشت که هیچ ربطی به موضوع اصلی یعنی 
موجودیت خودش نداشته باشد و صحنه را هم طوري 

د که نتیجه از قبل روشن خواهد چید و کنترل خواهد کر
، اصرار دارند که نیباوجوداباشد و به پیروزي نظام بینجامد. 

ردم تبدیل شود، اگر شعار رفراندم به خواست عمومی م
را قانع کرد که روي » جهانی يجامعه«شاید بتوان 

 جمهوري اسالمی فشار بگذارند و برگزاري رفراندمی واقعی 
 

 



ی را حول المللنیبگر نهادهاي تحت نظارت سازمان ملل و دی
 داشتچشمیک پرسش اساسی به رژیم تحمیل کنند. چنین 

(که اسم مستعار » ي جهانیجامعه«و توهمی نسبت به 
بار است که امپریالیستی است) همان اندازه مرگ يهاقدرت

طلبی از رژیم جمهوري اسالمی. خواهی و برابريتوقع آزادي
ه با جمهوري اسالمی داشته هر مشکلی هم ک هاقدرتاین 

در دستور کارشان  واقعاً» رژیم چنج«اگر طرح  حتاباشند، 
 يهاستونحفظ ثبات و تحکیم  باشد، از طرح رفراندم براي

گر نظامی ـ اساسی دولت (دستگاه اداري و نیروي سرکوب
. کنندیمامنیتی و ساختار ستم جنسیتی و ملی) استفاده 

و  يدارهیسرماتولید  يکرد شیوهفراندم را براي تضمین کارر
یم اجراحفظ مناسبات سلطه و کسب سود امپریالیستی به 

نظارت و هدایت رفراندم  هرگاهنیست که  جهتیب ؛ وگذارند
 ییهاشرطشیپ، اندگرفتهدر کشورهاي تحت سلطه را به عهده 

گی هآسود«و » مصونیت مقامات حکومتی از مجازات«مثل 
را براي برگزاري » ظامی و امنیتیکاران نخیال جنایت

رفراندم از سوي  يرفراندم و تضمین قبول نتیجه زیآمتیموفق
. اندکردهبه جامعه تحمیل  هاجناحدرگیر و  يهاطرف يههم

هدیدیک شرط برگزاري رفراندم، پا گذاشتن قربانیان و ستم
جویانه، روي اهداف عدالت يهاارزشو  هاخواستهگان روي 

، روي آنتاگونیسم طبقاتی، روي دورنما و افق ياشهیرو  انقالبی
متفاوت از جهنم ستم و استثمار  کامالًایجاد جامعه و جهانی 

 حاکم بر دنیاي کنونی است.
با یک  حتاچه گفتیم را تجربه بارها اثبات کرده است. آن

نیروها  ییآراصفاز تضادها و  انهیگراواقععلمی و  لیوتحلهیتجز
به  توانیمهم  یالمللنیبو  يامنطقهواي داخلی و و تناسب ق

کار قابل تحقق نیست؛ و این نتیجه رسید که رفراندم یک راه
نخواهد رسید و تغییر  ییجابههم  دیدرآ اجرااگر به  حتا

این  رغمیعل مطلوب در زندگی اکثریت ایجاد نخواهد کرد.
سیاسی و  يهاتیشخصواقعیات آشکار، امروز گروهی از 

یا ملی ـ مذهبی (با صدور  گرایملاجتماعی و فرهنگی 
مشترك و یا به شکل فردي) پرچم رفراندم را بلند  يهاهیانیب

لیبرالی که این روزها با امضاي کسانی مثل  يهاهیانیب. اندکرده
شیرین عبادي، نسرین ستوده، محمد ملکی و جعفر پناهی و... 

ن قشرهاي میانی در متزلزل شد يهکنندانیب، شودیممنتشر 
گی و همواجهه با بروز و گسترش رادیکالیسم و رزمند

است. به  ياتودهو اعتراضات  هاینافرمانآنتاگونیسم در جریان 
خشونت  انیپایب يل خودشان از افتادن جامعه به چرخهقو
خالص شدن از مصائب  ياشهیر حلراه، از درواقع. ترسندیم

انقالب اجتماعی که به ناگزیر  طبقاتی یعنی از یک يجامعه
 قهرآمیز خواهد بود، هراس دارند.

خواهان  واقعاًخواهانی که بخشی از آزادي حتا، هانیاعالوه بر 
هم به شعار رفراندم تمایل نشان  اندیاسالمسرنگونی جمهوري 

، دهدیمه هل راهبیرا به این  هانیا. عاملی که دهندیم

گی از شکست هرکوب نظامی ـ امنیتی رژیم، سرخوردگی در برابر قدرت سهدرماند
در شرایطی که  همآنسیاسی و اجتماعی است.  يهابستبنپیشین و تداوم  يهاتالش

استراتژي و نقشه  طبعاًسیاسی حضور ندارد و  يهدرصحنانقالبی  ياتکاقابلقطب روشن و 
یروزي رساندن انقالب و سرنگون که بتواند راه به پ ياکنندهو متحد  مؤثرگشا و و ابزار راه

کند هم در  یدهسازمانکردن قدرت حاکم را در برابر جامعه قرار دهد و مردم را حول آن 
 گردندیم» برانیم«و » نهیهزکم« يهاراهبنابراین بخشی از مردم به دنبال ؛ میدان نیست

ن، خنثی کنند و در بدون نیاز به در هم شکستن و غلبه بر آ گر راسرکوبتا بتوانند قدرت 
رفراندم تحت «جاست که و تغییرات مثبتی ایجاد کنند. این هاشیگشاوضع موجود 

. مثل توهم دکنیمضعیف) جلوه  هرچندیک امکان ( صورتبه» نظارت جامعه جهانی
 بردن بلیط التاري براي کسی که آه در بساط ندارد. با این فرق که قدرت، فرصت و

، براي شدنلیتبدسیاسی، براي از ضعیف به قوي  يدیکال صحنهامکانات براي تغییر را
و ساختن مسیري متفاوت، به شکل بالقوه وجود دارد. ضرورت و  درانداختنطرحی نو 

به آگاهی انقالبی، انتشار آگاهی انقالبی و متشکل شدن و متشکل کردن  یابیدستامکان 
یابی مثل رفراندم، بخشی از روند دست ییهاراههیببر این پایه وجود دارد. نقد و کنار زدن 

به آگاهی انقالبی، تعمیق آگاهی انقالبی و پخش بذر آگاهی در دل جامعه است. این کار را 
  گرفت. کمدستنباید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

زن مبارز انقالبی که در تاریخ دهم فوریه » مهرانگیز جهانشاهی«دای احرتام به ا
کانادا درگذشت.  ونکوورسالگی در اثر ابتال به رسطان در شهر  ۸۶در سن  ۲۰۱۸

ها و مهرانگیز از یاران سازمان زنان هشت مارس بود که در برخی فعالیت
بود که مرگ را رسود  نان مبارزیکرد. از تبار ز مان همراهی میهای ساالنهنشست

توسط  »یفتاح ژنیب«ـ  دستگیری و اعدام فرزندش کهک� این زندگی کردند؛
از او نه مادری  ـ »رسبداران«آمل  امیبعد از ق ۱۳۶۱در سال  یحکومت اسالم

 مهجور که مبارزی نستوه ساخت.
را »* ادهای«خویش در تبعید نیز منفعل باقی �اند و »* گذر عمر«مهرانگیز در 

اش از رسنت نایستاد و ساخنت دنیایی بدون »*های زندگیبرگ«چنان مرور کرد که 
ستم، خشونت، شکنجه، زندان و اعدام و ... را زندگی کرد؛ سخ�انی کرد، نوشت، 

اش در کنار رسود و ... و مبارزه را در حرکت و زندگی معنا کرد؛ و امروز که جسم
داغداراِن زیباترین «ا جاری خواهد ماند تا روزی که ما نیست، یادش در مبارزات م

گاه عامالن و آمرین جنایات جمهوری اسالمی را در  پیش» فرزنداِن آفتاب و باد
دادگاه مردمی ببینند و بساط خشونت، شکنجه و اعدام برای همیشه برچیده شود! 

 در آن روز یاد تو را آوازی خواهیم خواند رسشار از زندگی!
 

 از آثار مهرانگیز هستند.» گذر عمر«و » هاي زندگیبرگ«، »ایاده* «

 

  ۲۰۰۰مجمع عمومی سازمان زنان هشت مارس، سال دومین 
 »آذر«و نفر سوم (از راست) » مهرانگیز« نفر دوم (از چپ)
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 گی زنان در آمریکاهبرد
 

 آندریا دورکیننویسنده: 

 مرادي و نیلی سپهربرگردان: کیمیا 
 )۱۸۰۵-۱۸۷۹) و آنجلینا گریمکه (۱۷۹۲-۱۸۷۳به یاد سارا گریمکه (

 
 :نوشته استچنین لیکس ُهلت اینی کتاب فِ مقدمه در ۱الیوت جورج

هایی که ؛ رعشهاندمطلقاً خاموشهستند که  ش�ریبیدردهای «...
ض بدل های انسان را در غریو پرشتاب هستی غالباً به نجوایی محرنج
فریادی از  کهآن یبزنند ای که خنجر میتوزانههای کینهنگاه سازند.می

 گشتگِی رسورگم ابد درتا که زن یا مرد را هایی رسقت .برآرندرس خشم 
مانند و مسکوت میقربانی از سوی  وجودنیباا، نهندآرامش وامیو 

اهی؛ و هرگز ی شبانگهای آهستهمگر مویه خیزدبر�یاز او  یگبانهیچ 
ها اندوه و ماه از پِس  همآن رخسار وبندند مگر بر نقش �ی ییبرجا

های های سحرگاهی. بسیاری از این غمفروخورده و اشک اضطراِب 
 نجوا، در هیچ گوشی اندشکستهدرهمها را موروثی که زندگی

 ۲».ندانشده
*** 

ا سخن بگویم، زنان در خاك آمریک» هاي موروثیغم«خواهم با شما از می
در «هایی که اند، غمشکستهها انسان را درهمهایی که زندگی میلیونغم

ي هایی که زمزمه شده اما به بوته، یا غم»اندنشده نجواهیچ گوشی 
 .اندشدهسپردهفراموشی 

 چه در این خاك هرآن .هاستتاریخ بارترینتاریخ این کشور یکی از خون
اجساد  روي بر کشور. این دم آبیاري شدهمر يبا خون همهده، رویی
هبَرد ي استثمار کاربر رو سرزمیناین  ؛شده است بناپوست هاي سرخملت

، کشور نژادپرستاین  ؛پا گرفته استآنان  رنج و اندوه ،گان، سالخی
، این خاك بر مبناي یشناسبیآسریز است. از منظر سکسیست و خون

 .است دهیگردگري غصب سلطه

پنج سال پیش، ما زنان، شهروندان این کشور شدیم. بعد از وپنجاه
ي سخت براي حق رأي، اربابان مهربان ما اوضاع را مبارزه هفتادسال

 کمدستعطا کنند. از آن زمان تاکنون، ما، ابه ما  آن را مساعد دیدند تا
رسمی  طوربهو  بودهمان سهیم هاي دولتتشریفاتی، در خونریزي صورتبه

زنان ه وقتی ایم. انتظار مادران ما این بود کهایش شدهجنایت درگیر
هاي مردان علیه جنایتاهرمی براي توقف  آن راصاحب حق رأي شدند، 

ما  به هانیاکردند که گمان می نمامردان و مردان علیه زنان سازند. مادران
ا به راین سرزمین شرارت  خواهد ساختاند که ما را قادر ابزاري اعطا کرده

ها فریب خوردند؛ تلخ عدالت بدل سازیم. تلخ است بگویم که آنسرزمین 
 شانونشاننامیببر گورهاي  يقبرسنگاست بگویم که حق رأي بدل به 

 گردید.
ما در  جا زنانِ. همهزیادي براي جشن گرفتن نداریم يهايروزیپما زنان 

هاي ما وند. بدنشبیولوژیکی فروتر از مردان تعریف می طوربهبندند و 
این قربانیان خشونت و  ما گردد؛مردانه کنترل می توسط مردان و قانونِ

گی خانگی هسنت بردو قانون، عرف  گانِهبند بودجنایات سبعانه؛ ما این در 
، از همان گان در هر کار مزديهرحمانه استثمارشدو جنسی؛ ما این بی

ادعا  میخواهیماست.  شده دهربواز ما  يبلندپروازو  تولد، هویت يلحظه
جشن  میخواهیم .مان یک پیروزي بوده استبراي يرأکنیم که حق 

اما این است که حق رأي صرفًا یک تغییر صوري در  تیواقع بگیریم؛
بدون تحقق حق تعیین  ،شرایط ما بود. حق رأي و شرکت در انتخابات

کان ما کماد. بو شدنسهیم  ی ازخام الیتنها خ، مانسرنوشت
ي مردان. در حقیقت، در پس خواست و اراده گانی هستیم در بندِمستعمره

و دورنماي  بینش واگذار کردنجنبشی است که با  تیروا حق رأي،
. کردبه خود خیانت ترین اصول، بر سر ژرف بخش خویش و مصالحهالهام
مرگ بسیار تلخ اولین جنبش فمینیستی در  گرِ، روایت1920آگوست  26
 ریکاست.آم
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چگونه در مرگ جنبشی به وجد  شود مرگ را جشن بگیریم؟چگونه می

ي مردساالري نجات دهد. چه بود زندگی ما را از شر سلطه بر آنآییم که 
ي فمینیستی وجود ي یک جنبش سوختهمرده در خاکسترِ ییپیروزي

 دارد؟
 تري نامرئی خود را پررنگگذشته کاشيامعنی حق رأي این است که 

ي نتیجهتالش  همهباآنچرا سردربیاوریم چگونه و  شدمیبلکه  میکرده بود
تا بفهمیم  کردیمنبش قبر میرا  مانيهاناچیزي گرفتیم؛ که بهتر بود مرده

عالجی براي مرضی که  کاشياچطور زندگی کردند و چرا مُردند؛ که 
 تا نتواند نابودمان کند. یافتیمکرد، میمیها را تلف آن
 چراکهکنند بسیاري از زنان در برابر فمینیسم مقاومت می ،مندید  از

مامی که در فرهنگ، جامعه و ت ـ ايسبعانهستیزي به زن آگاهی کامل
مثل این است که گویی  آور است.عذاب ـ مناسبات فردي نفوذ کرده است

شدند و اکنون  يریگقالب هاگدازهدر جریان ، پیش هاسالستم بر ما 
. استمدفون  آن که هر زنی در درونبه سنگی سخت گرانیتی شده تبدیل 

اند، زنده بمانند. کنند در درون این سنگی که در آن مدفونها سعی میزن
این سنگ را دوست دارم و وزنش براي من چندان کنند که اظهار میها آن

و  ها را در برابر بادکه آنبا بیان این ـ ها از این سنگسنگین نیست. زن
 چهآنگویند تمامی ها میآن کنند.دفاع می ـ داردباران و آتش مصون می

ام همین سنگ است؛ بدون آن اصالً چه چیز دیگري شناخته حالتابهمن 
 وجود دارد؟

نیست و  تحملقابلبراي برخی زنان، مدفون بودن در درون یک سنگ 
گیرند می به کار ها تمام توان خود رادوست دارند آزادانه حرکت کنند. آن

شان را هاي. ناخندشون رها ها را احاطه کرده،سختی که آن سنگتا از 
 هم چنان ازهاشان آنپوست دست کوبند،شان را میهايشکافند، مشتمی
هاشان براي شکافتن سنگ از هم رسد. لبمیدرَد که به گوشت و خون می
شان در هم که در دهانشود و گرانیتی هاشان خُرد میشکافد، دندانمی

 کند. زنان بسیاري در این نبرد انفرادي، در گلوهاشان گیر میزدیریفروم
 دهند.بار با سنگ جان میمشقت

ي زنان مدفون در در همه رها شدني انگیزه که شد اگرچه می حالنیباا
اجساد  شد اگر مواد خود صخره با بوي تعفنزد؟ چه میسنگ جرقه می

ها سال از پسِ شدهي انباشتشد؟ بوي زنندهاشباع می اني زنپوسیده
تهوع را تحمل  همهنیادیگر نتواند  که هیچ زنی گیهپوسید مرگ و زوال

 شوند؟ آزاد خواستندیم تاً ینهاکردند اگر ؟ این زنان چه میکند
نشستند و هرگونه استعداد فکري و ي سنگ میها به مطالعهبه نظرم آن

سنگ، ساختار سنگ،  لیوتحلهیتجزخودشان را براي  جسمی موجود در
اش و قوانین ش، سختیاش، ترکیبات شیمیاییاش، ماهیتاخصوصیات

کوشیدند ها میبستند. آنبه کار می اشي خواصکنندهفیزیکی تعیین
 راآن تواندشود، چه موادي میکه سنگ از کدام نقطه فرسوده می دریابند

 شکستن آن نیاز است.و چه فشاري براي درهم کردهمتالشی
. هرگونه دارد و صداقت مطلق نیاز به موشکافیاین کاوش و جستجو 

ها را گفتند، رهایی آني سرشت سنگ به خود میدربارهزنان دروغی که 
 شان در درون سنگشرایط يدربارههر دروغی که انداخت. به مخاطره می
 .تداوم بخشیداپذیرشان را ن، وضعیت تحملبه خود گفتند

خواهیم دیگر در درون یک سنگ مدفون باشیم. کنم که ما نمیمن فکر می
آور شده است که چنان براي ما شرمي زنان آنهاي پوسیدهبوي تعفن الشه

 رو شویم.هایم با حقیقت سنگ و حقیقت خودمان در درون سنگ روبآماده

 
 پیش، به دوران قبل از تمدنگی زنان به هزاران سال هسرمنشأ برد

که نیا .است ماندهیباق ناپذیردسترس ]عامدانه[که براي ما گردد برمی
اما دانیم. این را را نمی ـ گی و مالکیت مردان درآمدندهچگونه زنان به برد

گی در تاریخ هترین شکل بردگی زنان توسط مردان دیرینههدانیم که بردمی
 3جهان است.

هاي آنگلوساکسون به این سرزمین گانی که توسط امپریالیستهاولین برد
قوانین مذهبی و  توسطگی ه، زنان سفیدپوست بودند. این بردآورده شدند

یافت و سادیسم مادیت می ،ورسومآداب يواسطهبهشد، مدنی تقدیس می
 بخشید.عینیت میآن  به ،داري بردهطبقه عنوانبهسیستماتیک مردان 

تحت قانون انگلیسی قرون هفدهم و هجدهم در پاراگراف زیر  حقوق زنان
 :آمده است

 .است کردنقفلبه هم  ـ نامیمزناشویی می آن راکه ما  ـ این پیوند
شوند؛ یک حقیقت است که زن و شوهر، یک فرد محسوب می نیا

 راهه یایک آب کهیهنگام ... .اما متوجه هستید که به چه نحوی
ی راههآب آن شود،می همراه ۴تیمز یانهبا رودخکوچک  رودِ 

دنبال همدم جدیدش  به او کند؛گم می را کوچک بینوا نام خود
آِن خود  نوسانی از چیه شود؛می دهیکش باز و شودیمکشیده 

 ازدواج، محضبه زن، کی .نیست یز یچچیه ارِ یاختو صاحبندارد 
» حجاب«ی به معن nupta زبان التین، در شود؛می خوانده مستور
 زن ؛هیدر سا و مسترت گرفته رو هست، واقعاً هم کهچنانآن است؛

 آقاباالرسش ،دشیجد» خودِ «... ازدست داده جریان حرکت خودرا
شوهرش  یدر اغوا کمک با حوا .است...  اربابش ،همدمش است؛

پس ببینید چرا زنان هیچ . زد رقم خود یرا برابدبختی بزرگی 
در  نه گذاری نقشی دارند،قانون در نه رند.ندا در پارملانصدایی 

ی زنان این است درک عمومی از کلیه. چیزی رد در و نه بیتصو
هایخواسته و متاماست ازدواج کنند  قرار ای اندکرده ازدواج ایکه 

 جا قوانین عرفی و الهی دستدر این ...شودشان به شوهر ختم می
 در دست یکدیگرند.

خبري از  . در این سرزمینشده استحاصلستعمرات قانون انگلیسی در م
ي اول به ازاي در مستعمرات، در وهله زنان دنیایی نوین براي زنان نبود.

 ازآنپسرسیدند؛ ي ازدواج به فروش میبهاي عبور از انگلستان در رابطه
به ازاي مبالغ باالتر  ـ اندوزي کردندمردان شروع به مال کهاز هنگامی ـ نیز
شدند، گویی که کردند، معامله میمی دوفروشیخراجرانی که زنان را با ت

 اي بیش نیستند.زمینیسیب
طور که زنان به مستعمرات آورده شدند تا تولید نسل کنند. دقیقاً همان

یک مرد که زمین خرید تا بتواند مواد غذایی به عمل آورد، همسري نیز 
د. یک مرد مالک زنش و تمامی فرزندانی پرورش ده بتواندخریداري کرد تا 

آمد و از این بود. محصول زن از رَحِم او می ـ کردآن زن تولید می چهآن
برداشت به عمل  ـ زنده بود این زن کهیوقتتا  ـ هاي متوالیمحصول سال

 آمد.می
بود. او نیز یک زن  يزاده نشدهمالک فرزندان  حتابر طبق قانون، یک مرد 

تمامی  و ، برس موهالباس ازجمله ـ ال شخصیي امومالک همه حتا
بود. مرد  ـ هرچند ناچیزي که زن ممکن بود داشته باشد چیزهاي شخصیِ

یک مستخدم خانگی را  عنوانبهحق تام بر تمامی زحمات زن  نیچنهم
بود، از لباس و  خودساختهزن با دستان  چهآنداشت و خود را مالک هر 

در  چهآنیا  ـ حق تنبیه بدنی مردان انست.دمی ـ خوراك و پارچه و غیره
توهمات مردها و  به خاطرداشتند. زنان  ـ شدمی نامیده» تأدیب«آن زمان 

خوردند و ضرب و یا به دلیل نافرمانی، با مجوز تام قانون و عرف، تازیانه می
 شدند.شتم می
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توانست شکار شد و میي فراري محسوب میگریخت، یک بردهزنی که می

مجازات  و زندانرحمانه با شالق اش بازگردانده شود و بیده و به صاحبش
کرد، یا به او غذا و پناه کمکی می فرارششود. هر کس به این زن در 

ازدواج به  توانست به جرم سرقت مورد تعقیب قانونی قرار گیرد.داد، میمی
ظر رفت، از نکه زن به درون آن میاین محضبهمانست. یک گور می

اي بیش نبود. نه حقوق سیاسی داشت، نه حقوق اجتماعی رسماً مرده
یدرمخصوصی و نه حقوق شخصی. روح و جسم وي به تسخیر شوهرش 

توانست وارث فرزندانی شود که خود مُرد، نمیمرد می که یزمان حتا. آمد
که حق  ـ بود فرزندان خود را به مردي دیگرظف وزاده بود. یک شوهر م

 واگذار کند. ـ داشتها را میضانت و قیمومیت آنمال حتمام و ک
به مستعمرات آورده  هاي شخصیدارایی عنوانبه اغلب زنان سفیدپوست

مستخدمین قراردادي  عنوانبهگروه کوچکی از این زنان،  هرچند شدند.
ها قراردادي آن با که اسماً و ظاهراً براي کار مستخدمی، شده بودندآورده 

بستند. ي زمانی معین و عموماً به ازاي بهاي عبورشان، میرهبراي یک دو
سرپیچی از قوانین و براي ي تنبیه ي خدمت به بهانهدر عمل اما این دوره

، مثالعنوانبهشد. آب خوردن توسط ارباب تمدید می یراحتبهمقررات، 
 هکلم به معناي واقعیِکه  ـ افتاد که یک مستخدم قراردادياغلب اتفاق می

جنسی  نظر ازتوسط ارباب خود  ـ اقتصادي یا قانونی نداشتحمایت هیچ 
آوردن  دنیابه علت به تیدرنهاو  شود، باردار گیرداستفاده قرار مورد سوء
. مجازات این جرم، شودمحکوم  ـ شدجرم تلقی میکه  ـ زادهیک حرام

ستداللی که به ارباب بود. ا ي خدماتمحکومیت براي ارائه يي اضافهدوره
رفت این بود که بارداري، از کار میاستفاده بهبراي توجیه این سوء

ظف بود و. زن مشدمیارباب متضرر  جهیدرنتو  کاستمیمندي زن فایده
 اي جبران کند.این خسارت را به نحو شایسته

گی هساختاري، با برد نظر ازدر آمریکا  ازآنپسگی زنان در انگلستان و هبرد
 يشدهنهینهاددر هیچ جاي دیگري از دنیا متفاوت نبود. سرکوب زنان 

، نه حاصل وضعیت قوم تاریخی جداگانه است يیک دورهزنان، نه محصول 
است، نه محدود به فرهنگ غرب بوده و نه پیامد سیستم  و ملتی خاص
گی زنان در آمریکا با خصلت جهانی فرودستی هست. برداياقتصادي ویژه

؛ شدنددارایی جنسی محسوب میکامل داشت: زنان  یخوانهمجنس زن 
به تصرف مردان درآمده  هامربوط به زندگی و بدن آن مسائلتمام و جسم 

، سیستماتیک، شااز همان زمان پیدایشي مردان بر آنان بود؛ سلطه
اي بود که کل زندگی گی آنان شالودههسادیستیک و جنسی بود؛ برد

شد و بدل به مدلی گشت که سایر اشکال تهاجتماعی بر روي آن ساخ
 منتج شد.ي اجتماعی از آن سلطه

جاهاي دیگر، پیکر  چونهمي مردانه بر زنان، در آمریکا قساوت سلطه
جان باختند، زنان  زهرهایی که از این جامعه را مسموم ساخت. البته اولین

؛ تحلیل رفت هاآنهاي انسانی شان تباه گشت؛ تمامی پتانسیلنبوغ بودند؛
شان در زیر هاشان غارت گردید و اراده؛ بدنفروکش کردشان توانمندي

 شان پایمال شد.لگدهاي اربابان نرینه
هیوالوارش  یگرسنگ ماند.ناپذیر میلیکن میل به سلطه، به جانوري سیري

تا اشباع نخواهد کرد. این جانور  هرگز تازه، يهاجان حجمی از چیرا ه
تر و خود، بزرگ پیرامونهاي با تغذیه از تمامی جانه است، زمانی که زند

. گشتخواهد  ياتازهجستجوي منابع به ي گیتی را تر شده و پهنهپَروار
 ـ زنان فربه شدهگی هي بردواسطهکه به ـ این جانور در درون هر مردي

 .النه کرده است
ده بود: ، صاحب یک براشییدارانظر از میزان صرف هر مرد متأهلی،

 ، قدرتضعیف نسبت به دیگر مردان هرچقدرهمسرش. هر مرد متأهلی، 

نظر از نسبت به یک برده داشت: همسرش. هر مرد متأهلی، صرف مطلق
 و ارباب یک زن بود: همسرش. ظالماش در دنیاي مردان، جایگاه

خود  حقبههر مردي، متأهل یا مجرد، یک آگاهی طبقاتی جنسی نسبت 
ي بدن زنان و حکمرانی زنان، تصاحب غیرمشروط و وحشیانهبر  در سلطه

حق  نیا ها، افکار و سرنوشت زنان داشت.رحمانه و ظالمانه بر قلببی
و خدادادي بود که بر اساس  شدهنییتع شیپي جنسی، حقی از سلطه

توسط  وجهچیهبهو  گشته بودمقرر  ،یشناسستیزي شدهقوانین تعریف
گرفت. هر مردي، متأهل یا قرار نمینفی رض تغییر یا قانون و منطق در مع

 ستحیوانی؛ و نه جنسی است، نه یک دارایی زننه یک  دانستیم مجرد،
له، أآگاهی به این مس .تولیدمثل کردنشدن و بر روي زمین براي گاییده

 بود. اشسلطه يي مباهات وي و ریشهمرکز هویت او، سرچشمه
گان هخریدن بردکسی در کار نبود تا  ذاب وجدانیع ، هیچ تناقض ورونیازا

 ؛بر گوشت و تن زن ریشه دوانده بود ،سیاه را شروع نکند. میل به سلطه
 سترگزنان، سخت، فربه و  انقیاد و دنیبند کشدر به  این میل عضالت

از برتري ناشی اش در لذت سادیستی طلبی؛ و هوس قدرتندگشته بود
قبل از  ـ وجدان انسانی از هراندازه. ه بودکردچون و چرایش غلیان بی

 کنندخود شخصی  داراییدیگر را بدل به  يهابتوانند انسانها انسان کهنیا
گان سیاه هاولین برد کهنیااز  ترقبلخیلی  تحلیل رفته باشد؛ بایستیمی ـ

داري که برده. هنگامیبه مستعمرات انگلیسی آورده شوند ته کشیده بود
جامعه، دایر گشت، نژادپرستی و دیگر بیمار  حکم بنیانزنان، در 

 .سر برآوردنداز دل آن  ریبه ناگزمراتب هاي مبتنی بر سلسلهآسیب
هم هست که به زمان پیش از  پوستاهیسگان هیک تجارت برد

بوده که اکنون شرق  ییجا درو  گرددیبرماستعمارگري انگلیس 
 گانه، در اروپا معدود بردیوسطقرون. در طول آمریکاست متحدهاالتیا

ها بودند که در عمل براي اولین بار وجود داشتند. این پرتغالی یسیاه
را  آتالنتیک يتجارت برده هاپوستان را آغاز کردند. آنربودن و فروش سیاه

گان سیاه به مستعمرات پرتغالی، اسپانیایی، هلشکر عظیم برد .ایجاد کردند
 .آورده شدند يارکی و سوئدفرانسوي، هلندي، دانم

لی، یک أهطور که ذکر کردم، هر مرد متدر مستعمرات انگلیسی، همان
هاي برده ،خود افزودندمردان بر دارایی  زمانی کهبرده داشت: همسرش. 

را از راه  هاآن قبالًپوست که سیاه یگانهبرد ـ کردندبیشتري خریداري 
هر مرد  ثروت برده بفروشند. نوانعبهاقیانوس آتالنتیک آورده بودند تا 

خرد تا می ملک. یک مرد، شده استاش سنجیده همواره با مقدار دارایی
گان هش را به رخ سایرین بکشد. برداثروت هم به دارایی خود بیفزاید و هم

 شدند.سیاه براي هر دو منظور خریداري می
تثبیت  زنان سفیدپوست را دارایی و ملک بودن قوانینی که موقعیت

شدند. قانون الهی پوست اِعمال میگان سیاههکردند، حال بر روي بردمی
کرد، اکنون گی زنان را براي مردان تضمین میهکه ضمانت اجرایی برد

گی کشاندن سیاهان توسط سفیدها هخواست خداوند، براي به برد عنوانبه
منشأ توجیه که سر ـ فرودستی بیولوژیکی يظالمانه مفهوم شد.تفسیر می

انقیاد و تحقیر زنان نسبت به مردان بود، اکنون براي توجیه فرودستی 
. شالقی که براي شکافتن پشت بود افتهی سیاهان نسبت به سفیدان بسط

پوستان نیز فرود بر تن سیاهاینک ، چرخیدمیزنان سفیدپوست در هوا 
 آمد.می

شان در آفریقا ريهاي مادمردان سیاه و زنان سیاه، هر دو از سرزمین
گی در هها در بردبرده به فروش رسیدند، اما شرایط آن عنوانبهو  شدهربوده

 ينهیزم درنوع خود متفاوت بود. مرد سفیدپوست دیدگاه خویش 
. ارزش کرده بودداري سیاهان نیز حفظ ي بردهدر مسأله را فرودستی زنان
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ي زن سیاه بود و ارزش کارش ارزش برده دو برابردر بازار  ي مرد سیاهبرده

 شد.در مزرعه یا خانه دو برابر کار زن در نظر گرفته می
اش و سپس با نژادش تعیین داري ابتدا با جنسیتوضعیت زن سیاه در برده

یک  اش متفاوت از مرد سیاه بود، چرا که زن سیاهگیهشد. ماهیت بردمی
واست جنسی ارباب و در معرض خ شدمحسوب میجنسی و کاالي  دارایی

ي مرد را تحمل سفید خود قرار داشت. در مزرعه یا خانه همان شرایط برده
کرد. خوراك و کرد، به همان درازا کار میکرد. به همان سختی کار میمی

به همان میزان شالق را بر  شا، اربابابقدر ناکافی بودش هماناپوشاك
 کردمی زادوولدیک حیوان بارور،  سانبهآورد؛ اما زن سیاه بدن او فرود می

اي سیاه او را بود یا بردهشد یا ارباب سفیدش و اسبی که بر او سوار می
ارزش مرد سیاه بود و  کمتر ازاش همواره ارزش اقتصادي .کردانتخاب می

کشی براي تولید هر یک ماشین جوجه عنوانبهاش ابتدا بر اساس ظرفیت
نی بیشتر براي ارباب و سپس بر اساس گاهبرد یعنی بیشتر ثروت چه

 شد.خانه سنجیده می يِکارخدمتاش در کار مزرعه یا توانایی
 خصلت، آورده شدندها گان سیاه به مستعمرات انگلیسیهکه بردهنگامی

 داراییگی زنان سفیدپوست به طرز عجیبی تغییر یافت. همسران، هبرد
از پی سال تا زمان مرگ،  ها کماکان، سالشخصی باقی ماندند. هدف آن

براي  شانسلطهاز فرط خوشی ناشی از  بود؛ اما اربابان پسر تولید فرزند
ها قرار شد اشیایی زینتی، جسم آنان کارکرد جدیدي تعریف کردند: آن

ي ارزش دهندهمنفعل و تزئینی باشند تا نشان یکلبه و مطلقاً بالاستفاده
 ارباب باشند. مازاد

 که ـ توان در تمامی جوامعییک زینت را می يمثابهبهاین آفرینش زن 
 جاآنداري زنان بوده و مردان به انباشت ثروت در مبتنی بر برده

نمونه در چین که هزاران سال پاهاي  عنوانبهمشاهده کرد.  ـ اندپرداخته
 چراکه، دشتر بسته میشد، پاهاي یک زن فقیر، شلزنان بسته می

شد و پاهاي شوهرش نه؛ این کرد؛ پاهاي او بسته میر میباید کا چناناوهم
از او  ترعیسرتوانست مرد می چراکهشد مسأله باعث برتري مرد بر زن می

کارهاي  ،بچه بزاید و بزرگ کندزن کماکان مجبور بود  وجودنیبااراه برود؛ 
 توانست زن راو اغلب در مزرعه نیز کار کند؛ مرد نمی خانه را انجام دهد

به کار او نیاز داشت. لیکن زنی که همسر یک  چراکهکامل فلج کند،  طوربه
چنان داد؛ پاهایش آنمرد ثروتمند بود، کامالً تحرك خود را از دست می

شدن ساخت مگر براي گاییدهمصرف میاو را بی یکلبهشد که کوچک می
داد. یمصرفی زن، میزان تموّل مرد را نشان منسل. میزان بی و تولیدِ

آل زیبایی زنانه و سنگ مد یک زن، ایده اوج ،شدن فیزیکی کاملفلج
 اروتیک هویت یک زن بود. محک

مد هدف اصلی در باال بودن فیزیکی  چون سایر جاها، اسارتدر آمریکا هم
استفاده ، یک نوآوري سادیستی بود که براي سوءخانم زنانه بود. لباس یک

هایش به سمت باال و به داخل فشار داده دهبود. دنحی شدهااز بدن او طر
گردید چنان فشرده میي ممکن آنترین اندازهبه کوچک کمرش ؛شدمی

ش فراخ و بسیار سنگین بود. اشد و دامنکه همانند یک ساعت شنی می
 عنوانبه ،غالبًا دردناكي هامحدودیت نیا باوجودبایست حرکاتی که می

 چراکهرفتند مکرراً از حال می »هادوشیزه« .شوندجوهر ظرافت زنانه تلقی 
توانستند نمی چراکهبسیار منفعل بودند ها آنتوانستند نفس بکشند. نمی

 هیچ تکانی بخورند.
دیدند. هر اخالقی و فکري را تعلیم می مغزيِسبکها دوشیزه نیچنهم

شیئی زینتی به مخاطره  عنوانبهرا  زنکاوت، ارزش یک ذنشانی از 
تعریف  اراده و اصول منطقی بود با يهر کار زن اگر نشانه نداخت.امی

انفعال  طغیانی علیه هر شیئ تزئینی در تناقض بود. عنوانبهارباب از زن 
 ـ کرده بودطبیعت زن مقدر  عنوانبهدار ي بردهکه طبقه ـ کنندهکسل

 و منجر برانگیزاند توانست خشم و غضب صاحب قدرتمندش را علیه اومی
 اش گردد.به حذف و نابودي

ش ازن، آسایش و تهی بودن يهدهندشینمابلند و گرانی که  يهالباس
 عنوانبهگاه او واقعیت سرد و سنگین جاي درواقع شانياریبسبودند براي 

به  دنیمعنا بخشکارکرد او  جاکهازآن. یک دارایی جنسی را پوشانیده بود
که او مالک آن دارایی است. واقعیت شد دارایی مرد بود، اغلب تصور می

این است که او یک دستگاه تولیدمثل و شیئی زینتی، بدون هیچ 
هرگونه دعوي آزادي و منزلت  دورازبهسیاسی و خصوصی و نیز  وحقوقحق
 بود.

ها را بردهبتواند است که  ییهاکینامیدداري در نبوغ هر نوع سیستم برده
و  پوشاندهرا  شانوضعیت مشتركیت دیگر ایزوله ساخته، واقعاز یک
دهد. قدرت ارباب،  ناپذیر جلوهعلیه سرکوبگر را امکان متحد طغیان

، نظامیش توسط قانون مدنی، نیروي اغیرمشروط و مسلم است. اختیارات
گان طبق معمول، هبرد عرف و مجوز بیولوژیکی و الهی محفوظ است.

شده ي درونیعقیده ه و اینگر نسبت به خود را درونی کردستمي عقیده
ها معموًال یاد کند. آننفرت از خویشتن تبلور پیدا می يبه شکل عارضه

توصیف  شان رانوعهاي همکه گروه ها و رفتارهایی ـگیرند از کیفیتیم
گرشان ستمبیزاري ورزیده و منافع شخصی خود را با منافع  کند ـمی

ال چنان محفوظ و مصون است؛ که گاه ارباب در آن باتعریف کنند. جاي
تر شده و یا کند خودش ارباب شود، یا به ارباب نزدیکفرد آرزو می

امتیاز ناشی از حسن خدمت به ارباب، مورد تحسین و تقدیر  يواسطهبه
تواند بر در یک فرد فاقد قدرت نمی تیو عصبانواقع شود. خشم، غضب 
که تجسم  ـ گانهدیگر برد دهمواره بر ض رونیازاضد خودش نشانه رود؛ 

 شود.میبه کار برده  ي فرودست بودن آن فرد هستند ـزنده
 »سراحرمیاست س«آن را  5چِسلِر طور که فیلیسآن نیز ـ در میان زنان

زن اول، ظالم بر زن دوم، زن دوم، کند. میعمل  این دینامیک ـ خواندمی
 ... .آخریالظالم بر زن سوم و 

که حقوق و امتیازاتی بر زنان  سراحرما هر زن دیگري در قدرت زن اول، ی
ي نسبت به ارباب است. ارائه اشیقدرتیبکارکرد  يدیگر دارد، نتیجه

تواند توسط هر زن دیگري میتوسط آن زن  دمثلیتولسرویس جنسی یا 
ست ي زنان پَ اش انجام پذیرد. او، مشترکًا مانند همهي جنسیاز طبقه

است. این بدان معناست که  شدن نیگزيجاقابل  موارهه همان طبقه،
اي که وي در حق دیگر زنان مرتکب شود، در لواي هرگونه عمل ظالمانه

سو با منافع علیه دیگر زنان، هم سراحرمگی ارباب است. رفتار او در هنمایند
تثبیت  گریکدیي نفرت زنان از واسطهاش را بهاربابی است که سلطه

 کند.می
تعیین و امکان  واقعیقدرت هرگونه  فاقد ،زنان، تمامی سراحرمون در

 نیز نفرت درونی شدهخود نسبت به ارباب و  ي، خشم فروخوردهسرنوشت
که زنانی علیه  . این حقیقت ـکننددیگر زنان می معطوفنوع خود را هماز 

 يهنوببه در مقابل ارباب متحد نخواهند گشت ـاند، دیگر چندپاره شدهیک
 کند.ي ارباب را تحکیم میبار دیگر سلطهخود، یک

ارباب،  حالنیبااهاي سیاه، زن اول، سفیدپوست بود؛ در قلمرو مالک برده
یا بالقوه، زنان موقت بسیاري نیز داشت که آشکارا و یا غیر آشکار  درواقع

هاي برده بودند. همسر سفیدپوست ارباب ـ علیه دیگر بردهزنان سیاه 
اش تنها ش نسبت به مالکاشد. خشم و نفرتمأمور او می وي ـجنسی 

تخلیه شود که غالباً هم با قساوت و سنگدلی تمام  هاآنتوانست بر روي می
گردید که همانند او نوع خود، متوجه آنانی میهمراه بود. تنفرش از هم

 نیچنهمپوست بودند. او دارایی جنسی محسوب شده ولی برخالف او سیاه
خانم  بهخویش  بند ساختن دختران سفیدپوستبا ملزم کردن و پاي ـ



   43 هشت مارس شماره | ۲٦
صحه  گونه در خود وشیئ گیِ هارادشان به پروراندن بیبودن، وادار کردن

 کرد.ها نیز اعمال میاش را علیه آنخشم گذاشتن بر رسم معمول ازدواج ـ
مردان  يسلطه يواسطهبههاشان که بدن پوست ـگان زن سیاههزندگی برد

در رنج و خشم دائم بودند؛  تري بود ـکشی وحشیانهآماج بهره سفیدپوست،
ها ستانده و فروخته شان از آنکشیدند؛ کودکانزحمت کمرشکنی می

مل شان بودند و معموالً هم محکوم به تحگان جنسی اربابانهشد؛ بردمی
 يواسطهبه خود ينوبهبهکه آنان نیز  خشم و قساوت زنان سفیدي بودند ـ

 شدند.در نوع خودشان، تحقیر می گاه برده بودنظلم ناشی از جاي
که با انتقام  دهیدستمیعنی حس نفرت از خود در فرد  ـ سراحرمسیاست 

زن به تعریف منافع  يکند و نیز گرایش بردهنوع خود عمل میاز هم
تا عمالً هم داده  دستبهدستهمگی  ـ اش در راستاي منافع اربابفردي

پوست نتوانند متوجه پوست و نیز مردان سیاهزنان سفیدپوست، زنان سیاه
دیگر شده و این، مانعی براي اتحاد العاده موقعیت خود با یکشباهت خارق

 شان بود.گر مشتركستمها علیه آن
امروزه افراد زیادي وجود دارند که معتقدند تحوالت اجتماعی به دلیل 

ها تغییرات را بر حسب گیرند: آنصورت می 6از جسممجزاي  هايپروسه
الطبیعه توصیف هاي ماوراءهاي تکنولوژیکی یا اَشکالی از قدرتپیشرفت

جداي  هايدانیم که پروسهکنند. لیکن من بر این باورم که ما زنان میمی
که تمامی تاریخ از پوست و گوشت بدن  میدانیماز جسم وجود ندارند، 

یک جسم بر جسمی دیگر  يلهیوسبهستم  چراکه گیرد؛یانسان نشأت م
شود؛ و تمامی تحوالت اجتماعی بر روي عضله و استخوان انسان اِعمال می

 گان انسانی آن بنا شده است.هي گوشت و خون سازندواسطهو به
از چارلستون کارولیناي  7خواهران گریمکهگان تاریخ، هدو تن از این سازند

فرزند خانواده و  14و فرزند ششم از  1792ارا، متولد جنوبی بودند. س
و آخرین فرزند خانواده بود. پدرشان وکیلی ثروتمند  1805آنجلینا، متولد 

 پوست زیادي داشت.گان سیاههبود که برد
یک خانم و نیز  عنوانبهسارا در همان اوان کودکی علیه وضعیت خویش، 

به شورش گذاشت. اولین داري سیاهان سر علیه دهشت مستمر برده
که از او فقط  ـ آرزویش این بود که وکیل شود، ولی توسط پدرش

از  و سپس ازدواج نماید ـ خواست برقصد، با مردان معاشرت کندمی
ورزیدم. من به آموختن، عشق می«تحصیل محروم شد. او بعدها نوشت: 

خرد روح من از پرورش مناسب محروم گردید و راهش مسدود و اشتیاقش 
 آموزشِ که  ه قانون حاکم بر ایاالت جنوبی را ـ، آگاهانینوجواندر ». شد

ي ي یکشنبهدور زد. او در مدرسه ـ کردیمگان را منع هخواندن به برد
 حتاکه پدرش فهمید، اما داد تا اینها تعلیم خواندن میگان به آنهبرد

چراغ را خاموش : «ي خود ادامه داد. او نوشتنیز به آموزش ندیمه ازآنپس
مان ي لغات جلوکتاب دیکته کهیدرحالبستیم، کرده و سوراخ کلید را می

کشیدیم. ما قانون کارولیناي باز بود، کنار آتش روي شکم خود دراز می
با علم  این کار هم لو رفت و سارا ـ تیدرنها». گذاشتیمجنوبی را زیر پا می

آموزش خواندن  ش شالق خواهد خورد ـاین امر ندیمهي اکه با ادامهبه این
سارا جنوب را ترك کرد و به فیالدلفیا رفت.  1821را خاتمه داد. در سال 

 شد. 9برائت جست و کوئِیکر 8شان، اپیسکوپالگیهاو از آیین خانواد
 24که هنگامی ـ 1829داري را نداشت. در سال آنجلینا نیز تحمل برده

این سیستم «خود نوشت:  يهاي روزانهدر یادداشت ـ سال بیشتر نداشت
اشتباه باشد که حمایت از آن تنها از طریق نافرمانی از قوانین  شدتبهباید 

 به فیالدلفیا رفت. 1828او نیز در سال ». پذیر استامکان داخ
مبارز الغاي  10،اي به ویلیام لوید گریسونآنجلینا طی نامه 1835در سال 

ست. هرگز گاه مقدسیاي جايبر آن ایستاده زمینی که«داري نوشت: برده

گان نیز از دست هو هرگز از دستش مده که اگر رهایش کنی، امید برد
رود. این اعتقاد عمیقًا واقعی و قلبی من است که این آرمان ارزش جان می

داري به نام الغاي برده يروزنامه گریسون این نامه را در». فدا کردن را دارد
عضو  عنوانبهگفتار آن آنجلینا را به چاپ رساند که در پیش 11،خواهآزادي

. در پی آن، آنجلینا به علت کرده بوددار معرفی ي بردهیک خاندان برجسته
شماتت و نکوهش اي مورد طور گستردهبهاش، آبرو کردن خانوادهبی

 دوستان و آشنایان قرار گرفت. سارا نیز او را سرزنش کرد.
ي خود یک خائن به نژاد و خانواده عنوانرا بهش اسرنوشت 1836در سال 

درخواستی به زنان «داري با عنوان ي ضد بردهاز طریق انتشار یک مقاله
مشخص کرد. براي اولین بار شاید در تاریخ جهان، یک » مسیحی جنوب

یک  عنوانبهزن، زنان دیگر را مورد خطاب قرار داد و از آنان خواست که 
متحد شوند و براي اولین  نقالبی براي براندازي سیستمی ظالمانهنیروي ا

بار در خاك آمریکا، یک زن خواستار این شد که زنان سفیدپوست هویت 
 پوست تعریف کنند:خود را با رفاه، آزادي و شرافت زنان سیاه

گذاران جامعه ابراز وجود کنند و به قانون در بگذارید زنان،
از همرسان، پدران، برادران و پرسان  مختلف عریضه بنویسند و

داری درخواست کنند؛ دیگر زنان را به خود برای لغو نهاد برده
نکشانند؛ دیگر  و افول اخالقی اندیشیتاریک ، بهشالق و زنجیر

شان جدا نکنند؛ دیگر والدین را ازشوهران را از همرسان و کودکان 
مجبور نکنند؛ دیگر را به کار بدون دستمزد  مردان، زنان و کودکان

را تلخ و ناگوار نکنند؛  هاآنزندگی  گی و رسکوب سخت،هبا برد
دارایی «و  بردهرا به رشایط دهشتناک  شهروندان آمریکاییدیگر 

نکشانند؛ دیگر تصویر خدا را در انحرافات انسانی برای » شخصی
 مثل طال و نقره تغییر ندهند. فناپذیریآوردن چیزهای  دستبه

زنان سفیدپوست ایاالت جنوبی را ترغیب کرد که محض خاطر  آنجلینا
گذاران عریضه داري تشکیل دهند؛ به قانونهاي ضد بردهتمامی زنان، گروه

دهند؛ با  آموزشخود را  داريبنویسند؛ در شناخت واقعیات دهشتناك برده
هاي داري صحبت کنند؛ از خانوادهخانواده و دوستان و آشنایان علیه برده

اند گانی که آزاد نشدهههاي خود را آزاد کنند؛ به بردود بخواهند که بردهخ
گان هر جا که ممکن است و نیز با هدستمزد بپردازند؛ با آزاد ساختن برد

ها به مبارزه با قانون برخیزند. او در اولین تعلیم خواندن و نوشتن به آن
یک اصل عملی  وانعنبههاي مدنی تفسیر سیاسی خود از موضوع نافرمانی

 نوشت:
مان را گانهتوانیم برد: ما نه میخواهند گفتای از ش� لی عدهو 

ها تعلیم خواندن و نوشنت بدهیم توانیم به آنآزاد کنیم و نه می
کند. تعجب نکنید دولتی، ما را از این کار منع می قانونِ  چراکه
 انجامبرای  نباید مانعیگویم چنین قوانین فاسدی می کهوقتی

من ، ش� شوند... اگر قانونی به من امر کند که گناه کن یوظیفه
 ،فراخواند عذاب کشیدن؛ اگر مرا به خواهم گذاشت زیر پا آن را

گذارم راه خود را بگیرد و برود. اصول و قوانین می غافلگیرانه
هرگونه حدوحرص به گی بیهمبتنی بر اطاعت کورکورانه و رسسپرد

ه اجت�عی و خواه وابسته به کلیسا، یک دکرتین ، خواقدرت برشی
 ست.استبدادی

پست ایاالت جنوبی سوزانده شد؛ به آنجلینا در  مسئوالناین مقاله توسط 
ها اخطار داده شد که دیگر هرگز به جنوب بازنگردد؛ از سرمقاله روزنامه

بود که وي » درخواست«اش نیز طرد شد. پس از نشر این سوي خانواده
 داري گشت.عیار براي لغو بردهه مبارزي تمامبدل ب

اولین نامه به کاترین بیچِر  رشتهکینیز، در قالب  1836آنجلینا در سال 
 بحث با درك کامل فمینیستی در مبارزه با ستم بر زنان را تبیین کرد:

ی قوانین و مقرراتی اینک معتقدم که این حق زن است که در کلیه
خواه از طرف دولت و خواه کلیسا، حق  ـرانند حکم میکه بر او 

 نقِض مصداق  عیناً  جامعه، انتخاب داشته باشد؛ و مناسبات کنونی
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آنتصاحب و قبضه کردن هر  شدید قدرت، یقبضه، حقوق برش

 ؛ بنابرایناستتغییر و خدایی مال او هستند  غیرقابلبه شکل  چه
در  دوحسابحبی هایاذیت، کندمیجنایات ظاملانه بر زنان اع�ل 

که بر جهان دارد  تأثیریاجت�عی در حال انجام است و  یمحدوده
 .کندمیاین است که به شکل مستمر تنها ایجاد رشارت 

 اشیستینیفمداري بود که آگاهی از دل تعهدش به مبارزات الغاي برده
گان مرا به درکی بهتر از هتفحص در حقوق برد«گی یافت: هرشد و بالند

اي جزوه 1836سارا گریمکه نیز در سال ». رهنمون ساخت حقوق خویش
منتشر کرد که در آن » اي به روحانیون ایاالت جنوبیرساله«با عنوان 

داري آمریکایی با استناد به توجیه آن ها مبنی بر توجیه بردهادعاهاي آن
 و مألعام درکند. از این زمان به بعد، سارا و آنجلینا چه در انجیل را رد می

 .پیمان بودندهاي سیاسی با یکدیگر همچه در خفا، در فعالیت
داري در خواهران گریمکه در یک کنوانسیون ضد برده 1837در سال 

پوست و اظهار داشتند که زنان سیاه جاآننیویورك حضور یافتند و در 
 داري سیاهان از تعصبِ نهاد برده و پوست پیمان خواهري داشته؛سفید

پوست و زنان که مردان سیاه؛ و ایناست شده هیتغذها نژادي شمالی
 سفیدپوست نیز داراي شرایط همسانی هستند:

و از ها خواهران ما هستند؛ آنمیهنان ما هستند. گان زن، همهبرد
هاشان که در پی همدردی برای رنج دارندحقزن،  عنوانبهنظر ما 

ا، استاندارد غلطی و دعا و تقال برای رهایی خویش باشند. مردمان م
اند؛ چراکه در ایاالت برای قضاوت شخصیت یک مرد بنانهاده

فرومایگی محض  در شوند؛پوست چپاول میدار، مردان رنگینبرده
شود؛ و در ها رفتار میحقارت و خفت با آن با گیرند؛قرار می

، باهم خوردنروی محض از جنوب، ما از در دنباله همجا این
 حتاروی، معارشت، گشودن مراکز آموزشی و سواری، پیاده

کنیم مگر پوست مضایقه میمان برای مردم رنگینجانورشناسی
کار یا نوکرانی خاکی و حقیر در خدمت ها را در قالبکه آنآن

ها ببینیم. چه کسی تاکنون مزخرفاتی به این آمریکایی-برابر آنگلو
اش در یک کشور با نظام جمهوری به گوش حد رشورانه

 است؟خورده
پوست ایی که بر مرد رنگینهبا ستم ای ـزنان باید همدردی ویژه

ن نیز به کندذهنی متهم او، زنا چونهمحس کنند، چراکه  رود ـمی
 .شده استو حق تحصیل آزاد از آنان سلب  شده

واکنش عمومی علیه خواهران گریمکه شدت گرفت.  1837در سال 
 مذهبی در محکومیت فعالیت زنان نوشتند: ايروحانیون ماساچوست نامه

کنیم که در حال حارض، ما توجه ش� را به خطراتی جلب می
ما  ...کندجانبه تهدید میشخصیت زن را با آسیبی دامئی و همه

از عمل اشتباه آنانی که زنان را به ایفای  ـ ای جز اظهار تأسفچاره
 نند ـکمی نقشی دردرسساز و زننده در امور اصالحات ترغیب

گاه خود را فراموش کرده و اَع�ل آن جنسی را که جای نداریم؛ ما
، اندگرفته دوره در قالب شخصیت سخ�انان و معل�ن عمومی،

کنیم متاس نزدیک و الخصوص محکوم می؛ ما علیکنیم�ی تأیید
ی چیزهایی که نباید پروای زنان را دربارههای القیدانه و بیصحبت

نجابت و  هادر آنهایی که صحبت ن به میان بیاید؛سخنی از آ 
که سنگ بنای اعتبار گی ـ هزینت زندگی خانواد عنوانبهوقار 

 دهدمیمورد لطمه قرار  دهد ـه را تشکیل میحقیقی زن در جامع
 .کندمیو به نظر ما راه را برای انحطاط و ویرانی باز 

برخالف انتظار در موقعیت  ما«آنجلینا در پاسخ به نامه روحانیون نوشت: 
اي مبارزه اي کامالً نوین ـر خط مقدم مبارزه؛ دمیاقرارگرفتهبسیار دشواري 

پاسخ ». مسئولو  باهوشموجوداتی معقول،  عنوانبه حقوق زنانبراي 
 بخشی از تحلیل ساختاري ستم بر زنان با عنوان عنوانبهسارا که بعدها 

منتشر شد بدین شرح وضعیت زنان هایی در باب برابري جنسی و نامه
 است:

ما توجه ش� را به خطراتی جلب « گوید:ی روحانیون مینامه
را با آسیب دامئی و  شخصیت زنکنیم که در حال حارض، می

 جنسانهمها توجه من درشگفتم که آن». کندجانبه تهدید میهمه
زنی بر این باورم که اگر  چراکهاند مرا به این موضوع جلب کرده

اکنون در جویای آن شود، خیلی زود پی خواهد برد که خطر هم
این خطر  حال وقوع است، منتها از جانب منبعی کامًال متفاوت...

را در  شدهقبضه ست زمام امورست که دیربازیاز سوی کسانی
ما به آن  خواهند بگذارند�یسوی آنانی که  از دست دارند؛

وارد شویم؛ و ـ  رسیدن به آن آفرید رایکه خداوند ما را ب ای ـحوزه
شکنند. نامیرای زنان را درهم تا افکاراند پی�ن شدهآنانی که هم

گان تنها هحقوق برد چونهممعتقدم حقوق زنان  چراکهدرشگفتم 
 حتا کندوکاو نیاز به کندوکاو دارد تا درک شده و اثبات گردد؛

کش به آزادی کوشند میل رس ها که در حال حارض میتوسط آن
ی بسیاری زبانه روحی و روانی را خفه کنند؛ میلی که در سینه

 کشد ولی از ابراز آن بیم دارند.می
در این رویارویی با روحانیون ماساچوست، جنبش حقوق زنان در آمریکا 

ي خود هدیدنوعان ستمي هم. دو زنی که به طرفداري از کلیهزاده شد
جامعه  دگرگون ساختنبه خاطر زنان مصمم به نام زنان و  به سخن گفتند،

شدند. کار آنجلینا و سارا گریمکه که در تحلیل سیاسی استبداد بسیار 
اش از اسارت بخش، در بیزارياش بسیار الهامعمیق، در فوریّت انقالبی

ي زنان و اش از ستم مشترك بر کلیهها بسیار سرکش و در دركانسان
ي اولین جنبش دیکال بود؛ الیافی بود که جامهپوست بسیار رامردان سیاه

وت، سوزان . الیزابت کَدي استانتون، لوکرِتیا مُبافته شدفمینیستی از آن 
ها دخترانِ خواهران گریمکه بودند که این بی.آنتونی، لوسی استون

 آنان زاده شدند. زیانگشگفتکارهاي ي جهیدرنت
صف  در اند،حقوق زنان بوده دارِشود تمامی آنانی که سردممعموًال گفته می

نبوده که تمام مبارزین و  طورنیا اما اند،داري نیز بودهمبارزین الغاي برده
ست . حقیقت تلخیکردندیماز حقوق زنان دفاع  يداربردهسردمداران لغو 

زنان ضدیت داشتند. داري با حقوق که بسیاري از مردان مبارز الغاي برده
از حقوق زنان حمایت  پوست که قویاًي سابق سیاهدهبر فردریک داگالس ـ

این ضدیت  12درست بعد از کنوانسیون سِنِکا فالْز، 1848در سال  کرد ـمی
 :وصف نمودگونه را این

حقوق زنان با  ی حقوق حیوانات نسبت به بحِث بحث درباره
کسانی قرار خواهد گرفت که  موردتوجهخوشنودی بسیار بیشرتی 

یاد  درستکارو  خردمندها با عنوان انسان ما از آن در رسزمینِ 
پای آنان، این تصور که زنان را محق حقوقی هم زعمبهشود. می

ست. بسیاری که گی به افکار شیطانیهمردان بدانی، مصداق آلود
دیگر اعضای  چونهم نیز» هاکاکا سیاه«اند که بردهپی نهایتاً 

، هنوز مانده تا متقاعد ی برشی دارای حقوقی هستندخانواده
از این افراد از  برخی درواقعشوند زنان نیز چنین حقوقی دارند... 

 مبادا که در تأیید این بدعت اندشستهدست داریضد بردهآرمان 
سانی از رشایط یک وحقوقحق یدرزمینهکه زنان نیز  خوفناک ـ

چنین ی تأثیری بگذارند. به عقیدهمانند مردان برخوردار باشند ـ 
متام دهشتی که به همراه دارد  داری آمریکا باافرادی، سیستم برده

 ش کمرت است.ااحت�ل محکوم شدن رشورانه ینسبت به این ایده ـ
ها براي تحوالت اجتماعی، داري همانند اغلب جنبشدر جنبش ضد برده

بایست انجام اند؛ زنان کاري که میزنان همواره جزو نیروهاي متعهد بوده
بردند؛ زنان ستون فقرات و بازویی بودند که تمامی بدنه شد را پیش میمی

خویش  وحقوقحقزنان مدعی  که یآن زمان اما داشت؛را سر پا نگه می
و به  قرارگرفتهشده، مورد تمسخر گرفتهطور تحقیرآمیزي نادیدهشدند، به

ي مبارزهها خودخواهانه بوده و نسبت به ي آنها گفته شد که مبارزهآن
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طور که الیزابت کَدي استانتون ي دوم اهمیت قرار دارد. آناصلی در درجه

 نویسد:هاي خود میدر یادداشت
زنان خواهان الغای  کهوقتیدر طول شش سال جنگ داخلی، 

داری بودند و متحمل مشقات زیادی شدند تا مردم را با شور برده
شناس و مند، وظیفهخرد«عناوین  با ،الهام ببخشندو شوق رهایی 

گان رها هواقع شدند، ولی وقتی برد مورداحرتام شدتبه» بینروشن
شهروندان آن  عنوانبهشدند و این زنان خواستار این شدند که 

گاه قانون، در تجدید بنای جامعه به جمهوری و یکسان در پیش
شبنمی  سانبهمتامی آن فضایل  بارهیکبه رسمیت شناخته شوند،

بوده همواره چنین  ؛ وبل آفتاب صبحگاهی ناپدید گشتدر مقا
ی زح�ت زنان نسبت به تالش مردان در درجه کهمادامی: است

قرار گیرد،  متجید مورددوم اهمیت واقع باشد و جنس مرد 
 محضبهاست؛ اما  قبول موردشایستگی زنان بدون هیچ اما و اگری 

ویش شود، متامی که زنی جرأت کند مدعی حقوق و امتیازات خاین
آویزی اش دستظاهری و شخصیت ی، قیافهپوشش ،منش نیّات،

 گردد.برای استهزاء و تحقیر می
عنوان  هااهیکاکا سزنان با « کرده استاشارهطور که استانتون همان

از بهشت سیاسی  و خارج جاکیدر  موردتنفرو  طردشده يدوطبقه
 خواه ـمرد و جناح جمهوري ياردضد برده، ولی اکثر مبارزین »ایستادند

به حقوق  حتاهیچ تعهدي  ده بودند ـها آمگی آنهکه براي نمایند
اجتماعی زنان نداشتند چه رسد به تحول اجتماعی رادیکالی که خواست 

ي مرد، بود. این مردان، در عوض، متعهد به سلطه هاستینیفم
 ردان بودند.گذاري بر روي امتیازات مردانه و حفظ برتري مسرمایه

 گیبردهوست را از پي چهاردهم که مردان سیاهاصالحیه 1868در سال 
» مرد« يبه تصویب رسید. در همین اصالحیه بود که کلمه رهانْد ـمی

شد تا آمریکا استفاده  متحدهاالتیابراي نخستین بار در قانون اساسی 
ادفی نیز طور تصبه حتاي چهاردهم اطمینان حاصل گردد که اصالحیه

 رأي براي زنان قائل نخواهد شد. قانونی و یا حقِ وحقوقحقگونه هیچ
داري به همان زنانی که الغاي برده این خیانت، تحقیرآمیز بود. مردان مبارزِ

در لغو  ییسزاهبهاشان تأثیر دهی، سخنرانی و پخش اعالمیهسازمان
گان هجمعیت بردداري داشت خیانت کردند. این مردان به نیمی از برده

 فاقد ي چهاردهم،که تحت اصالحیه ـ پوستاهیسسابق، یعنی زنان 
پوست اکنون به مردان خیانت کردند. مردان سیاه موجودیت مدنی بودند ـ

؛ مردان انکار کنندپوست را سفیدپوست پیوستند تا حقوق مدنی زنان سیاه
گان سابق به ه؛ بردداران سابق ملحق شدندداري به بردهالغاي برده مبارزِ
با یکدیگر  دپوستیسفپوست و داران سابق پیوستند؛ مردان سیاهبرده
 تحکیم کنند. دیوسفاهیسگاه مردان را علیه زنان پیمان شدند که جايهم
بینی کرد، پیامدهاي ناشی پیش 1867در سال  13طور که سوژورنِر تروثآن

ک سال پس از تصویب آن پوست یي چهاردهم براي زنان سیاهاز اصالحیه
 خود را نشان داد:

ها در حدی از آزادی برخوردار آیم، آنگان میهمن از رسزمین برد
آن داری و نه متامی ند که شانس براندازی تنها بخشی از بردهابوده

خواهم که ریشه و شاخ و برگ آن اند. من اما میداشته را
راستی آزاد ما به یبرانداخته شود. تنها آن زمان است که همه

عظیمی برای رسیدن مردان  وجوشجنبخواهیم بود... 
است اما حرفی از زنان  در جریانشان پوست به حقرنگین
خود  حقبهپوست پوست در میان نیست؛ و اگر مردان رنگینرنگین

پوست را گاه مردان رنگینپوست نرسند، آنبرسند و زنان رنگین
شوند و این به ه�ن بدی زنان می که اربابان این خواهید دید

 .خواهد بودگذشته 
ند ا، این زنانخشکانده شودداري برده» ریشه و شاخ و برگ« قرار باشداگر 

دهد، تنها شان گواهی میطور که تاریخبخشکانند. مردان، آن آن راکه باید 

خواهم که چینند. از شما میمی آن راهاي هاي آن را کنده و گلجوانه
خواهم که به چیزي را به آزادي خویش متعهد بدانید؛ از شما می خود

هاي وعده بیو فرکمتر از آن قانع نشوید، مصالحه نکنید، معامله نکنید 
خواهم به شما یادآوري کنم که هاي ظالمانه را نخورید. میاساس و دروغبی

اصًال از داري از بیخ و بن و از برگ و شاخه نابود نشود، گویی که اگر برده
قدر زمان مدیدي خواهم به خاطر بیاورید که آن. از شما مینرفته استبین 

خواهم کنیم که آزاد نیستیم. میمیایم که گاهی فراموشبرده بوده
م که به انقالب زنان خواهکه ما آزاد نیستیم. از شما می خاطرنشان کنم
می زنان و براي متشکل از تمامی زنان، توسط تما انقالبی متعهد باشید ـ

که هرگز  ياگونهبهي استبداد برکندن ریشهتمامی زنان؛ انقالبی با هدف 
  نیابد. سر برآوردندیگر توان 

 ها:پانویس
 ) با نام مستعار Mary Anne Evans: 1819- 1880ماري آن ایوانس ( -1

George Eliot، ي تهنگار، مترجم و شاعر انگلیسی بود. به گفنویسنده، روزنامه
ي کارهایش این بوده است که دلیل برگزیدن نامی مردانه در کلیه خودش،

گان جدي ههایش از سوي ناشرین و نیز خواننداطمینان حاصل کند نوشته
هاي زنان هایی که نوشتهخواست از کلیشهوسیله می وي بدین شوند.میگرفته

خالص شود. از دیگر  داد،عاشقانه تنزل می هاي سطحیِآن عصر را در حد رمان
توان به خواهران برونته نیز اشاره کرد که گان قرن نوزدهم انگیس میهنویسند

کردند. هاي خود را با نام مستعار مردانه منتشر میقبل از شهرت، نوشته
 (مترجم)

آگوست  23سی، دي، واشینگتن»سازمان ملی زنان«ارسال شده براي  -2
 9ي کلیساي بوستون، ق رأي زنان؛ جامعهمین سالگرد حا55، یادبود 1975
 .1975نوامبر 

 یِ خی) در مورد منشأ تارنینظر ما (مترجمالزم به ذکر است که نقطه -3
 یمیکامالً مستق ي. به نظر ما، رابطهستین کسانی سندهیزنان با نو یفرودست
هبرد ،یعنوان سرمنشأ فرودستبه یطبقات و جوامع طبقات شیدایپ نیاست ب

 زنان. مردان بر يو سلطه تیالکم، یگ
بوده که بخش اعظم آن در  سیانگل يرودخانه نیتریطوالن ،Thames رود -4

 . (مترجم)ستيلندن جار
5- Phylis Chesler 
۶- Disembodied processes 
۷- Grimké 
۸- Episcopalreligion : مذهب اسقفی یا اپیسکوپیلین (کلیساي پروتستان

ی خط اصلی آنگلیکن است که عمدتاْ در ایاالت اسقفی) یک مذهب مسیح
شود. قدرت اصلی این فرقه در متحده، هندوراس، تایوان، کلمبیا و... یافت می

 ست. (مترجم)استفاده روحی از اعمال مذهبی
9- Quaker  هاي مذهبی هستند که اي از جنبش، اعضاي خانواده»دوستان«یا

کشیش بودن «ها دکترین اصلی آن شوند.ي مذهبی دوستان خوانده میجامعه
اي در عهد جدید برگرفته شده است. اي که از آیهاست؛ آموزه» ي مؤمنانهمه

 (مترجم)
10- William Lloyd Garrison 
۱۱- Liberator 
۱۲- Seneca Falls Convention : اولین کنوانسیون حقوق زنان بود که در

ار شد و در آن بر سر حقوق در سنکافالز در شهر نیویورك برگز 1848جوالي 
 شد. (مترجم)به بحث پرداخته ... شرایط اجتماعی، مدنی و مذهبی و زنان و

13- Sojourner Truth )1797-1883  اولستر، نیویورك): مدافع حقوق زنان و
 داري در آمریکا بود. (مترجم)از مبارزان الغاي برده
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  گزارش ارسالی
  از توسط یکی

 ان افغانستانیِ گوانندهخ
 ي هشت مارسنشریه  

 

 و دیلرزیم، مثل بید زدیمحرف  آرامآرامترسیده بود.  شدتبه »راشه«
ندیده بودم  او را شدیم. ازین که مدتی کردیمچهارچشمه به اطراف نگاه 

ش پریده و ابودم. رنگ در خانه :جواب داد یآرامبهکردم.  ینگران اظهارِ
 .پژمرده بود اشچهره

 .دیگري داشت يهیروحکه او را براي اولین بار دیدم  یک سال پیش زمانی
بود که به اروپا  یخردسالش تازه چند ماه و برادر خواهر، مادر ،او با پدر

یک روز  به آلمان آمده است، خوشحال بود. در کهنیا و ازرسیده بودند 
ینم: گرمی دمیاو پرس ضخیمی پوشیده بود از گرم تابستانی که روسريِ 

؟ گفت: يداریبرنمرا  خیلی سخت است. گفتم: چرا آن ،؟ گفت: چرایکن
 .گذاردینمما پدرم ا خواهمیممن 

 از مردان ياعدهپوشیدن روسري در آلمان، جبري نیست؛ اما توسط 
 هازن. بیشتر شودیمزنان جوان، تحمیل  متعصب پوشیدن آن به دختران و

را  که احساس امنیت کنند آن ییجا درچه مخالف حمل آن هستند چنان
 .دارندیبرم
سابق را نداشت. از او پرسیدم: چه  طراوتو بار وقتی او را دیدم شادابی این

، يشوینم، خیلی وقت است دیده یرسیمافسرده به نظر  قدرنیاشده چرا 
تی وق. نرفتم هم مکتب و بودم  کجا بودي؟ گفت: دو ماه شده که در خانه

شدن از  رونیو برا جویا شدم. گفت: دوماه پیش بعد از رخصتی  دلیل آن
مشغول صحبت بودم که پدرم آمد. او وقتی پسر  یِصنفهممکتب با یک 

بیگانه دید با خشونت به من نگریسته و  مرا مشغول صحبت با یک نامحرمِ
اش را آشکار کرده عصبانیت گذرهاو ره هایصنفهمبدون رعایت و توجه به 

افتادم. وقتی  به راه میهایصنفهممن هم بدون خداحافظی از  !: برویمگفت
جا نیامدیم که تیله نموده گفت: ما به این اتاقبه وسط  به خانه رسیدیم مرا

 و بارفتن به مکتب ندادم که کافر شوي  ياجازهکافر شویم، من تو را 
 اتاق يدروازهبه من نداد.  و صحبترابطه بگیري؟ او فرصت جواب  هابچه

من نمود. ضربات  وکوبِاش را بیرون نموده شروع به لتو کمربندرا بست 
کبود رنگ را بر  سرخِ يهارده آمدیمفرود  بتیو هه با شدت کمربند ک

 عوضِ بهاو  کردمیم و ناله زدمیم. من داد گذاشتیمجا هب و پشتمشانه 
 افزودیماش شدت ضربات زدن دست بکشد بر و ازبه من رحم کند  کهنیا

نکنم که صدایم را  و نالهنزنم  جیغکه  دیکشیمآواز بلند نعره  و با
. چند دقیقه بعد من دیگر چیزي نفهمیدم و از حال شنوندیم هارمنامح

شدي و بعد  حالیبزد که  قدرآنمادرم به من گفت او تو را  بعدهارفتم. 
که به هوش آمدم پدرم ینا بیرون رفت. بعد از از خانهرا بسته و  اتاقدرب 

رفتن به مکتب را نداري، تو آدم  ياجازهپیش من آمده گفت: دیگر 

از خانه بیرون بروي تو  من ينیستی، اگر بدون اجازه اعتمادقابلنیستی، تو 
 .کشمیرا م

اخیر در  يهاسالن دخترهاي جوان در تکش حتاشکنجه کردن، زدن 
آلمان شدت گرفته است. یک سال پیش یک مرد افغانستانی که با فامیل

وسري، تراشید جرم برداشتن ره اش را بسر زن ،اش تازه به آلمان آمده بود
ننمود.  تیو شکادر خانه ماند  هاو ماهش را باال نکرد اصداي ،و زن از ترس

داشتن در دارمشتات توسط  پسردوستیک دختر جوان پاکستانی به جرم 
 شدهپنهان در جنگلشکل کشته و جسدش  نیترعیفجش به و برادرپدر 

در  هاآن. محاکمه شدند و برادر و پدر شدهکشفبود که توسط پولیس 
 ؛جاري کردیم شان اعتراف نموده گفتند: ما حکم شریعت رادادگاه به جرم

شان اظهار پشیمانی نکردند. این در حالی است که پسران يکردهو از 
 دختردوستجوان و بیشتر مردان اجازه دارند دست به هر کاري بزنند، 

 يمایه نان،جنسی گوناگون با زکنند و روابط  ینوشبادهداشته باشند، 
، روندیمزیادي هستند که به مراکز فحشاء  متأهلاست. مردان  افتخارشان

 هاآن، رسمیت یافته است. 1991مراکزي که توسط دولت آلمان از سال 
 شانو یا دختران زنان حالنیدرع؛ اما کنندیمشان افتخار يرابطهبه این 

 ياجازهن از خانه بدون را ندارند و بیرون رفت »نامحرم«صحبت با  ياجازه
جرم محسوب  شانيبراو بدون پوشش اسالمی و یا مردان خانواده شوهر 

 .شودیم
گفتم چرا به پولیس زنگ نزدي؟ گفت: نه، من پدرم را دوست  ه راشهب

از چنگ دولت سوریه نجات داده  و مرااو به من زحمت زیاد کشیده  .دارم
ش را بر باد دهم. از او پرسیدم: ازحمات خواهمینمجا آورده من تا به این
 به را اتشکایت من بخواهی اگر :گفتم. ساله زدهنُ  :گفت  هستی؟ چندساله
 آن برابر در باید است ستم این. باشد گوجواب باید پدرت. رسانمیم مقامات

اما  ییگویمگفت: تو راست ! ، دفاع کنیاتیانسانحق  و ازده شوي ایستا
به پدرم را پذیرفته  نیو توهرا بکنم. من تحقیر شدن  این کار توانمینممن 

 .توانمینم
 یافته است. از رفتن به مکتب را ياجازه یحاال تحت شرایط مشخص راشه

 .. پذیرفت و گفت حتمندیایبپیش من  یگاهگاهو خواستم تا ا
بینا  آگاه و دیتو با، ادامه خواهم داد. اتيروشنگربا خود گفتم من به 

آگاه  دیتو با. واقعیات را بدانی درك کرده و را اتیانساناید حق شوي. تو ب
بشوي و رشد کنی با بتوانی در موقعیت زنان در کشورت و جهان نقش 

  .امداده صیو تشخدر تو دیده  ابتدامن این روحیه را از بازي کنی. 
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 »روند!ها پیش میاند که به مهراه آنی زنان جهانهکنند، مهشان را پاره میوقتی زنان ایرانی زجنیرهای«
 در همبستگی با زنان ایران 1979مارس  11، »زنان در جنبش«ي تیتر اطالعیه

 

 ساخته شده است. 1979در سال  )MLF: Des femmes en mouvement» (زنان در جنبش« *فعالیناین فیلم مستند توسط برخی از 
بارزات زنان ایران علیه حجاب اجباري بوده است. چون حدوداً یک ماه بعد از به قدرت رسیدن حکومت اسالمی، خمینی این مستند تالشی براي ثبت م

ها ریختند. در خواه چندین روز متوالی در مخالفت با فرمان حجاب اجباري به خیابانفرمان اجباري شدن حجاب را اعالم کرد و هزاران زن مبارز و آزادي
از فرانسه به تهران سفر کردند تا در همبستگی با مبارزات زنان ایرانی علیه رژیم  MLF)، گروهی از زنان 1357اسفند  17( 1979مارس  8تاریخ 

 اند.ها معتقد بودند با این فیلم با تفکر، زندگی، چرخش و خیزش مبارزات زنان ایران همراه شدهتئوکراتیک، این مبارزات را ثبت کرده و پخش نمایند. آن
به  1979اي که در ماه مارس ) نیز هستیم. کمیتهSIDF» (المللی حق زناني بینکمیته«در این مستند ما شاهد حضور زنانی چون کیت میلت از اعضاي 

واردا، کولت  یسشده (کسانی چون سیمون دوبووار، ژیزل حلیمی، نوال سعدواي، لیال ابوسیف، کیت میلت، آنیهاي شناختهنفر از شخصیت 101ابتکار عمل 
 المللی زنان ایجاد شد.کشور جهان براي همبستگی هرچه بیشتر با جنبش بین 15اوردي، گلوریا استینم ...) از 

گراي اسالمی و هاي کوتاهی از جسارت و مقاومت زنان ایران در مقابله با تثبیت قدرت نیروهاي پدر/مردساالر و واپساین مستند ارزشمند اگرچه فقط برش
ترین و معتبرترین سند براي ثبت تولد جنبش نوین زنان در ایران است که به همت و با همبستگی کند، اما مهمجمهوري اسالمی را بازنمایی میظهور 

 المللی زنان تهیه شده است.جنبش بین
ي برگزاري کمیته« رونیازافارسی ترجمه نشده بود،  و به ماندهیباقها در جنبش زنان ایران ناشناخته دهد این فیلم سالتا جایی که تحقیقات ما نشان می

این مسئولیت را به عهده گرفت و براي  تغییر نام داد)» افغانستان)-سازمان زنان هشت مارس (ایران«به پس از اولین مجمع عمومی  (که» هشت مارس
 داد.اختیار جنبش زنان ایران قرار  و در کردترجمه و صداگذاري به فارسی  )1376( 1998سال در  اولین بار این مستند را

هشت مارس که باوجود حداقل امکانات و تجربه دست به این عمل زدند، این بود که به یک ضرورت تاریخی پاسخ دهند. ضرورت  برگزاري يهدف کمیته
شان به نسلِ جوانِ جنبش معرفی ارزات و اهدافگذاران جنبش نوین زنان ایران که در این خیزش جسورانه شرکت کرده بودند و هم مباین بود که هم پایه

در مقابل حجاب اجباري مبارزه فراوان، نزدیک به چهل سال است که  زیوخافتو با  خوديشوند. نسل جوانی که به شکل جمعی و فردي، آگاهانه یا خودبه
هاي پیش از خود، هاي مبارزات نسلتکیه کند تا بتواند با تکیه بر شانهي تاریخی جنبش زنان در ایران و جهان کند. نسلی که نیاز دارد بر تجربهکرده و می

را تجربه نماید. عالوه بر این تاریخ مبارزات زنان همواره توسط نیروهاي پدر/مردساالر  براي رهایی زنان ترپروازي هر چه بلندتر و مبارزاتی هر چه موفق
ي تاریخی با این استحاله مقابله ،هاتاً حذف و مصادره به مطلوب شده است، بنابراین یکی از ضرورتکنند، عمدطبقاتی مختلف که منافع خود را دنبال می

 بوده و هست.
ي تاریخی و بخش مهمی از مبارزات جنبش زنان در ایران بازنمایی یک لحظه رايها بوده و هست که ما کماکان این اثر ارزشمند را بدر پاسخ به این ضرورت

  کنیم.می یزرسانروو جهان به
 )افغانستان –سازمان زنان هشت مارس (ایران 

 1396 ماهبهمن
 

  »سال صفر« فیلم
 )1979( ش رهایی زنان ایرانجنب

 

 توانید این مستند را با صداگذاري فارسی در این آدرس ببینید:شما می        https://youtube.com/watch?v=xrRiYVJgAwE&t=5s 
 

Mouvement de libération des femmes iraniennes, 

 Année zero (1979) 
 

* Sylvina Boissonnas 
Claudine Mulard 

         Michelle Muller 
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معرفی  منظوربه ياجلسه »شهرزاد مجاب«به کوشش  2013 سال آوریل
گان هبا حضور نویسند »57خیزش زنان ایران در اسفند «دو جلد کتاب 

 رنتو برگزار شد.در دانشگاه تو »ناصر مهاجر«و  »مهناز متین«آن 
گان و اهمیت هدر معرفی نویسند شايهاصحبتشهرزاد در بخشی از 
براي معرفی این دو نویسنده بهترین «: کرد دیتأکتاریخی این دو کتاب 

کار این است که از کارها و دستاوردهاي بسیار مهمی که براي ما 
 م؛انجام ده هاآنمعرفی شخصی از  کهنیاصحبت کنم تا  ،اندداشته

 اخته هستند، خودساخته به این معناگر توانا و خودسدو پژوهش شانیا
 هاپژوهشدانشگاهی به این نوع  ارچوبچکه خارج از محیط آکادمیک و 

اعی ایران است و تمرکزشان کارشان تاریخ اجتم يو زمینه پردازندیم
زنان و زندان است که اهمیت زیادي دارد و من خیلی از  يلهروي مسأ

که در حدود هزار صفحه ـ این دو جلد کتاب ... عنوان  امبردهبهره آن 
جلد  نام است که »57خیزش زنان ایران در اسفند « هستند ـ

. است »یالمللنیبهمبستگی « و جلد دوم »تولدي دیگر« اول
که این : یکمشودیماهمیت معرفی این دو کتاب به چند نکته خالصه 

با توجه به ـ اسی بوده است. تاریخ امروز همیشه یک کار سی ينگارخیتار
مختلف تاریخ مبارزات زنان  يهادگاهیداز ـ تنوع و عدم همگونی که دارد 

این است که  افتدمیدر  و اتفاقی که دهدیمقرار  موردمطالعهایران را 
بعد از  مخصوصاًـ اخیر  يهاسالخاورمیانه و زنان ایران در  زنانِ يلهأمس

از بین  همچنین و شده؛» مسلمان زنانِ«ي مسألهبه  لیدتبـ  57انقالب 
زن  در قالبِ را هاتیهودیگر زنان خاورمیانه و تمام این  يهاتیهورفتن 

است به  يسازخیتار يیک پروژه اند که به نظر منمسلمان خالصه کرده
اسالم  ارچوبچزن را فقط در  يگذشته، حال و آینده  این معنی که

که مردم این منطقه از دنیا، فقط دیگر این ي. نکتهندکیم فهمقابل
مسلمان نیستند بلکه اسالم و یا هر دین دیگري که وجود داشته باشد 

پاتریاکی و مسائل و معضالت بسیار  يلهأمس در مورد زنان، مخصوصاً
، مذهب معضل بسیار مهمی کندیممطرح  انزن ییرهامهمی را در مورد 

ایران این نکته  ي اخیرصدسالهو در تاریخ  زن است ییرهابراي حل 
مهم تاریخی  يما در لحظه«او در ادامه گفت:  »است. شده ثبتبارها 

 از قید پاتریاکیِ کنندیم، تالش که هستند هرکجاهستیم که زنان در 
معمولی نبود بلکه یک  يیک حادثه 57دینی رها شوند. خیزش اسفند 

 کهنیا خاطربه .رژیم اسالمی است در تاریخ مبارزه با ي عطفنقطه

در آن داشتند با به  يابرجستهانقالب مردم ایران که زنان نقش مهم و 
به قدرت  ضدانقالبقدرت رسیدن جریانات اسالمی به پایان رسید و 

تا به امروز ادامه دارد. اولین  ضدانقالبرسید و مبارزات زنان علیه این 
ن تصادفی نیست این موضوع سوال نان بود و ای، به زضدانقالبیورش 

یمخواندن این کتاب به ما کمک  ؛کندیمما مطرح  مهمی را پیش رويِ
چرا این یورش انجام گرفت و چرا این مقاومت هنوز ادامه  تا بفهمیم، کند
این اشتباه  که چرا نیروهاي چپ به زنان پشت کردند وو این ؛دارد

زنان.  ییرهاریالیسم است نه که خطر عمده امپ ی را تکرار کردندتاریخ
 این دوره را که چرا ي دارد،کار مهناز متین و ناصر مهاجر اهمیت بسیار

 ... مدارك، اسناد، مقاالت و همین منظوربه آورد.می به نگارش در
از که  یاز زنان ن با تعداد زیاديچنیو هماند را گردآوري کرده مختلفی

بودند و شاهدین زنده آن دوره در این خیزش شرکت کرده اقشار مختلف 
به روشناین هشدار را خواندن این کتاب باید  .اندکردههستند، مصاحبه 

یک نیروي  عنوانبهبدهد که اهمیت زنان را  کران و فعاالن سیاسیف
خیزش پس از  و ریاخدر دوران  مخصوصاًدرك کنند  یانقالببسیار مهم 

مبارزه  بردِان ایران در پیشنقش زن مخصوصاًو  انهیخاورمانقالبی مردم 
 »مذهبی و اسالمی. علیه پاتریاکیِ

بر روي این واقعیات انگشت  شهرزاد، مهناز متین يهاصحبتپس از 
 يدر حافظه 1357خیزش زنان در اسفند  کهنیا رغمبه«گذاشت که 

گران حقوق زن پیوسته به در میان کنش کمدستجمعی ما زنده است و 
از آن در دست نداریم.  ياخچهیتاراما هنوز  شودیمآن استناد 

 يهاهیسواستوار بر پژوهشی بیش و کم جامع که بتواند  ياخچهیتار
گوناگون این خیزش را ارائه کند: بستر و زمینه، دالیل و عوامل، سیر 

و  هاخواستگی، ه، ژرفا و گستردگانهکنندشرکترویدادها، ترکیب 
مانند را؛ کم آمدهاي این رویدادِسرانجام پیو ها توهمو  هاآرمانشعارها، 

پژوهشی که چرایی و چگونگی خیزش زنان را نشان دهد.  گریدعبارتبه
 يسالگرد جنبش زنان، به فکر تهیه نیامیسپیش از  ،از چند ماه

 يمان در درجهدر بازسازي این رویداد تاریخی افتادیم هدف يامقاله
گان، فعاالن زن در آن هدهندن شهادتدر میا ...نخست مستندسازي بود

ی که در برگزاري روز جهانی زن در سال هایدوره هم هستند. چه آن
 يهاسازمان يِزیریپکه در کار  ییهاآنهمت کرده بودند و چه  1357

 اهمیت دارد که هم درك و دریافت  از این نظر هاآنزنان بودند. شهادت 

 تولدي دیگر
 ي معرفی دو جلد کتاباي از جلسهبازنشرِ چکیده

 »1357خیزش زنان ایران در اسفند «
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را با این خیزش  هاآنو هم ارتباط  دهدیمیزش زنان نشان زن و خ يلهأاین زنان را از مس
رایج درست است که گویا فعاالن زن که در  يبدانیم این ایده میخواستیم .کندیمروشن 

حجاب اجباري، برگزاري روز جهانی  يخمینی درباره يهاگفتهمارس بودند، با  8کار تدارك 
 اساساً يادهیااین نتیجه رسیدیم که چنین  زن را به تظاهرات خیابانی تبدیل کردند؟ به

، از تظاهرات زنان انددادهکه خودشان شهادت  طورهماندرست نیست. بسیاري از این زنان 
خیزش  ریتأثاز «این خیزش گفت:  یالمللنیباو در مورد همبستگی  ».اندبوده خبریب کامالً

 يهاستینیفممیدي که در میان شنیده بودیم ا ختهیگرجستهجهان  يهاستینیفمزنان بر 
 يفرانسوي درباره يهاستینیفم  آورد. به وجودرا  ياسابقهیبهمبستگی  ،جهان متولد شد

انقالبی که در  گذارندینم: براي نخستین بار زنان ندیگویم العادهفوقاین جنبش کوتاه اما 
را براي نیل به آزادي  شانياآرزوهنیاز و  هاآنبیندازد.  به دامرا  هاآن اندکردهآن شرکت 

جنبش زنان زنده است، بیش از همیشه  ندیگویمبه ما  دوردستاین زنان از  ...کنندیمبیان 
. راست است که جنبش زنان ایرانی ما را رودیمخواب هجا گاه باگر در این حتازنده است 

اما زنان  ...میاهکرد. شاید آن را بزرگ درآوردبیدار کرد راست است که ما را به جوشش 
از یاد نبریم که وقتی کیت میلت تردید زنان ایرانی را براي  سرکش ایرانی وجود دارند.

که چقدر چشم در سراسر  دانستندیم هاآنحرکت اعتراضی دید به خود گفت: اگر  يادامه
 »دوخته است. هاآنجهان به 

ه به این رویداد تاریخی و مقاالت متعددي ک 57مهناز در مورد خیزش زنان در اسفند 
بلکه  دهندینمتصویر درستی از آن دوران  تنهانه هانوشتهاین « :دیگویم، اندپرداخته

که آگاهانه یا  اندشدهها طوري در کنار هم چیده و فاکت اندشدهانتخابطوري  هاعنوان
یادگراي فکران دست در دست رهبران بنکه روشن کندیمناآگاهانه به ذهن مخاطب القا 

نادرست، تنها مورد  يِریگجهینتجمهوري اسالمی، حجاب را در ایران اجباري کردند. این 
 !»یا توسري ،یا روسري«ها شعار ياهللاحزبکه دیروز در صف  ردیگیماستقبال کسانی قرار 

فقط مغشوش و مخدوش کردن  هاآناست. هدف  شدهعوضشان و امروز نظرات دادندیمرا 
مخالف  قطعاًی که هایچه آن ،ولیت افراد و اقشار جامعه در آن دوران استنقش و مسئ

و چه  ؛ش مقاومت نکردنداگوناگون در برابر اجباري شدن لیبه دالحجاب اجباري بوده ولی 
 »ارتجاعی را به مردم تحمیل کنند. تیغابه يهاارزش يهمه زوربه خواستندیمکه  ییهاآن

یم، ردیگیبرماز کتاب را در  يامالحظهقابلاي چپ که بخش مهناز در مورد نقش نیروه
نیروهاي سکوالر در برخورد به حرکت  یطورکلبهنیروهاي چپ، نیروهاي دمکرات و «: دیگو

 يتبعیض و نابرابري جنسی، کارنامه يهو در برخورد به مسأل 57ن در اسفند اعتراضی زنا
و گذشتی را در بیان  یپوشچشم گونهچیهت. درخشانی ندارند. در این واقعیت تردیدي نیس

بود که  هاآنپذیرفت. انتقاد از چپ به گمان من، به بزرگی انتظاري از  توانینماین واقعیت 
ینمکمونیست  و کرد نیروهاي چپبرآورده نشد. این واقعیت است اما نه همه واقعیت. روي

کردن نقش  رنگیبیا  رنگکمدلیلی باشد بر  تواند
از جنبش  تیحماعدمري از نیروهاي دیگري که در بسیا

کاري نکردن و  کهنیا مثل. درست اندبودهزنان سهیم 
 ».شودیمحرفی نزدن موجب رفع مسئولیت 

سخنران بعدي ناصر مهاجر بود. ناصر در بخشی از 
ما در مورد این خیزش استناد «گفت:  شايهاصحبت

رد ولی ، فیلم وجود دارد، کتاب وجود دامیکنیم
یبنداریم.  به دستاین شش روز را هنوز  ينگارواقع
خیزش  که در مورد این اسناديیکی از بهترین  دیترد

که   ییکایآمرخبرنگار وجود دارد، کتاب کیت میلت ـ 
است ولی این کتاب  ـ بردیمسر هدر آن زمان در ایران ب

مستقیم  چهآن ازهاي ایشان است هم بیشتر یادمانده
این کتاب کار دیگري  جزبهو مستقیم زیستند و دیدند 

او در مورد  »موجود نیست. ،که در حد یادمانده باشد
بازسازي « :گفت »خیزش زنان« نگارش کتاب يشیوه

آن روزها با تکیه به اسناد با وجود خبرنگاران خارجی و 
 ينقش روزنامه ژهیوبهایران  يهاروزنامهوجود  نیچنهم

این جنبش را  يواسطهبالو عامل گان بود. اهآیند
قدرت   جاییهخمینی دانست و گفت در جاب سخنرانیِ

یک سلسله اقدامات صورت گرفت که  57در بهمن 
لغو  از جملهداشت  يزیستزن این اقدامات جهتِ يهمه

براي زنان، محدود کردن  فهیوظنظام، لغو نیجنسقط
این  ورزشی و لغو قضاوت براي زنان بود. يهاباشگاه

آورد  به وجوداقدامات بیم و هراسی براي زنان در جامعه 
زنانه  يبراي کسانی که حساسیت آگاهانه ژهیوبه

زنان اجتماعی و مدرن در  داشتند. یک قشر متوسطِ
موجب تحرك آن بودند.  هانیاایران وجود داشتند که 

که در این اعتراضات شرکت  یبسیاري از زنان نیچنهم
را نباید  هاآنبودند و وجود  دارانهخزنان  ،کردند

دانست. او در مورد شعارهاي مهمی که در  تیاهمکم
 شعار تاریخیِ  ازجمله ،مطرح شد روزهششاین خیزش 

این « :گفت »!ما انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم«
شعار به بهترین شکلی روح مبارزات مردم ایران را بعد از 

 ،نه غربی ،نه شرقی«عار . دیگري شکندیمانقالب بیان 
 دیگري شاید هیچ نیروي اجتماعی !»است یجهانآزادي 

روح مبارزات مردم  تواندینماین شعار  یِخوببهدر ایران 
 روزهششرا بیان کند. یکی از نقاط مهم این خیزش 

 يجلو ي بسیار مهمی بود که روز شنبهنامهقطع
در گاه مهمی دادگستري خوانده شد که هنوز هم جاي

شعار محوري این  ،مبارزات زنان دارد. شعار آزادي
 شعار آزادي را با برابريِ  کهنیاو دیگر است جنبش 
مهم این  هايگیهاین دو تا از ویژ .کندیم توأمحقوقی 

  »جنبش است.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  توانیدها میی کامل این گزارشی نسخهای مطالعهبر 

 .کنیدبه سایت سازمان زنان هشت مارس مراجعه 

 

 در آمریکا هاي جنبش ضد فاشیسمفعالیت گزارشاي از چکیده 
 2017 دسامبر

همراه  دانیم،تأثیر بر یکدیگر �یهای مختلف مبارزاتی را جدا از هم و بیجبهه همین درک کهبا .... 
آن روز بلکه هر هفته در  تنها، نهدر آمریکا افغانستان)ـ  با هواداران سازمان زنان هشت مارس (ایران

برد تظاهرات و و در پیشداشتیم آنجلس حضور از شهر لس های مختلف در هر گوشهآکسیون
 برای همه روشن بود که ما زنان بعد از مدتی طوری که مصمم و مستمر نقش گرفتیم؛ها یی�راهپی

مان در گرو مبارزه برای رسنگونی انقالبی رژیم له آگاهیم که رهاییأ به این مس یخوببه ایران  انقالبی
و الیستی است ی نیروهای امپریمبارزه و مرزبندی قطعی با کلیه و تواماً  بنیادگرای جمهوری اسالمی

 نقشدانیم که میکنیم که خوار و پست شمردن زنان چه مفهومی دارد. کامًال و عمیقاً درک می
فرودستی  ایجاد و حراست از سیستمی که بر مبنایمشخصاً امپریالیسم آمریکا در ها و امپریالیست

 ...است. اسالمی نبوده یکمرت از رژیم جمهور زنان ایجاد شده است 
 و یا است؛ ها جهت افشاگریو بسنت راه عبور ماشین هااتوبان به، رفنت این کارزار از ابتکاراتیکی ... 

�ایند؛ گاهی هم را جلب توجه مردم مبارزاتی تا  و آویزان کردن ب�های بزرگعابر باالی پل  رفنت
دادن  شعار شیسم وفاایستند تا با افشاگری از می هاگروه با بلندگو در مرکز شهر و رس چهارراهگروه

 ...کنند تا به این کارزار ملحق شوندعلیه این نظام، مردم را دعوت 
نوامرب بود تا  ۱۸فراخوان کارزار برای روز » یید!بیا هایابانروزه به خبرای شکسنت سکوت همه... «

گویند: ایجاد کنند و بصدا  توانندمی ای کهبا هر وسیلهو  دنتوانکه می ییهرجا با رسوصدامردم 
به نام برشیت، ما مجبور به پذیرش یک  رژیم ترامپ/پنس باید برود! این کابوس باید پایان یابد!«

ایجاد گروه با ها وبا طبل ... که در دست دارید و زگلدان و تابه هر چی .آمریکایی فاشیست نیستیم
میمی جدی تالش کنیم که زنگ هشدار باشید و سکوت را بشکنید و تا ماه مارس با تصو ...  های پیاده

 .»را نابود کنیم زیستیطمحضد و  یاین رژیم ضد برش 
 

 آنجلسلس –افغانستان)  –یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران 
 
 
 
 
 

 آکسیون هاي اعتراضی  گزارشاي از چکیده 
 2017نوامبر 25/  در لندن در روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

کارزار مبارزه با «مارس و  ۸ رنامه آکسیونی بود که فعالین و هواداران سازمان زناناولین ب... 
-پناهجویان و مهاجرین برای جهانی بدون مرز (ایران«، همراه با فعالین »خشونت بر زنان در ایران

یون بعد از ظهر برگذار کردیم. در این آکس ۳ تا ۱٫۳۰ در میدان ترافالگار لندن از ساعت» افغانستان)
شعارها و عکس های گوناگونی که در رابطه با خشونت بر زنان بود توجه برخی عابرین را به خود 

 ...جلب کرد.
شبکه فمینیستی «بود که با سازمان دهی » شب را باز پس بگیریم«برنامه بعدی رشکت ما در راه پی�یی ... 

عرص از میدان ترافالگار به سمت  ۶٫۳۰اعتهر سال در این شهر برگذار می شود. این راه پی�یی در س» لندن
دقیقه طول کشید. در این مسیر ما ب� کارزار مبارزه با خشونت بر زنان  ۴۵ خیابان یوستون آغاز شد وحدود

نه تنها شب بلکه «در ایران را با خود حمل کردیم که باعث توجه و تشویق افراد زیادی شد. هم چنین اعالمیه 
که به طور خاص » ساالری بازپس بگیریم، مبارزه با سقط جنین یک مبارزه طبقاتی استکنرتل بد�ان را از مرد

 ...پخش کردیم در ارتباط با برنامه های این کشور نوشته شده بود، و هم چنین اعالمیه کارزار مبارزه با خشونت ... بر زنان در ایران را در سطحی وسیع
 انگلستان -تان)افغانس-مارس (ایران هشت فعالین سازمان زنان

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

 
 در هلند اعتراضی در روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان گزارش آکسیوناي از چکیده 

 2017نوامبر  25
متشکل از فعالین تشکالت جنبش زنان  ان در هلندمبارزه علیه خشونت بر زن یبرگزار کننده یکمیته ۲۰۱۷نوامرب  ۲۵روز 

ظهر در مرکز شهر روتردام  از بعد ۱۷:۰۰تا  ۱۴:۳۰از ساعت  را از کشورهای مختلف گردهم آمدیم و آکسیون اعرتاضی
گیر بود و محور مرکزی آکسیون امسال حول: آزادی برای همه هلند برگزار کردیم. حضور زنان در مراسم امسال چشم

 .بود!» دیگر خشونت بس است«با شعار جلوگیری از قاچاق و صنعت سکس  ؛ن سیاسیزندانیا
ـ  های گذاشتهه�نند سالـ کننده برگزار  یافغانستان) واحد هلند یکی از تشکالت کمیته -سازمان زنان هشت مارس (ایران

در » و خانگی بر زنان در ایران کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجت�عی« امسال همراه با جمعی از فعالین بود.
را به و ... های مبارزات زنان ایران پرچم کارزار مبارزه علیه خشونت و عکس ؛ ورشکت داشتیم در این مراسم هلند

 ....داشتیم همراه
 

 هلند -افغانستان)-مارس (ایرانهشت  فعالین سازمان زنان
 هلند -زنان در ایران برفعالین کارزار مبارزه با خشونت خانگی، اجت�عی، دولتی 

 

 
 

 

هاي گزارش بخشی از فعالیت
 نان هشت مارسسازمان ز
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 در بلژیک در روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان گزارش تظاهراتاي از چکیده 

 2017نوامبر  25
ـ  ۱۳۹۶ـ چهارم آذرماه  ۲۰۱۷نوامرب  ۲۵روز شنبه 

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه «مصادف با 
هزاران نفر در بروکسل خشمگین و معرتض » زنان

مدند تا در یک حرکت متحد گامی ها آ به خیابان
بر زنان برداشته و با  در راه مبارزه با خشونت

مبارزات سایر زنان در رسارس جهان اعالم 
همبستگی �ایند. این حرکت تفاوت بزرگی با 

های گذشته در بلژیک داشت. در مبارزات سال
نوامرب اکرث  ۲۵زمان با روز های گذشته همسال

های کوچک و با آکسیون ها یاتشکالت و سازمان
آمدند و یا های محدود به خیابان میدر ائتالف

ها، جلسات سخ�انی و ... در سالن برگزار �ایشگاه
در همین  حتاباور خشونت علیه زنان در سطح جهان بودند که با افزایش غیرقابلهای سیاسی به این نتیجه رسیده های زنان و گروهکردند اما امسال اکرث سازمانمی
گرد وسیع حقوق زنان و از بین رفنت دستاوردهای جنبش زنان نیاز به کار گرا و دست راستی در دنیا و عقبی گذشته و با قدرت گرفنت هرچه بیشرت نیروهای واپسسالهیک

بر زنان، برای جلب توجه  ی اشکال خشونت، با شعار محو کلیه»پلتفرم میرابل«مبارزاتی، عملی، گسرتده و همبستگی بیشرت وجود دارد. به همین دلیل این تظاهرات از سوی 
 ..دهی شده بود.ی جهانی سازمانیدهی عملی با این پدی خشونت بر زنان و رضورت مبارزهو آگاهی هر چه بیشرت جامعه به مسأله

 بلژیک -افغانستان)  –فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران 
 بلژیک -» شونت دولتی، اجت�عی و خانگی بر زنان در ایرانکارزار مبارزه با خ«فعالین 

 
 

 برمندر  در روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان آییگردهمگزارش اي از چکیده 
 2017نوامبر  25

به مناسبت روز جهانی مبارزه با  ۱۴تا  ۱۲نوامرب از ساعت  ۲۵روز شنبه 
کنفرانس «رمن از طرف خشونت بر زنان، اکسیون اعرتاضی در مرکز شهر ب

-مارس (ایران ۸سازمان زنان «شد. ما هم از طرف  برگزار »زنان شهر برمن
کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجت�عی و خانگی بر «و  »افغانستان)

گان در محل حضور هعنوان بخشی از برگزارکنندو به »زنان در ایران
ترین اماکن شهر ر تردداین مراسم که در یکی از پ داشتیم. محل برگزاری

مندان ه همواره ثابت بوده و برای عالقهقرار دارد، در چند سال گذشت
. برگزاری این اکسیون در ساعات میانی روز و استمحلی شناخته شده 

هوای آفتابی، از عواملی بود که به استقبال حضار تا آخرین دقایق برنامه 
 یاری رساند.

 ۸است متشکل از فعالین سازمان زنان  جریانی »کنفرانس زنان شهر برمن«
مارس به همراه گروه زنان کوراژ، فعالین زن کرد و حزب مارکسیست لنینیستی 

را گروه دیگر هم همبستگی خودشان  ۲. در اکسیون امسال هستندمارس (روز زن)  ۸نوامرب و  ۲۵اکسیون و راهپی�یی برای  یبرگزارکننده  (ام. ال. پ.د) که همه ساله آملان
 ..اعالم کردند و این اکسیون را همراهی کردند. یکی از این دو گروه زنان علوی از ترکیه و گروه دیگر حزب چپ آملان بود.

 برمن -افغانستان)  –فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران 
 برمن -» کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجت�عی و خانگی بر زنان در ایران«فعالین 

 
 

 گزارش آکسیون اعتراضی در حمایت خیزش مردم ایران، اي از کیدهچ
 مقابل سفارت جمهوري اسالمی در ایران

 2018ژانویه  6
ژانویه تظاهراتی ایستاده از سوی برخی فعالین و گروه های مختلف سیاسی در شهر  ۶روز شنبه 

های مختلف و در دستهگان هکنندرشکت لندن در مقابل سفارت رژیم جمهوری اسالمی برگزار شد.
دادند. شور و شوق و رسزندگی ها و پالکاردهای خود علیه رژیم جمهوری اسالمی شعار میبا ب� 

شعارها  کار جمهوری اسالمی بر فضا حاکم بود.خاصی همراه با نفرتی عمیق از رژیم جنایت
بر رژیم  ستیز، مرگ بر رژیم ضدزن، مرگشامل: مرگ بر جمهوری اسالمی، مرگ بر رژیم زن

شکنجه، زنده باد انقالب، مرگ بر حجاب اجباری، جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید 
 ... و ... بود ،زن، برابری، آتیش بزن به رورسیگردد، مرد

 انگلستان -افغانستان) -مارس (ایران هشتسازمان زنان 
 انگلستان -ر ایرانکارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجت�عی و خانگی بر زنان د 

 



   43 هشت مارس شماره | ۳٥
 

 

 

 

 

 

 

در مقابل سفارت جمهوری  آکسیون
 اسالمی در ح�یت از خیزش مردم

لندن - ۲۰۱۸ژانویه  ۱۳  

 جویان و مهاجرانپناهدر دفاع از » به نام من: مهاجرت عادالنه!«تظاهرات 
 بروکسلـ  ۲۰۱۸دسامرب  ۱۲

 

 

کار آمدن ترامپ در بروکسل یروز رو سال نیدر اول یاعرتاض ونیآکس  
 ۲۰۱۸ هیژانو ۲۱

در ح�یت از عفرین به حمله ترکیه و اعرتاض در تجمع  
لبروکس ـ ۲۰۱۸ژانویه  ۲۷  

 

 در ایران در ح�یت از خیزش مردم آکسیون
برمن ـ ۲۰۱۸ژانویه  ۵  

 

 در ح�یت از عفرین به حمله ترکیه و اعرتاض در تجمع
 برمن ـ ۲۰۱۸ فوریه ۲

 

 بهمن ۲۲سوزان در مقابل سفارت جمهوری اسالمی به مناسبت حجاب
 بروکسل ـ ۲۰۱۸فوریه  ۱۰

 سوزانحجاب 
 در اعرتاض به حجاب اجباری

 بیرمنگام، انگلستان ـ ۱۳۹۶ بهمن ۲۸

 ی جمهوری اسالمی به بروکسلریف �ایندهآکسیون علیه سفر ظ
 ۲۰۱۸ژانویه  ۱۱



 به زبان انگلیسی - نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان 25سازمان زنان هشت مارس به مناسبت  ي بیانیهچکیده 

 
 

 
 
Controlling my body is MY right! 
NOT the states, 
nor religion, 
nor anyone else! 

 

In this unjust class world, subordination of women has become a “natural relationship” between men and women; as if we are born to be 
subjected to such crime. We women from every class, age, nation, religion and sexual orientation are born with the concept of having sexual 
violence experience. We experience it in all our life and even lose our lives due to severe sexual violence.Violence for us is not some news 
from the media or just a day in calendar. It is our daily life. 
Today our biggest challenge is patriarchal system and gaining right to self-determination and control of our body. This system tries to control 
our destiny and our body through law and state, religion, society, culture and traditions. The state violence is the one which triggers, 
preserves and leads all other violence. 
Although home is still the most insecure place for a woman, the source of this insecurity must be sought elsewhere. Either in developed 
imperial countries, or in the developing countries, governments are the source of this organized violence, which with the help of formal and 
informal forces, organizes and strengthens anti-women ideologies in the society. 
Currently, with the escalation of crisis in the capitalist system, the domination of the right-wing and fascists groups all around the world that 
work on establishing and enforcing the most regressive and reactionary values and ideas, the issue of having control over women’s body has 
turned to an extremely challenging issue and concurrently the violence against women has increased substantially. It is no coincidence that 
with the different forms of violence such as, rape, prostitution, pornography etc., and the issue of “abortion right” is emphasized in the 
struggle of women for their rights. The influence and the pressure exercised by the extreme right, fascists and religious fundamentalists are 
connected to reclaim, limit or even eradicate this right. Since the abortion right, distinctively earmarks the woman’s right to have control over 
her body, hence the control of state, religion and man over woman’s body is redefined and strengthened. Furthermore, in imperialist 
countries with this specific form of violence against women there is a higher chance for the state, law or religion to clearly and visibly 
intervene. 
Certainly the right wings, fascists and religious fundamentalists are not worried about an ovule which was unwillingly impregnated, or 
embryo or a fetus. The issue first and foremost is the relation between man and woman, woman and the ruling class system. It is about 
strengthening and preserving the patriarchal relations of the capitalist system in order to maintain an inferior position for women within that 
system. 
All of this is especially tangible for us, Iranian women. We know how Hijab, no matter if it is “by choice” or forced, makes us sexual objects 
that can be easily controlled. We saw how the theocratic regime of Iran, upon gaining power, organized its first attack against women by 
coercing Hijab on them to intimidate and reinforce its ideological Islamic fundamentalism.Hijab is not merely a form of clothing in the 
structure of Islamic regime. It is of high importance for this regime for depriving women from free will in choosing their clothing and also 
dictating the type of clothing they must wear. 
In Iran, within the structure of Islamic regime women are solely means of reproduction and sexual objects, manifestation of seduction, 
corruption and depravity. In such system, it is inevitable that women are to be controlled and governed by men! Their ‘‘seduction potential’’ 
must be controlled by men through “legal” and religious means such as marriage and concubine!In such regime where women are 
considered to be properties of men and farming lands wherein men can spread their seeds, it makes perfect sense for women to be controlled 
by the “law”. 
Forced Hijab declares that the Islamic state is a government in which women are subordinated and controlled by men. Unfortunately, this 
scenario was not limited to regime of Iran. It is repeated in all countries where Islamic forces have taken or sought to rule or control; in 
Afghanistan, Pakistan, Iraq, Libya, Syria, Saudi Arabia ... and even the “secular” Turkey. In all Islamic countries, the power relation between 
man and woman is established according to Islam, which Hijab is the hallmark of its most prominent symbol. 
That is why we, the women dominated by theocratic states have been well aware of why our struggle for emancipation has been tied to the 
right to control women’s body, and why our struggles must simultaneously be against religious fundamentalism and patriarchal imperialist 
capitalism. 
Historically, we have not been obedient victims. We have never feared the consequences of the revolt and rebellion, although we had to pay 
a lot for it. Today we announce that we are “abnormal” women because we do not recognize the control, obedience and domination 
relationship as “normal” phenomena and we dislike any form of violence in any way. Not only do we support women’s right to control their 
own bodies, not only we are in favor of freedom to choose what to wear, not only we support the right of abortion, not only we are serious 
critic of Islamic hijab, not only we support the emancipation of women, but also we are steadfastly calling for a change in this world through 
a deep and radical revolutionin all the economic, social, political, and cultural relations. We are well aware that women will be one of the 
rebellious actors in this revolution. 

8 March Women’s Organisation (Iran- Afghanistan)-Belgium 
November 2017  



 آلمانی به زبان - »روزجهانی زن«ان زنان هشت مارس به مناسبت هشت مارس سازم يي بیانیهچکیده 

Unterstützt den Kampf der Frauen gegen den Hijabzwang im Iran! 
 

Wir nähern uns dem internationalen Frauentag am 8. März mit Blick auf den Volksaufstand im Iran mit dem begeisternden und machtvollen 
Anteil von Frauen. Die Entschlossenheit, Einheit, Leidenschaft und 
Solidarität eines Volkes das nichts mehr zu verlieren hat, wurde demonstriert. Die Menschen, gerade die jungen, klagen zurecht das gesamte 
Regime an, die Hauptursache von Armut, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Prostitution, Drogenabhängigkeit, geschlechtsspezifischer 
Unterdrückung, der Unterdrückung aus nationalen oder Klassengründen usw. 
Die Anhaltenden Kämpfe zeigen, dass gerade die erniedrigsten und benachteiligsten Menschen nicht einhalten – trotz der 
Einschüchterungen, Drangsalierungen, Verhaftungen und Hinrichtungen junger Leute. Wir nähern uns dem internationalen Frauentag mit 
Blick auf 39 Jahre des Widerstands und Kampf gegen den Hijabzwang, der eine neue Welle des Widerstands von Frauen auslöste und auf 
die Szene der Straßenkämpfe spülte. Im Herzen des Aufstands war der symbolische Protest von Vida Movahed, die auf einer Straße namens 
Revolution ihr Kopftuch abnahm und an einem Stock schwenkte, ein Ausdruck des seit fast vier Jahrzenten unterdrückten Ärgers. Eine nach 
der anderen forderten Frauen, seit 40 Jahren gefangen in einem mobilen Gefängnis namens Hijab, zum ersten Mal die islamischen 
patriarchalen Herrschaftsverhältnisse heraus. Der beherzte Prostest dieser Frauen ist zu einem Vorbild für andere Frauen und auch Männer in 
der gesamten Gesellschaft geworden. Dieser Kampf hat Symbol und Flagge des islamischen Regimes angefochten, die den Frauen seit 
seiner Ausrufung auf erzwungen wurden durch Unterdrückung, Zwang, Klinge und Säure, Verhaftung, Folter, Drohungen, Verspottungen 
und Beleidigungen. 
Vor fast 40 Jahren machte Khomeini den Hijab zum Symbol und der ideologischen Flagge des Systems und zu einer der wichtigsten 
Grundlagen seiner „islamischen Revolution“. Der Frauenfeind Khomeini und seine Verbündeten betrachteten die tausenden Frauen, die 
gegen das Regime des Schah gekämpft hatten als Bedrohung für ihr eigenes Regime und waren bestrebt, diese Geister wieder in ihre 
Flaschen zu scheuchen. Mit der Verhängung des Hijabzwangs erklärte das islamische Regime ungleiche Geschlechterbeziehungen zur Basis 
seiner Herrschaft. Das Regime basiert auf Unterdrückung, Diskriminierung, weitverbreitete Gewalt und der Versklavung von Frauen. Im 
Gefolge des Hijabzwangs verabschiedeten sie alle anderen islamischen Bestrafungen und Gesetze gegen Frauen und setzen sie mit 
bewaffneten Truppen durch. Das Regime beabsichtigte die Frauen daran zu gewöhnen, gehorsam, zweitrangig, furchtsam, unberücksichtigt, 
verspottet und beleidigt zu sein und ihnen ihre Identität und Menschlichkeit zu nehmen. Durch den Hijabzwang beförderte das Regime die 
durchdringende patriarchale Kultur in der gesamten Gesellschaft und verlieh Männern einen privilegierteren Status als zuvor in Kultur und 
vor dem Gesetzt, um Frauen zu ihrem Privateigentum zu machen. Der Umfang dieser Gewalt gegen Frauen in einer Gesellschaft in der die 
eine Hälfte die andere Hälfte kontrolliert spiegelt die patriarchalen Verhältnisse wider, die in direktem Zusammenhang mit den 
Produktionsverhältnissen in der Gesellschaft stehen. 
Gegen die Anordnung zum Hijabzwang und die Kriegserklärung gegen Frauen durch das neue Regime gingen am 8. März 1979 tausende 
von Frauen auf die Straße und skandierten: „Wir haben keine Revolution gemacht um zurück zu gehen!“, „Freiheit ist nicht östlich, nicht 
westlich, sondern universell!“, „Die Freiheit der Frau ist die Messlatte der Freiheit der Gesellschaft!“ und anderes. So haben diese tapferen, 
fortschrittlichen Frauen die Fundamente gelegt auf die die neue Frauenbewegung gebaut ist. Der fünftägige Protest gegen den Hijabzwang 
war die erste massive und mutige Kampagne gegen die religiöse Regierung. 
In allen Jahren seither haben Frauen, besonders junge Frauen, auf verschiedene Arten individuell, kollektiv, spontan oder organisiert diesen 
einseitigen Krieg gegen den Hijabzwang andere Formen der Unterdrückung und die weitverbreitete Gewalt gegen Frauen angenommen. 
Frauen in Gefängnissen und unter brutaler Folter, auf den Straßen und angesichts der Religionspolizei, auf der Arbeit, in Schulen und 
Universitäten, in Scheidungs- und Sorgerechtsprozessen gegen diskriminierende Gender-Gesetze, in der Familie… haben gegen Formen der 
direkten und indirekten Gewalt und Unterdrückung. In all diesen Jahren war die Ablehnung des Hijabzwangs eine der verbreitetsten Formen, 
die Herrschaftsmacht herauszufordern. So kann dieser Widerstandskampf und historische Kampf nicht nur einer Periode oder einer Person 
zugeordnet werden. 
In der turbulenten Lage, in der alle Kräfte von den US-Imperialisten unter dem Faschistischen Trump/Pence Regime bis zu den patriarchalen 
Imperialisten aus Europa und Russland ihre kurz- und langfristigen Interessen im Iran durchzusetzen versuchen, ist es unerlässlich, weiter 
bewusst für die Freiheit und Gleichheit der Frauen zu kämpfen. Wir haben die hohlen, populistischen und hoch opportunistischen 
Stellungnahmen aus diesen Staaten über die Kämpfe des Volkes und die Rolle der Frauen darin gehört. Sie widerspiegeln ihre reaktionäre 
Absicht diese Kämpfe und auch gerade die Frauen auszubeuten. Diese Regierungen sind die Hauptverantwortlichen für ein weltweites 
männlich dominiertes imperialistisches System, welches auf Ungleichheit, auch Geschlechterungleichheit, fußt. Nun versuchen sie sich als 
Fürsprecher der Volksproteste und Frauenrechte im Iran präsentieren. In dieser vergifteten Atmosphäre des weitverbreiteten Optimismus 
wird die Verantwortlichkeit der revolutionären Aktivisten, Organisationen und alle Frauen, die für Gleichheit und Freiheit kämpfen betont. 
Die beständige Offenlegung von Plänen und Absichten zur Gestaltung der Zukunft des Volkes, besonders der Frauen, und die Festlegung, 
wie der Kampf voranschreiten kann, sind entscheidend. 
Die Teilnahme von Frauen am Aufstand, an Studenten- und Arbeitskämpfen, vor den Gefängnissen zur Freilassung politischer Gefangener, 
der Widerstand und der Kampf weiblicher Gefangener und die mutigen Proteste auf der Revolutionsstraße sind alle Errungenschaften dieser 
Ära um die Frauenbewegung voran zu treiben. Besonders als das wichtigste Grundrecht von Frauen ist der Kampf gegen den HIjabzwang 
die Konfrontation mit der islamischen Republik und das Entstehen eines politisch bewussten Kampfes in der Öffentlichkeit durch einzelne 
Personen. Dieses Entstehen aus dem alltäglichen Kampf von Frauen ist eine bedeutende Errungenschaft für die Frauenbewegung. Aber 
Frauen brauchen einen schnellen und ernsthaften Fortschritt auf der Grundlage von zielgerichteten Plänen, um diese Errungenschaften zu 
erhalten. Heute Haben sich mehr als jemals zuvor Gegebenheiten entwickelt in denen die jüngere Generation, Studentinnen und alle Frauen, 
die viele Jahre ihre Gegnerschaft zum Hijabzwang täglich ausdrückten, nicht nur ihren Hijab bei Massenprotesten in der Stadt und auf dem 
Land abnehmen könne, sondern ihn auch verbrennen können als Symbol der Kontrolle über den weiblichen Körper im islamischen Regime, 
um ihren Ärger und ihren Hass auf ein theokratisches Regime zu zeigen, das in den letzten 40 Jahren den Frauen weitreichende und 
organisierte Gewalt antat. 
In dieser Situation, in welcher wir immer noch die Gegenwart von rebellischen Frauen beobachten können, die das gesamte System der 
islamischen Republik herausgefordert haben, halten wir es für nötig unsere 20 Jahre der Bemühung und der Erfahrung im Kampf 
weiterzugeben an die neue Frauenbewegung, um gemeinsam Schritte in Richtung Zukunft zu gehen. Nicht zu vergessen, dass ohne 
revolutionäre Frauenorganisationen mit dem Ziel der Freiheit und Gleichheit von Frauen, die der Freiheit aller Menschen von Unterdrückung 
und Ausbeutung, die die Leben von Millionen Menschen zerstört haben, keine neue Gesellschaft nach dem Sturz des islamischen Regimes 
erbaut werden kann. Es ist an der Zeit für Frauen, vereinigt und organisiert, an der Spitze der Revolution, nicht nur das Regime der 
Islamische Republik zu stürzen, sondern auch eine neue Gesellschaft aufzubauen, die den Beginn einer Gesellschaft der Emanzipation von 
Frauen und der Überwindung von Unterdrückung und Ausbeutung. 

Frauen Organisation 8 März (Iran- Afghanistan) / 8 March 2018 



 به زبان انگلیسی - »روزجهانی زن«سازمان زنان هشت مارس به مناسبت هشت مارس  يي بیانیهچکیده 
Support women's struggles against compulsory Hijab in Iran! 

 
We are approaching the March 8 International Women's Day, In the context of the people's uprising against Islamic Republic of Iran 
and the powerful and inspirational presence of women in it, that has demonstrated more than ever the passion of struggle, unity, 
solidarity and determination of the people that have nothing to lose. People, especially young people, rightly point to the whole 
regime, which is the main cause of poverty, unemployment, grave and street sleeping, prostitution, addiction, gender oppression, 
national oppression, class oppression and so on. The continuing struggles show that people, especially the most degraded and 
deprived, will not stop despite being harassed and intimidated, thousands of arrests, and the execution of young people. 
We are approaching the International Women's Day, in the context in which 39 years of resistance and women's struggle against 
compulsory Hijab has sparked a new wave of women's opposition and brought them to the scene of street struggle. Right at the heart 
of this uprising, the symbolic protest of Vida Movahed (by publicly taking off her head scarf and waving it on stick), in a Street called 
Revolution, was a small but effective reflection of the anger that has been pressed for about four decades. One after another, women 
who have been imprisoned for about 40 years in a mobile prison called Hijab, this time challenged the Islamic patriarchal power 
relations. The courageous protest of these women, has become an inspirational struggle for other women and even men throughout 
the society. And it has seriously challenged the symbol and flag of the Islamic regime, which, since it took power, has been forced on 
women's bodies, by repression and force, razor and acid, arrest, imprisonment, torture, threats, humiliation and insult. 
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. Especially since misogynist Khomeini and his allies, saw the presence of thousands 
of women in the struggle against the Shah's regime as a threat to their system and wanted to ‘‘put these genies back in to bottle’’. 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. In the aftermath of the compulsory Hijab, they passed 
all other Islamic punishments and unequal laws against women and imposed on them by armed forces. 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. 
Against the order of compulsory Hijab and the declaration of war on women from the new regime, tens of thousands of women, came 
to the streets on March 8 1979, and shout: "We did not make a revolution to go backward! "," Freedom is not eastern, nor western, 
it’s universal! ","women’s freedom is the scale of freedom in society" and so on, and that’s how these brave and progressive women 
built the foundations of the new women's movement. The 5-days women's protest against compulsory Hijab was the first massive and 
courageous campaign with religious government. 
In all these years, women, especially young women, in various forms, voluntarily, individually and collectively, knowingly or 
spontaneously, have struggled in this unequal and one-sided war against compulsory Hijab and other forms of oppression and 
widespread violence against women. Women in prisons and under brutal torture, in the streets and in front of guidance patrol 
(morality police), at work, in schools and universities, in divorce and custody courts against discriminatory gender laws, in the 
family,… have resisted against forms of direct and indirect repression and control, and during all these years, refusing compulsory 
Hijab has been one of the most prominent areas for challenging the ruling power. Therefore this resistance force and historical 
struggle can not be reduced to just this period or a person. 
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 to exploit the struggles of the people, especially 
women.  These governments that are the main operators of the worldwide male-dominated imperialist system based on inequality, 
with gender inequality one of its foundations, and are now presenting themselves as "advocates" of people's protests and women's 
rights in Iran. This poisonous atmosphere and this widespread opportunism openly emphasize on the responsibility and the role of 
revolutionary activists and organizations and all women fighting for equality and freedom. The continuous disclosure of agenda and 
plans, that shape the future of the people especially women and determine how the struggle is progressing, is crucial. 
presence of women in the recent uprising, in student and labour struggles, in front of the prison for the release of political prisoners, 
the resistance and struggle of women prisoners, and the brave protests of the ‘’Girls of Revolution Street’’, are all the achievements 
of this era to advance the women's movement. Particularly, as one of the most fundamental rights of women, the issue of fighting 
compulsory Hijab in confronting the Islamic Republic, 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. Today, more than 
ever, a condition has emerged in which the younger generation, students, .. ... and all women who, for many years, showed their 
opposition to compulsory Hijab in their daily routines, not only can take their Hijab off in mass protests, in city and countryside, in 
the streets, protests and struggles, in order to impose right to wear in practice, but also to burn it as a symbol of the control of 
woman’s body in Islamic government to show their anger and hatred of a theocratic regime which has imposed the widest and most 
organized violence on women for the past forty years. 
In the current situation, in which we still witness the massive presence of rebellious women who have challenged the whole system of the 
Islamic Republic of Iran, we have found it necessary to pass our 20 years of effort and experience to the new women's movement in 
order to build a ladder toward future advances, together. Let's not forget that without revolutionary women's organizations, with the goal 
of women’s freedom and equality, which serve the freedom of all the people from oppression and exploitation that has destroyed the 
lives of millions of people, a new society cannot be created after the overthrow of the Islamic Republic regime. 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's Islamic 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) / 8 March 2018 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


