
روز جھانی زن در ایران: از دیروز تا امروز
*۵٧اسفنددرزنانتاریخیجنبشازپسسال۴٠

مھناز متین

بھنزدیکقدمتیایران،درـاسفند١٧مارس/٨ـزنجھانیروزبرگذاریکھمی دانیم
روزعنوانبھمارس٨روزبرگذاریفرآیندبرمروری ستنوشتھایندارد.سدهیک

برگذاریامکانکھدوره ھاییویژگیروز،اینخاستگاهوسرچشمھایران،درزنجھانی
علنی این روز را ممکن کرد.

زنجھانیروزبرگذاریتاریخیفرآینددر١٣۵٧اسفند١٧جایگاهبھمرور،ایندر
فرآیندایندر۵٧اسفنددرزنانخیزشمن،باوربھکھعطفینقطھ یومی پردازمایراندر

بھ وجود آورد.
کھاسالمیحجاببھزنکنشگرانرویکردبرمی برمپایانبھتأملیبارانوشتھاین
پرتودرراتأملاینآورد.پدیدرا١٣۵٧اسفندخیزشپیش،سالچھلشدنش،اجباری
ھمآنکھیافتشھرتانقالب"خیابان"دخترانحرکتبھکھمی رسانمانجامبھمھمیرویداد

اعتراضی شجاعانھ بود نسبت بھ حجاب اسالمی و اجباری.

***

یادبھغروروسربلندیبارازنانجنبشتاریخیروزھایآنمی توانیمھنوز،١٣۵٧اسفندازپسسال۴٠
1آوریم؛ رویدادی فراموش نشدنی کھ شگفتی، تحسین و ھمبستگی فمینیست ھای جھان را برانگیخت.

ـبودبناکھاسالمیحجاببھاعتراضدرزنانخیزشنخست،دارد.ویژگیدوایرانزنانجنبشبرای۵٧اسفند
وکشیدطولروزچندکھخیزشیشود؛اجباریکارمندزنانبرایـ١٣۵٧اسفند١۵درخمینیآیت هللاسخنانپیدر

دالیلبھخیرش،اینآورد.میانبھنیزراجنسیتبعیضرفعخواستاجباری،حجاببھنسبتاعتراضبرعالوه
چندتنھااسالمی،حاکمانزن ستیزیبرابردرزنانحیرت انگیزواکنشوعملسرعت)1بود:فردبھمنحصرگوناگون

)2بودند.دل بستھآنبھوداشتندفعالمشارکتآندرزناناینازبسیاریکھانقالبی؛۵٧بھمنانقالبازپسروز
بھشعاریھیچشایداست.یافتھبازتابکامالًخواست ھای شانوشعارھادرزنان،فکریبلوغوسیاسیشعورسطح

بھکسانیچھدرمی یافتندرفتھرفتھمردمکھنباشدروزھاییآنروحبیانگرخیزش،ایندرزنانماندگارشعارانداره ی
خیزش)3برگردیم»!عقببھتانکردیمانقالب«مادارند:سردرایرانبرایھولناکیبرنامھ یچھورسیده اندقدرت
جنبشبرایبودتازهتولدیشود،طرحجامعھگستره یدرسرعتبھزنجایگاهوحقوقشدموجبکھ1357اسفند
کھبودزنجھانیروزبزرگداشتبرگذاریسرگیریاز،۵٧اسفنددیگرویژگی)4داشت.قدمتدھھچندکھایرانزنان
شھرچنددرشاه،دیکتاتوریازرھاییبرایمردممبارزاتپیدرپھلوی،استبدادازناشیرکودبلنددوره  ییکازپس

2بزرگ کشور برگذار شد.

گوناگونگروه ھایتالقیسببامابود؛تصادفیزن،جھانیروزبااجباری،حجابضدبرزنانخیزشھمزمانی
می شد.صحبترسانھ ھادرپیشترروزچندازدانشگاه ھا،درزنجھانیروزبزرگداشتمراسمازشد.یکدیگربازنان
برگذاریدست اندرکارکھزنکنشگرانرفتند.دانشگاه ھاسویبھتظاھرکنندهزناناززیادیشمارکھبودچنیناین

نشانواکنشآنبھنسبتوشدندباخبرحجابشدناجباریبھاعتراضدرزنانتظاھراتازبودند،مارس٨مراسم
رسیدند.ھمبھمارس٨روزدرزن،کنشگرانومعترضزنانترتیب،اینبھدادند.

ـمتینمھنازدیگر،تولدینخست،دفتر،١٣۵٧اسفنددرزنانخیزشبھ:ن.ک.سال،ایندرزنجھانیروزبرگذاریازبیشتراطالعبرای2
١٣٩٢نقطھنشرمھاجر،ناصر

١٣٨٩نقطھ،نشرمھاجر،ناصرـمتینمھنازجھانی،ھمبستگیدوم،دفتر،١٣۵٧اسفنددرایرانزنانخیزشبھ:ن.ک.بیشتر،اطالعبرای1
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برگذارایراندرـزمانیبرش ھایبرخیدرکمدستـتاریخاینازپیشقرننیماززنجھانیروزاینکھبا
روزاینخاستگاهبھبی شکونبودایرانمختصفقطواقعیت،اینبود.نشدهتبدیلفراگیرسنتیبھھنوزامامی شد،

بازمی گردد کھ در جنبش سوسیالیستی و کارگری ریشھ دارد.

خاستگاه روز جھانی زن

قراراستنادموردروزاینخاستگاهعنوانبھآنچھکھمی دھدنشانزنجھانیروزتاریخچھ یدرپژوھش
روز،اینخاستگاهدرباره ینقیضوضدگاهروایت ھایوابھاماترغمبھواقعیت.واسطورهازآمیزه ای ستمی گیرد،

بھ یقین می توان گفت کھ پیدایش فکر برگذاری روز جھانی زن، با جنبش سوسیالیستی و کارگری، پیوندی تنگاتنگ دارد.
سوسیالیستنامدارمبارززتکین،کالرا)،١٩١٠اوت(کپنھاگ،سوسیالیستزنانانترناسیونالکنفرانسدومیندر

زنانبھراروزیکجھان،تمامدرسوسیالیست ھاکھکردپیشنھاد،1917تا1907اززنانانترناسیونالرئیسو
سویاززتکینکالراپیشنھاددھند.قرارزنانبرایرأیحقکسبرامبارزهاصلیھدفروز،آندرودھنداختصاص
ابتکاربھاروپایی،کشورھایازبسیاریدربعد،سالنشد.تعیینآنبرایمشخصیروزامارسید،تصویببھکنفرانس

فرصتیبھروزایناول،جھانیجنگجریاندرشد.برگذارگسترده ایتظاھراتمارس١٩روزدرسوسیالیست،زنان
بود،آمدهوجودبھدنیادرکھتنشیُپرفضایباجنگ،دوبینگشت.تبدیلجنگضدبرزناناعتراضبیانبرای

ازشاھدرفتھ،رفتھ،١٩۵٠دھھ یآغازدرودومجنگپایانازپسنمی بینیم.زنجھانیروزبرگذاریازنشانھ ای
درروشنیدلیلکمونیست.وچپاحزابتوسطعمدتاًمی شویم؛مارس٨روزدرزنجھانیروزبزرگداشتسرگیری

3است.شدهذکرآنبرایگوناگونیدالیلکھچراشد؛انتخاببزرگداشتاینبرایمارس8روزچراکھنداریمدست

زنجھانیروزبرگذاریآمریکا،واروپادرزنانجنبشاعتالیباھمزمانومیالدی١٩٧٠دھھ یآغازدر
بھرامارس٨روز،١٩٧٧سالدروکرداعالمزنسالرا١٩٧۵سالملل،سازماناینکھازپسویژهبھشد؛فراگیر
یافت.عمومیتزنجھانیروزعنوانبھمارس٨بزرگداشتتاریخ،اینازشناخت.رسمیتبھزن،جھانیروزعنوان
اینازو...فمینیست؟یاسوسیالیستبوده،کمونیستگذاشتھ؟بدعتکسیچھراروزاینکھنمی پرسیدخودازکسیدیگر
کردندتبدیلفرصتیبھوزنانجنبشنمادبھرامارس٨ایدئولوژیک،وعقیدتیسیاسی،گرایش ھایازمستقلزنان،پس

برای مبارزه در برای رفع تبعیض جنسی، اعتالی حقوق زن و حرکت در راستای تعدیل پدر/ مردساالری در جامعھ.

زنکنشگرانکناردراجباریحجاببھمعترضزنانروز،ایندرداد.رخ١٣۵٧اسفنددرایران،درتحولاین
جھانیروزبزرگداشترونددربودعطفینقطھ یاین،وشد.برقرارزنجھانیروزباایرانیزنانپیوندوگرفتندقرار
روزبزرگداشتزنانداشت،وجودـاجتماعیوسیاسیفضایلحاظبھـامکانشکھزمانھرپس،آنازایران.درزن
آمده،وجودبھنیروھاییچھتوسطوروندیچھدرروزایناینکھکرده اند.برگذارزنجھانیروزعنوانبھرامارس٨

کھاستزنجھانیروزتاریخچھ یبررسیرھگذرازوانگھی،است.شدهسپردهتاریخ نگاریکارحیطھ یبھدیگر
ایرانچپجنبشدلدرزن،جھانیروزبرگذاریسنتونیستجھاندرکلیقاعده یبراستثناییھمایراندرمی یابیم

نطفھ بستھ است.

ایراندرمارس٨پیدایشزمینھ ی

وایرانکمونیستحزبتشکیلبازن،جھانیروزعنوانبھمارس٨بزرگداشتبرایمراسمیبرگزاریایده ی
سازمان ھا و جمعیت ھایی شکل گرفت کھ از این حزب برآمده بودند.

درراحقوقیتساوی)،١٩٢٠ژوئن/١٢٩٩(خردادانزلیدرایرانکمونیستحزبکنگره ینخستینمصوبھ ی
نابرابریتداومدالیلجملھازکھرایجعقب مانده یوسنتیرسومبرداشتنمیانازبرایداد.قرارحزبوظایفشمار
نخستینمیاندر،ایرانکمونیستحزبگذاشت.خودکاردستوردرراتوده ھاآموزش،کمونیستحزباست، بوده

موفقیتیاشد؛منجرکارگرزنزیادیتعدادمرگبھکھ1857مارس8تاریخدرنیویورکدرزنانخیاطیکارگاهدرآتش سوزیجملھ:از3
ساعت10بھراکارگرانبرایروزانھکارساعتکھ1875مارس8روزدرقانونیتصویبونیویورکنساجیصنعتکارگرزنانمبارزات

نان".و"صلحدرخواستبرای1917مارس8روزدر(پتروگراد)پطرزبورگسنزنانتظاھراتنیزومی داد؛تقلیل
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استایرانسیاسیحزباولینحزب،اینآمدند.پدید١٩١٧اکتبرسوسیالیستیانقالبازپسکھاستکمونیستیاحزاب
4کھ بھبود وضعیت زنان را بخشی از برنامھ ی خود کرد.

قزوین...)اصفھان،تھران،(رشت،شھرھاازبرخیدرنمود.اقدامنشریھچندینچاپبھکمونیستحزب
.جمعیت فرھنگ گیالنآن نزدیک بودند؛ از جملھمربوط و بھحزب کمونیستانجمن ھایی تشکیل شدند کھ با

بھزنانورودراهتابودبانوانحجاببرداشتنمیاناز،فرھنگجمعیتتوجھموردمھمموضوعاتازیکی
سعادتپیک«جمعیتکھبودجمعیتاینباارتباطدر5گردد.امکان پذیرآنانسازماندھیوشودھمواراجتماعیپھنھ ی

نوعدوست،روشنکجملھازداشتند،شرکتپایھ ریزی اشدرزمانآنبرجستھ یزنانکھآمدوجودبھرشتدرنسوان»
6جمیلھ صدیقی، ماھرخ کسمایی و...

سازمان ھایواحزابمیاندرکھکردبابایراندرراروزھاییبزرگداشترفتھ،رفتھ،ایرانکمونیستحزب
بزرگداشتفکرکھبودزمانھمیندربی شککارگر).جھانی(روزمھماهاولمانندبود؛شدهمرسومجھان،درچپ
بھمارس٨مراسمزمان،آندرکھباشیمداشتھیادبھآمد.وجودبھکمونیستحزبفعاالنمیاندرزن،جھانیروز

عنوان روز جھانی زن، در برخی مناطق ھمسایھ، مانند آذربایجان شوروی نیز برگذار می شد.

مارس٨اولینبرگزاری

ندارد؛وجودزنانجنبشتاریخپژوھشگرانمیانتوافقیایران،درمارس٨جشناولینبرگذاریتاریخدرباره ی
درنسوان».سعادتپیک«جمعیتابتکاربھشد؛برگذارگیالندرمارس٨مراسماولینکھگفتمی توانیقینبھاما

ازشماریدراست.شدهذکرمراسماینبرگذاریسالنخستینعنوانبھ١٣٠٣تا١٢٩٩سال ھایمختلف،نوشتھ ھای
حدود).١٢٩٩(اسفند١٩٢١مارسدراست؛بودهانزلیبندرزن،جھانیروزنخستینبرگذاریمحلکھشدهگفتھمنابع،

زنانطرفازنمایندگیبھزنانیوبودسالنکننده یتزئینزتکینکالراعکسداشتند؛شرکتآندرزننفر۴۵ـ۵٠
7آذربایجان شوروی در این مراسم شرکت کردند. نمایشنامھ ای کھ جوانان کمونیست تھیھ کرده بودند، در این روز اجرا شد.

ازاما8باشد.داشتھوفقواقعیتبابیشترمی رسدنظربھکھمی کنندیادرشتدر١٣٠١ماهاسفندازدیگر،اسناد
محتوای این برنامھ اطالع بیشتری نداریم؛ کمااینکھ از سال ھای بعد نیز اطالعی در دسترس نیست.

احزابشد.محدودترودشوارتراجتماعیوسیاسیفعالیت ھایبعد،بھ١٣٠۶سالازرضاشاھیاستبدادتشدیدبا
وجنگلجنبشپاگیریگذاشت.افولبھروفرھنگ""انجمن ھایفعالیتآوردند.رویمخفیزندگیبھچپ گرا،

برخیگرفت.ھمرازنانگروه ھایگریبانوبخشیدبیشتریشدتاستانایندرسرکوببھگیالن،جمھوریشکل گیری
را بھ زندان انداختند.انجمن پیک سعادت نسواناعضای

«نسوانچپ  گرایاعضایازشماریتوسطنسوان")،("بیداریزنان»«بیداریجمعیت،1305سالدر
اسفنددرزنان»،«بیداریجمعیتداریم،اطالعآنازکھرازنجھانیروزجشندومینآمد.وجودبھوطن خواه»

کھمراسمایندرکردند.صحبتروزایناھمیتوتاریخدرباره یسخنرانانیاست.کردهبرگذارتھراندر،1305
بود،کردهتھیھفرھنگانجمنتئاترگروهکھقربانی»«دخترنامبھنمایشنامھ ایداشتند،شرکتآندرنفر۶٠٠حدود

9اجرا شد.

31صپیش گفتھ،ایران"،کارگریجنبشتاریخدرباره ی"شمھ ای9

عبدالصمدایران)"،توده یحزبایران،کمونیستحزبانقالبی،دموکراسی(سوسیالایرانکارگریجنبشتاریخدرباره ی"شمھ ایکتاب8
30ص،1358تھران،پنجم،چاپایران،توده یحزبانتشاراتکامبخش،

کتاب،ھمینبعد،صفحھ چند.١٠۶ص)،١٣۶٨(١٩٨٩غربی،آلمان،نویدانتشاراتناھید،عبدالحسین،مشروطھجنبشدرایرانزنانکتاب7
است.شدهتأسیس١٣٠٠سالدرنویسنده ،خودگفتھ یبھکھمی دھدنسبتنسوان"سعادتپیک"جمعیتبھراایراندرمارس٨اولینبرگذاری

)١١٣(ص

،نقطھنشرمھاجر،ناصرـمسعودیبنفشھکوششبھ،نسوانسعادتپیکبھ:ن.ک.نسوان،سعادتپیکجمعیتبابیشترآشناییبرای6
١٣٩٠/٢٠١١

و:.97ص،1383تابستانوبھار،22و21شماره ھایپنجم،سال،گیالنفرھنگمجلھ یعباسی،ھوشنگنسوان"،سعادت"پیکبھ:ن.ک.5
.36ص،1351درخشان،چاپخانھ یجودت،حسینگردآوردندهرشت"،فرھنگجمعیتتاریخچھ یگیالن،انقالب"یادبودھایکتاب

ایران،درزنانموقعیتبھبودراهدرمشروطھ،انقالبازپسویژهبھکھنبودندکمیافرادوگرنھسیاسی ست؛تشکلیاسازمانیکمقصود4
کارھای مھمی انجام دادند.
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ـمملکت»استقاللوامنیتعلیھمقدمینمجازات«قانوننبود.دیرپاچندانزنان،آزادبیشوکمفعالیتدوره ی
مخالفانبرراعرصھبود،شدهتصویبکمونیست ھابامقابلھمنظوربھکھ1310خرداددرسیاه"ـ"قانونبھمعروف
بانوان»«کانونکھدولتیواحدسازمانیکوشدندتعطیلزنانمستقلانجمن ھایوگروه ھاھمھ یکرد.پیشازتنگ تر
شد.تعطیلشاهرضابرافتادنو١٣٢٠شھریورتازن،جھانیروزبرگذاریپس،اینازگرفت.راآن ھاجایشد،نامیده

"کشفباشد.بی اعتناءجامعھدرزنانموقعیتبھنمی توانستگذارد،بنیان"نوین"ایرانیمی خواستکھرضاشاه
قلدری،وزوربایعنیرضاشاھی،شیوه یبھالبتھبود؛راستاایندرگامیشد،گذاشتھاجرابھ١٣١۴سالدرکھحجاب"
شماری شان،وبودنداجباریحجاببرداشتنمیانازخواھاندیربازازکھایرانپیشتازوپیشروزنانباال.ازوآمرانھ
روشباآن ھا،ازبسیاریاماداشتند؛رضایتحجابشرازشدنآزادازبی تردیدبودند،برگرفتھسرازحجابعمالً

رضاشاھی بھ مخالفت برخاستند.
ودرآمدندبانوان»«کانونعضویتبھمبارز،زنانازبرخیاجتماعی،جنبش ھایافولواستبدادیوضعیتدر

وپیشروزنیاست؛دولت آبادیصدیقھزنده یادآن ھا،جملھ یازپرداختند.فعالیتبھجامعھدرزنموقعیتبھبودیراهدر
اینحرکتبانوان»،«کانونبھحق طلبزنانازشماریپیوستنرغمبھامااوست.وامدارایرانزنانجنبشکھپیشگام

آنتامبارزاتدرکھدینامیسمیدوره،ایندربود.تھیخودجوشومستقلآزادی خواھانھ،مضمونیازدولتی،سازمان
٨شدنشناختھرسمیتبھبارضاشاھی،"مدرنیزاسیون"پروژه یگرفت.کاستیشدتبھداشت،وجودزنانروزی
کھبانوان»«کانوننداشت.خواناییماھیتاًاست،زنانبرابری خواھانھ یومستقلخودجوش،مبارزاتنمادکھمارس
عنوانبھمارس٨پذیراینمی توانستداشت،کاردستوردررازنانتوانمندسازیووآموزشبودصنفیبیشترنھادی
ازرضاشاهبرکناریتاروز،اینشد.اعالمزنروزرضاشاھی،حجابکشفروزدی،١٧باشد.زنجھانیروز

شد.گرفتھجشنبانوانکانونتوسط،1320شھریوردرحکومت

جریان ھای آورد.دنبالبھراترقی خواهسازمان ھایواحزابدوباره یفعالیتشاه،رضادیکتاتوریشدنبرچیده
خانھ نشینوبی حجابانکردنححاببابرایھرچیزازبیشوگرفتندقدرتبیشترھرچھننشستند؛بیکارنیزاسالمی

کردن زنان، دست بھ کار شدند.
بامداد)؛(بدرالملوکایرانزنانجمعیتجملھ،ازساختند؛راخودتشکل ھاییایرانیحق خواهزنانازطیفی

حزبسویاززنانتشکیالتوفیروز)؛صفیھوسیاح(فاطمھایرانزنانحزبپارسا)؛(فرخ رویایرانزناناتحادیھ
اعضای،زنانتشکیالتاعضایتمامالبتھبرآمد.زنانسازمانیکتأسیسبھرسماًکھاستحزبیاولینکھایرانتوده ی

نبودند.حزب توده
سالدررو،ھمینازوکردتصریحرارأی)حقجملھ(ازمردوزنکاملبرابریبرنامھ اش،درتودهحزب

جھتزنان،رأیحقتصویببرایراالیحھ ایکھبودپارلمانیگروهتنھاونخستینحزب،پارلمانیفراکسیون،١٣٢٣
گوناگونفکریافق ھایاززنانازگسترده ایطیفپشتیبانیکھطرحاینکرد.طرح ریزیملی،شورایمجلسبھارائھ

بھارجاعبراینتوانستحتا)،تودهحزبفراکسیون(جزمجلسنمایندگانحمایتعدمدلیلبھداشت،ھمراهبھرا
10کمیسیون انتخابات مجلس، حد نصاب الزم را بھ بھ دست آورد.

11بود.مارس8بزرگداشتمراسمبرگذاریفعالیت اش،دوراندرتودهحزبزنان»«تشکیالتکارھایازیکی

١٣٢٠ـ٣٢سال ھایدرمارس٨

شد:برگذارزنانتشکیالتتوسط١٣٢٢سالدرمارس،٨بزرگداشتاولین
طرفاز1322سالدربارنخستینایران،توده یحزبتأسیسازپسمارسھشتمسال جشنعلنی«برگزاری

نداریم.اما اطالعی از چند و چونش12تشکیالت زنان ایران بود»؛

محمدی،ملکھصلح»،وملیاستقاللحقوق،برابریراهدرآنانمبارزه یتشدیدوزنانھمبستگیروزمارس،ھشتمسال جشنباد«فرخنده12
.15ص،1356بھمن،11شچھارم،سالسوم،دروه یدنیا،

.1368زمستان،18شما،بیدارینگاه»،یکدرایرانزناندموکراتیکتشکیالتتأسیسسالگردچھارمینوچھلبھانھ ی«بھ11
.82ـ83صپیشین،10

4



برایسالندادنازفرھنگوزارتسال،ایندرکھگفتنی ستاست.بیشتراطالع مان١٣٢٣سالمراسماز
درمارس٨مراسمبنابراینبود».ممکننداشتید،سیاسیمرام«اگرکھ:بھانھاینباکرد؛خودداریزنروزبرگذاری

13سالن سینما نادری برپا شد کھ شامل سخنرانی و یک نمایش بود.

شرق،سینماسالندربازگشت.ـایرانیمارس٨گھواره یـگیالنبھدوبارهزنجھانیروز،١٣٢۴سالدر
شد؛برگزارھمتھراندرزنجھانیروزسال،ایندر14کردند.پابرزنانبین المللیعیدمناسبتبھراباشکوھیجشن

15و در سالن دبیرستان دارالفنون.تشکیالت زنانبھ دعوت

جشنرسمیطوربھتبریز،دررازنجھانیروزآذربایجان،خودمختارحکومتبرقرایبا،١٣٢۴سالدر
16کردند.شرکتجشنایندرنفر٨٠٠وگرفتند

سرکوبباشدند.رأیحقدارایباراولینبرایایرانزنانآذربایجان،خودمختارحکومتدرکھاستذکرشایان
جنبش آذربایجان و حکومت خودمختار آن توسط ارتش، این حق نیز پایمال شد.

سرکوبازپسخفقانفضاینداریم.دستدرخبریزن،جھانیروزبزرگداشتمراسماز،١٣٢۵سالدر
اینبھاطالعیھ ایمابیداریدرزنان»«تشکیالتامانبود.مناسبطبعاًمارس٨برگذاریبرایآذربایجان،جنبش

17مناسبت بھ چاپ رساند.

سالندر شد؛برگزارزنانتشکیالتطرفازمراسمیدیگربارزن،جھانیروزمناسبتبھ،١٣٢۶سالدر
18تئاتر گیتی و با سخنرانی زھرا اسکندری، ھمایون تاج اسکندری و مریم فیروز.

ازآن،بھوابستھسازمان ھایھمھ یوتودهحزب،١٣٢٧سالبھمن ماهدرمحمدرضاشاهنافرجامتروردنبالبھ
و27سال ھایدرچپ گرا،سازمان ھایشدنغیرقانونیوفراگیراختناقدلیلبھشدند.غیرقانونیزنان تشکیالتجملھ
نداریم.دستدرنشانیـعلنیشکلبھدست کمـزنجھانیروزبزرگداشتاز28

سالدرگرفت.تازه ایاوجزنانمبارزاتنفت،صنعتشدنملیجنبشسال ھایدرسیاسیفضایشدنبازبا
شدهرھاآنشرازتازگیبھکھجنگشدنجھانیازمردمواھمھ یوکرهجنگآغازجھانی،رویدادھای،١٣٢٩/١٩۵٠

تحت الشعاعزنجھانیروزسال،ایندرکرد.متمرکزصلحبرایمبارزهحولراآزادیخواهودموکراتنیروھایبودند،
«جمعیتسویازصلح»«میتینگعنوانباتظاھراتی،١٣٢٩اسفند١١روزگرفت.قرارجھانیصلحبرایمبارزه

19در آن شرکت داشت.تشکیالت زنانایرانی ھواداران صلح» در میدان بھارستان برگزار شد کھ

درکرد.موجودیتاعالمبود،زنانتشکیالتدھنده یادامھواقعدرکھایرانزنانسازمان،١٣٣٠اردیبھشتدر
٨روزدرنتیجھ،دروآوردعملبھممانعتزن،جھانیروزمناسبتبھزنانخیابانیتظاھراتازدولتسال،این

اصفھاندرمارس٨برگذاریخبرسال،ایندر20کرد.برگذارسازمانمقردرکنفرانسی،ایرانزنانسازمانمارس،
21ھم در دست است.

چنینشد.اعالمدولتبرنامھ ھایازیکیمجلس،انتخاباتقانوناصالحنخست وزیری،بھمصدقدکترانتصاببا
نیز(و١٣٣١سالسراسرجامعھ.سطحدرزنانرأیحقدوباره یطرحبرایآوردفراھممناسبیفضایبرنامھ ای،

وتبلیغبھزنان،سازمان ھایدیگرکناردر،ایرانزنانسازمانمرداد)،28کودتایآستانھ یتا،1332سالاولنیمھ ی

٢ص،١٣٣١فروردیناول،١٩،شماره یزنانجھان21
١٣٣٠اسفند۵١١،١٨شماره یدوم،سال،آیندهبسوی20
١٣٢٩اسفند٢٣چھارشنبھششم،شماره یاول،دوره ی،روزنھ19
1326اسفند٢٢شنبھ،194شمارهچھارم،سالـامروزدنیای18
1325ماهاسفند16جمعھ،49شمارهچھارم،سال،مردم17
1324اسفند١٧جمعھ،١۴۴ش،آذربایجان16
1324اسفند١٩یکشنبھ،668شمارهچھارم،سال،رھبر15
.١٣65ربیع الثانی١٣٢4،١٣اسفند٢6یکشنبھ،٣٨٣شمارهسوم،دورهدوم،وبیستسال،جوانفکر14
١٣٢٣اسفند١٧پنج شنبھ،٢5٨شمارهدوم،سال،آژیر13
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مبارزه ایبھایرانی،زناندیرینھ یآرزویوخواستاینبرایوکرداقدامانتخاباتقانوناصالحلزومدرباره یترویج
جانانھ پرداخت.

زنجھانیروزبھراویژه ایشماره ی)،ایرانزنانسازمان(ارگانزنانجھانھفتھ نامھ ی،١٣٣١اسفند١٧در
مارس»ھشتم«مناسبتبھزنان»جھانیکنگره یتدارکایرانیھیئت«پیامشماره،اینسرمقالھ یعنوانداد.اختصاص

بود. در بخشی از این پیام آمده است:
کشوراموردردخالتقدرتواستضعیفھزنکھبزرگتوھیناینبھاتکاءبامی توانستندکھروزھاییآن«...

کانونتابماندخانھدربایدزنکھافسانھآندورانواستگذشتھنمایند،برکنارامورتمامازرااوندارد،را
22خانوادگی اش را بسازد، سپری شده است...»

وخودمحلھ یدرگرفتندتصمیمتھران،محلھ ھایازیکیدرزنانسازمانفعالزنان،١٣٣١مارس٨مناسبتبھ
اسفند١٧روزمی گفتند:زنانبھومی زدندبھ یکیکراخانھ ھادِرآن ھاکنند.برگذارجشنیھمسایگان شان،ھمکاریبا

کھدھیمنشانھمھبھوبگیریمتصمیمخودبرایبایدمابدانند؛خودروزراآنگرفتھ اندتصمیمجھانزنانکھروزی ست
سازمانمبارزاتواھدافآن،دروبرگذارخانھ ھاازیکیدرمارس٨جشنترتیب،اینبھھستند.بزرگینیرویزنان

برای شرکت کنندگان شرح داده شد.زنان ایران
وکردندبرگذارگردھمایییکطیاسفند،١۴روزدررازنجھانیروزنیزشیرازدرسال،ھمیندر

23قطعنامھ ای را در دو بند بھ تصویب رساندند: حق رأی برای زنان؛ کاستھ شدن دوره ی سربازی از دو سال بھ یک سال.

شد.برگذارایراندرعلنیطوربھ،١٣۵٧انقالبازپیشمارس،٨کھبودسالیآخریناین

مارس٨خاموشیوکودتاحکومت

بودھمراهاوپوزیسیونرسانھ ھایودموکراتیکانجمن ھایواحزابخونینسرکوببا،١٣٣٢مرداد٢٨کودتای
مردمازدرازمدتیبرایراعلنیمبارزه یامکانوحشت،ورعبفضایاستقرارسیاسی.آزادی ھایبرداشتنمیانازو

حکومتبرنامھ ھایچھارچوبدرمی بایستشدند،تأسیسپساینازکھعلنی ای انجمن ھایوگروه ھاکرد.سلب
نداشت.اعرابازمحلیدیگرـزنانمستقلمبارزه ینمادعنوانبھـمارس٨روزمی پرداختند.فعالیتبھمحمدرضاشاه

زن،روزعنوانبھدی،١٧روزبزرگداشتوندادندنشانتمایلیروزاینبزرگداشتبھنیززنانتشکل ھایکنشگران
از سر گرفتھ شد.

میسربیشوکماجتماعیوسیاسیحرکت ھایبرخیکھاینرغمبھ،٣٩ـ۴٢سال ھایکوتاهسیاسیتنفسدر
برگذاریبرایمناسبیزمینھ یسیاسی،فضایسو،یکازنمی بینیم.زنجھانیروزبزرگداشتازنشانیبازگشت،
طرحبھدوران،آندرچپجواننیرویبرحاکمفکریگرایشدیگر،سویازنمی آورد.وجودبھزنجھانیروز

نداشت.چندانیکششمرد،وزنبرابریبرایمبارزهنمادعنوانبھمارس٨روزوزنمسئلھ ی
مبارزه یازافرادازبسیاریکشیدنکنارمرداد،٢٨کودتایازپسچپ گراسیاسیمبارزانازنسلیشدننابود

درمبارزانجواننسلبھپیشنسلپیکارگرانتجربھ یانتقالمانعو...کشورازخارجبھدیگربخشیمھاجرتسیاسی،
ایران شد.

24در این سال ھا، برگذاری علنی روز جھانی زن، تنھا در میان ایرانیان خارج کشور امکان پذیر و رایج بود.

کشورخارجدرمارس٨

،نقطھنشرمھاجر،ناصرـمتینمھناز،انقالبازپیشزنمسئلھ یوخارجدردانشجوییجنبشایران،زنانملیسازمانکتاببھن.ک.24
1401/2022

٧صتاریخ،بی،۶۶شماره ی،زنانجھان23

کبیر«انقالببھ:ک.ن.شود؛برگذارکپنھاگدر١٩۵٣سالدربودبناکنگرهاین.١٣٣١اسفند17یکشنبھمخصوص،شماره ی،زنانجھان22
ایران،توده یحزبتبلیغاتشعبھ یانتشارات،ایرانواکتبرانقالبکتاب:درابراھیمی،ایراندختزنان»،آزادینھضتواکتبرسوسیالیستی

٣٢٣ص،١٣۴۶
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مبارزیدانشجویانکناردربودند،کردهوطنجالیسرکوب،وخفقاندلیلبھکھاوپوزیسیوننیروھایازپاره ای
نشریاتیپرداختند.فعالیتبھکشورازخارجدربودند،شدهسازماندھیایرانیدانشجویانومحصلینکنفدراسیوندرکھ
اینازبخشیمی داد.اختصاصمارس٨بزرگداشتبھرامقاالتیمی رسید،چاپبھخارجدرچپنیروھایسویازکھ

دیدگاهبامتناسبزنان،موقعیتوجنسیستممسئلھ یبھدیگر،بخشوبودمارس٨تاریخچھ یبرکوتاهمروریمقاالت،
موردرویدادآنمی آمد،پیشایراندرزنانباربطدررویدادیکھآنگاهمی پرداخت.گوناگونسازمان ھایوگروه ھا
نقدبادوھرکھ۴۶سالدرخانوادهحمایتقانونیاو۴١سالدرزنانرأیحقمثال،برایمی گرفت.قرارتحلیل

کلیبھراخودحقانیتشاهرژیممرداد،٢٨کودتایازپسکھسبباینبھبیشترشد؛روبروچپاوپوزیسیوننیروھای
رأیحقگروه ھا،ایننظرمطابقشود.شناختھرسمیتبھرفرمیھیچمبتکرعنوانبھنمی توانستوبوددادهدستاز
حمایتقانونیانبودند.برخوردارواقعیرأیحقازھممردانکھحالیدرباشد،داشتھمی توانستزنانبرایفایده ایچھ

عملیامکانکھآوردوجودبھزنانیزندگیدرمی توانستتغییریچھمنطق،ھمینازپیرویبابیشوکمخانواده،
25بھره بری از آن را نداشتند.

درمردانباھمراھیوھمگامیمی دانستند،ارجحزنانبرایدورهایندراپوزیسیون،نیروھایکھوظیفھ ای
جنسیتبعیضرفعبرایمبارزهکھبودندبردهیادازآن ھابود.امپریالیسموخارجیسلطھ یدیکتاتوری،علیھمبارزه

جزء جدای ناپذیر مبارزه برای آزادی و دموکراسی است.
جنبشپاگیریھنگامبھمی شد.برگذارکشورخارجدرچپ گرانیروھایازطیفیمیاندرالبتھزنجھانیروز

زنانملیسازماناست.دستدرزنروزبرگذاریازنشانھ ھایی،١٣٣٩/١٩۵٠دھھ یپایاندرکشورخارجدانشجویی
شد،پی ریزی١٣۴٣/١٩۶۵سالدرایرانی،دانشجویانومحصلینجھانیکنفدراسیوندرفعالزنانتوسطکھایران
سنتآمریکا،درویژهبھ،کنفدراسیونفعاالننیزسازماناینفروپاشیازپسمی کرد.برگذاررازنجھانیروز

گرفتند.پیرامارس٨برگذاری
اززمانآنچپدریافتودرکباـزنمسئلھ یباربطدرمارکسیستیتحلیل،١٩٧٠دھھ یسال ھایدر
استثماریاستماززنانکرد:خالصھچنینمی توانرادرکاینیافت.چیرگیاوپوزیسیونچپجناحبرـمارکسیسم 
باجوامع.برحاکمکھنسالپدرساالریدلیلبھنھمی شود،اعمالحاکمطبقاتسویازعمدتاًاینورنج انددر"دوگانھ"

راھیزنانرو،اینازطبقاتی ست.ازمبارزه یبخشیدوگانھ،ستمازرھاییبرایزنانمبارزه یتحلیل،اینازپیروی
می رسد.سرانجامبھکارگرطبقھ یرھبریزیرکھندارندآزادی بخشجنبش ھایوانقالبیمبارزه یدرشرکتجز

استقرار جامعھ ی سوسیالیستی، عدالت اجتماعی را مستقر خواھد کرد و برابری زن و مرد، قھراً پدیدار خواھد شد.
کھچرابودند؛تھی دستوکارگرزنانپیشرو،اجتماعینیرویدوگانھ"،"استثمارازگرایش ھاایندرکپایھ یبر

این نیرو، در ھر دو عرصھ ی اقتصادی و اجتماعی مورد استثمار و ستم قرار می گرفت.
زنان،طلبانھ یبرابریوآزادی خواھانھجنبشبھنسبتچپنیروھایازمھمیبخشرویکردبھمن،انقالبازپس

ازپسایرانیان،میاندرمارس٨برگذاریسنتماندگاریکھنبریمیادازامابودند.رویکردھمینازمتأثربسیار
تشکیلبھایرانبھبازگشتازپسکھبودندنیروھاھمینشد.میسرخارجدرچپنیروھایتوسطمرداد،28کودتای

کردند.برگزار۵٧اسفنددررازنجھانیروزسال،25ازپسبار،نخستینبرایوزدنددستزنانگروه ھای
لنینیستـمارکسیستبخش،خلقفداییچریک ھایسازمان(ایران داخلچپ گرایسازمان ھایازکدامھیچ

بھوبرنیامدندجنسیتبعیضبامبارزهمنظوربھزنانگروهتشکیلبھآن)ازجداشدهگروه ھایوخلقمجاھدینسازمان
26جز اقدامات پراکنده ای از سوی برخی ھواداران شان، کاری در راستای سازماندھی زنان انجام ندادند.

مارس٨برگزاریو١٣۵٧بھمنانقالب

واسالمیشریعتبرقراریھدفباکھایرانیزنموقعیتبھرسیدهقدرتبھتازهاسالمیحکومتدست اندازی
سویازشد.روبرو۵٧اسفنددرزنانایستادگیبامی گرفت،صورتمکتبیومؤمنمسلمانانیبھزنانکردنتبدیل

روزتدارکبھزنانتازه تأسیسگروه ھایمارس،٨نزدیکیوتقویمیدالیلبھشد،گفتھپیشترکھطورھماندیگر،
جھانی زن سرگرم بودند و این فرصتی را فراھم کرد برای تالقی زنان معترض و کنشگران حقوق زن.

اسفنددرزنانخیزشنیز:و.٢٠ـ٢٧ص،١٣٧۶/١٩٩٧بھار،٧شماره ی،نقطھفصل نامھ یمتین،مھناززنان»،مبارزاتوچپ«نیروھای26
پیش گفتھنخست،دفتر،١٣۵٧

پیشین، تحلیل اوپوزیسیون خارج کشور درباره ی مسئلھ ی زن در این برھھ، بھ تفصیل در این کتاب بررسی شده است.25
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علیھدموکراتیکپیکارنیرومندموتورھایازکھآوردپدیدرانیروییمی توانستزنانجنبشپاره یدواینپیوند
اسفندجنبشازلیبرالودموکراتنیروھایوچپسازمان ھایحمایتعدماماباشد.زمانباناھمزادوواپس گراحکومت

کند.فروکشحکومت،موقتعقب نشینیازپسجنبشاینوندھدرویدرھم آمیزیاینکھشدسبب،۵٧
دیگرمبارزهامادادند،ادامھمقاومتبھاسالمیجمھوریتھاجمبرابردرآگاه،وھشیارزنانازشماریگرچھ

گستردگی و قدرت نخستین تظاھراِت پس از انقالب را بازنیافت و بھ جنبشی نیرومند تبدیل نشد.

شدهبدلاسالمیجمھوریحامیبھکھ)تودهحزببھ(وابستھزنان»دموکراتیک«تشکیالت،١٣۵٨اسفنددر
مناسبتبھزنانگروه5دعوتبھمشترکیبرنامھ یسال،ھمیندرداد.ترتیبمراسمیزن،جھانیروزمناسبتبھبود،

کمیتھ،مبارززنانجمعیت،زنانرھاییانجمن،زنبیداریجمعیت،مبارززنانانقالبیاتحادیھ یشد:برگذارمارس8
27دانشکده ی فنی (دانشگاه تھران) برگذار شد.. این مراسم در محل آمفی تئاترزنان جبھھ دموکراتیک ملی

برنامھ ایجداگانھنیزبودکردهاعالمراخودموجودیت،١٣۵٨سالروزھاینخستیندرکھایرانزنانملیاتحاد
برای این روز تدارک دید.

پسو...کارگرطبقھ یآزادیراهدرپیکارسازمان،خلقفداییچریک ھایسازماننظیرچپسازمان ھای
جھتمبارزهوبودشدهعضوگیریزناندادنجابرایمکانیاساساًکھدادندتشکیلزنانکمیتھ ھایوگروه ھاانقالب،

28برابری زن و مرد و رفع تبعیض جنسی را در دستور نداشت.

نشریھ شاندراعالمیھ ایدرجبھگاهزن،جھانیروزمناسبتبھسازمان ھااین،1360تا1358سال ھایبین
بسنده می کردند و گاه بھ برگذاری مراسمی جھت تبلیغ مواضع سیاسی سازمان شان می پرداختند.

بھکارنشریھ یدربیانھ ایزن،جھانیروزمناسبتبھ،1358سالدر،ایرانخلقفداییچریک ھایسازمان
برگذارتھرانپلی تکنیکدانشگاهدرمراسمی،کارگرطبقھ یآزادیراهدرپیکارسازمانزنان»«کمیتھ یرساند.چاپ
بود.منوالھمینبھبیشوکموضعیتنیز١٣۵٩سالدرکرد.

ھرنوعامکانویافتبی سابقھشدتیاسالمیجمھوریسویازمخالفنیروھایسرکوب،١٣6٠خردادازپس
ایران،گذشتھ یسده ییکتاریخدربارچندمینبرایزن،جھانیروزعلنیبزرگداشتشد.سلبدگراندیشانازفعالیتی

نکردهوطنجالیکھدگرخواھیودگراندیشزنانآورد.روی"مخفی"زندگیبھدوبارهمارس٨گشت.امکان ناپذیر
بھونبردندیادازرامارس٨اسفند/١٧روزامانداشتند،علنیفعالیتبرایامکانیکوچک ترینگرچھبودند،

سلول ھایدرحتاچھوخانگی؛مخفیمحفل ھایدرچھدوستانھ؛کوچکجمع ھایدرچھپرداختند؛آنبزرگداشت
29زندان.

رفت."تبعید"بھدوبارهمارس٨کشور،ازخارجبھنفرھزارانناگزیرگریزبادیگر،سویاز

تبعیددرمارس٨

پیدرراوطنازایرانیھزارصدھاناگزیرگریز،١٣۶٠دھھ ینخستسال ھایدراوپوزیسیونخونینسرکوب
درفعالیتسالچندتجربھ یشماری شانکھزنانیمی دادند؛تشکیلزنانراعظیمخیلاینازتوجھیشایانبخشآورد.

وبازبینیلزوممردم،دموکراتیکجنبشبزرگشکستداشتند.خودکولھ باردرراچپسیاسیسازمان ھایواحزاب
بھمن،انقالبتجربیاتپرتودررازنمسئلھ یدرباره یویژهبھچپ گرا،نیروھایعملیوفکریمبانیدربازاندیشی

اجتناب ناپذیر می کرد.
بھبودند،زیستھمردمدموکراتیکخواست ھایبرایمبارزهدرراچپنیروھایکژروی واشتباه ھاکھزناناین

سازمانعملیونظریپھنھ ھایدررامبارزهاینتوان،حددرومی بردندپیپیشازبیشزنان،مستقلمبارزه یاھمیت
نشریاتشدند.پایھ ریزیآمریکاواروپامختلفکشورھایدرسازمانومحفلوگروهده ھاترتیب،اینبھمی دادند.

نیز:و.3ص،1362اسفند22دوشنبھ،83شدوم،سالزنان)،ویژه ی،تودهراه(ضمیمھ یجھان»زنانھمبستگیروزمارس،«ھشتم29
مناسبتبھزنان)،مدرسھ یداخلی(نشریھ یفمینیستی»«مدرسھدر:شجاعی،منصورهایران»،درمارسھشتمبرگزاریسال٨٧«حکایت

.١٣٨٧اسفندسوم،زنگزن،جھانیروزمارس:ھشتم

نیروھای چپ و مبارزات زنان، پیش گفتھ28
١٣58اسفند١6،اطالعات27
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ازگسترده ایطیفکھ شدندبرگذارمتعددیکنفرانس ھایوسمینارھاو رسیدندانتشاربھزنانگروه ھایسویاززیادی
زنان را در برگرفتند.

دربحثوتأملمھممحورھایازیکیبھرازنمسئلھ یرفتھ،رفتھزنان،اینفعالیت ھایوپژوھش ھامطالعات،
اینبھوبودزنمسئلھ یطرحمھمفرصت ھایازیکیزن،جھانیروزمارس،٨بزرگداشتکرد.تبدیلکشورخارج

داشتند.نگھزندهایرانیانمیاندررامارس٨سنتخود،نوبھ یبھکشور،خارجایرانیزنانترتیب،

زنانمبارزاتاعتالیدرآن،ازپساجتماعیوسیاسیتحوالتوعراقوایرانجنگپایانکشور،داخلدر
علیھ تبعیض جنسی اثرگذار شد.

"اصالحات"دوره یدرمارس٨

سکوالریزناننشریات،١٣٧۶سالدرجمھوریریاستبھخاتمیمحمدانتخابو"اصالحات"دوره یآغازبا
زنانکھبودآشکارآغاز،ھمانازیافتند.انتشارامکانبودند،اسالمیجمھوریقوانینچھارچوبدرفعالیتبھحاضرکھ

30می شناسند.رسمیتبھزنروزعنوانبھرامارس٨ومی دانندفمینیستراخودنشریات،ایندست اندرکار

دستبھاینکھرغمبھداشتند،فعالمشارکتیآندرھمدانشجودخترانکھ١٣٧٨تیرماهدانشجوییجنبش
جنب وجوش ھایشکل گیریوخفقانجوشدنشکستھدربی شکشد،ماروتاراسالمیجمھوریسرکوبگرنیروھای

درنفر١٠٠٠شرکتبا،١٣٧٨اسفنددرزن،جھانیروزمناسبتبھعلنیمراسماولیناست.بودهتأثیرگذارعلنی،
31"شھر کتاب" برگذار  شد.

زنان».فرھنگی«مرکزنامبھتشکلیشکل گیریآغازباشدھمزمان،١٣٧٨سالمارس٨مراسمبرگذاری
32کردند.برگذارھنرمندان»«خانھ یدر،١٣٧٩سالدررازنجھانیروزتشکل،ھمینفعاالن

دیگرشھرھایبھمارس٨برگذاریوآمدندوجودبھدیگریانجمن ھایوگروه ھاتدریجبھبعد،سال ھایدر
33کشور (تبریز، زنجان، اصفھان، اھواز...) نیز تعمیم یافت.

ماھیتوقتی34دادند.نشانخوشرویمارس٨برگذاریبھتدریج،بھھماسالمی""انجمن ھایدانشجویانحتا
بسیارینبود،جامعھبرایبن بستوبحرانفساد،تباھی،خشونت،جزحاصلشکھشدآشکاراسالمی""ایده آل ھایواقعی

روینداشت.خریداریـجوانانمیاندردست کمـدیگرطبعاًکھزن"اسالمی"روزجملھازفروریختند؛ایده آل ھاایناز
دانست.فرایندیچنیننتیجھ یمی بایسترامارس٨نظیرنمادھاییبھاسالمیدانشجویانازشماریآوردن

تھراناللھ»ی«پارکدروبیرونیفضایدرسال ھا،ازپسباراولینبرای،١٣٨١سالدرزنجھانیروز
برخیگفتھ یبھ،اللھپارکدرانتظامینیرویچشم گیرحضورکردند.شرکتمراسمایندرنفر٧٠٠حدودشد.برگذار

35از حاضرین، روز جھانی زن را بیشتر بھ "روز پلیس" شبیھ کرده بود!

نیرویحملھ یباشود،برگزاراللھپارکدردیگرباربودقرارکھزنجھانیروزمراسم،١٣٨٢سالدر
36انتظامی بھ ھم ریخت. مجوز برگزاری این برنامھ، ساعاتی پیش از مراسم، لغو شده بود.

١٨صپیش گفتھ،سال...،٨٧حکایت36

وخراسانیاحمدینوشینکوششبھ،زنانفصلتھران»،اللھ یپارکدرایرانیزناناعتراضیمیتینگتصویر؛روایتبھمارس8«35
.٧و۵،۶ص،١٣٨٢سوم،جلدمھاجر،فیروزه

اردیبھشت،2ـ3شزنان)،فرھنگیمرکز(خبرنامھ یزننامھ یخراسانی،احمدینوشینمرز»،بدوندخترانوپیفی""پیف«فمینیسم34
30ص،1381

پیشین33
١٧صپیش گفتھ،سال...،٨٧حکایت32

مناسبتبھزنان)،مدرسھ یداخلی(نشریھ یفمینیستی»«مدرسھدر:شجاعی،منصورهایران»،درمارسھشتمبرگذاریسال٨٧حکایت«31
کوششبھدوم،جنسراجی،فرزانھدھھ»،دوازپسزنجھانی«روزو:؛١۶ص،١٣٨٧اسفندسوم،زنگزن،جھانیروزمارس:ھشتم

٢٣ص،١٣٧٩اسفند،٩جلدتوسعھ،نشرخراسانی،احمدینوشین

زیر:نشانیدر،1386اردیبھشت10روز،اخبارتارنمایمتین،مھناز،تجربھیکبرمروری"،اصالحاتجریان"وزنانجنبش30
https://www.akhbar-rooz.com/37230/1386/02/10/
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باروزاینوشدافزودهکردند،رازنجھانیروزبرگذاریقصدکھگروه ھاییشماربر،١٣٨٣سالدر
37گستردگی بیشتری برگذار گشت.

ازنمی شناختند،رسمیتبھرادیگریروززھرافاطمھ یتولدجزکھھم"اصالح طلب"اسالمیزنانرفتھ،رفتھ
مارس٨مراسمازمفصلیگزارشاسالمی،جمھوریاصالح طلبجناحبھوابستھ،زنانمجلھ ینوشتند.وگفتندمارس8
38رساند.چاپبھ١٣٨٣سالدر

شدتسرکوب،وکردتغییرسیاسیفضای،١٣٨۴سالدرجمھوریریاستبھاحمدی نژادمحمودانتخاببا
،٨۴سالمارس٨درامابودند،نماندهبی بھرهشتموضرباززنانھم"اصالحات"دولتدرگرچھگرفت.بیشتری

اغلبشد؛برگذارکشوردانشگاه ھایدربرنامھچندروز،اینمناسبتبھحال،اینباھستیم.سرکوبشدت گیریشاھد
39بدون مجوز.

بیشترزنانمبارزه یآورد،پیدرکھمحدودیت ھاییو١٣٨۵سالدراجتماعی"امنیت"ارتقاءطرحاجرایبا
تغییربرایامضاءمیلیون"یککمپینافتادند:راهبھرفتھرفتھگوناگونی،"کمپین"ھایگرفت.خودبھ"کمپینی"شکل

در"کمپین"ھا،اینوجودو...من"وطنمن،"مادرآزادی"،ازنیمیزن"سھمسنگسار"،بی"قانونتبعیض آمیز"،قوانین
عین حال بیانگر وجود گرایش ھای متفاوت در جنبش زنان نیز بود.

ازشماریوشدکشیدهخشونتبھاسالمیشورایمجلسبرابردرمارسھشتمروزتظاھراتسال،ایندر
40شرکت کنندگان در تظاھرات دستگیر شدند.

خانھ ھابھدوبارهمارس٨عمومی،اماکندرمراسماجرایبرایمجوزدریافتعدمدلیلبھ،١٣٨۶سالدر
برنامھ ایفمینیستی»،«مدرسھ یوایرانی»زنان«کانوندعوتبھمخفی.وخصوصیمراسمیشکلبھنھامابازگشت؛

41شد.برگذارخانھیکدرایران،مختلفشھرستان ھایوتھرانفعاالنازتن150ازبیششرکتباوپنلچھاربا

دانشکده یدربودمراسمی،١٣٨۶سالدرمارس٨مناسبتبھعلنیبرنامھ ھایمعدودازیکیکھاستجالب
چندکناردرمجلس،نماینده یزنانازشماریواصالح طلب"اصول گرا"،زنانشرکتباتھران،دانشگاهاجتماعیعلوم

42تن از زنان غیراسالمی.

شد،معروفسبز»«جنبشبھکھمردماعتراضیخیزشواحمدی نژادمحموددوباره یانتخاب،١٣٨٨سالدر
نیزجمھوریریاستبھروحانیحسنانتخابساخت.ناممکنرامارس٨علنیبرگذاریوکردتشدیدراامنیتیفضای

برای زنان اصالح طلبی کھ امیدواری ھای پیدا کرده بودند، گشایشی بھ ھمراه نیاورد.

پوششزیرکھنظرھاییاختالفشدند.فعال ترنیزجنبشاینچپگرایش ھایسال ھا،ایندرزنانجنبشبرآمدبا
چندانینمودکھگرایش ھاییوشدآشکاررفتھرفتھبود،ماندهپنھانبیشوکم"ھمگرایی"ھا،و"کمپین "ھادرکار

نداشتند، با بھ راه افتادن نشریات و سایت ھای انترنتی، بھ بیان دیدگاه ھای خود پرداختند.
کنند؛برپامراسمیکردندکوششودادندانتشاربیانیھ ھاییمارس٨مناسبتبھزنانازگروه ھایی،١٣٩۶سالدر

ایندادند.فراخوانکاروزارتبرابردرگردھماییبرایکھبرابری"وعدالترھایی،خواستارمردانو"زنانجملھاز
گردھمایی، با حملھ ی نیروھای انتظامی از ھم پاشید.

نیروھایکالسیکرویکردباتفاوت ھایشوتشابھاتبررسیوجنسیتبعیضبھزنانجنبشازبخشاینرویکرد
چپ بھ مسئلھ ی زن، نیازمند پژوھش ھای دیگری ست.

١٣٨۶اسفند١٣عصرنو،تارنمایرحمانی،مریممارس)»،٨مناسبت(بھقانون گذاریوزنانحقوقیمطالبات«ھمایش42
٢٠٠٨مارس١١،فمینیستیمدرسھ یتارنمایشد»،برگزارفمینیستیمدرسھ یوایرانیزنانکانونسایتتوسطمارس٨«مراسم41
١٩صپیش گفتھ،سال...،٨٧حکایت40
١٣٨۴اسفند٢٠٠۶/١٩مارس١٠۶۴،١٠ش،شھروندشمیرانی،خسرو39

.19ص،1384فروردین،119شچھاردھم،سال،زنانافضلی،نسرینزنان»،جنبشدرباره یتردیدھاپایانامسال،مارس8«38

١٩و١٨صپیش گفتھ،سال...،٨٧حکایت37
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نمادیبھورودفراترچپجنبشمحدوده یازتوانستسالھ،دهچندروندیکدرزن،جھانیروزآنکھخالصھ
وزن"اسالمی"روزنھدیگری،روزھیچشود.تبدیلفکری شانگرایشازمستقلحق خواه،زنانھمھ یمبارزه یبرای

نیافت.ایرانزنانمبارزاتدرجایگاھیونشدبرخوردارمارس8اھمیتازدی"،١٧"نھ

***
اعتراضبھرازنانکھبی واسطھ ایوفوریعاملایران،زنانجنبشنویندوره یسرآغاز،١٣۵٧اسفنددر
کنفرانس ھا،درزنان،جنبشفعاالنبعد،سال ھایدربود.اسالمیحجابشدناجباریکشاند،خیابان ھابھوبرانگیخت

ایرانیزنمشکالتومسائلازکشورـخارجدربیشترـبودامکانشکھھرآنجامقاالت شان،وکتاب ھاگردھمایی ھا،
دربحثوبازاندیشیمورداصلیمسائلازیکیایران،درجنسیتبعیضنمادعنوانبھاسالمی،حجابونوشتند.گفتند

میان کنشگران و پژوھشگران جنبش فمینیستی ایران بود.
شھرھایدیگرازبرخیوتھراندربدیعبسیاراعتراضیحرکتیکشاھد،2017دسامبر/1396دی ماهدر

درزنانخیزشنخستینانگیزه یھمانآن،انگیزه یوشدمعروفانقالب"خیابان"دخترانحرکتبھکھبودیمبزرگ
اجباری.حجاببھاعتراضبود:1357اسفند

بدیھیزنان،جنبشسکوالربخشمیانمباحثدرآنچھکھدریافتیمانقالب"،خیابان"دخترانحرکتبھواکنشدر
زنانخیزشبامخالفتدرکھرادیروزاستدالل ھایازبسیاریحیرت زده،است.نبودهبدیھیھمچندانمی رسید،نظربھ
خواندیم.وشنیدیمدیگربارمتفاوت،کمیفرمول بندی ھاییبابود،شدهگرفتھکاربھ1357سالدر

واسالمیحجابعلیھایرانزنانمبارزه یدرخود،شگفت انگیزواستثناییحرکِتباانقالب"،خیابان"دختران
اجباری تحولی مھم بھ وجود آوردند. این حرکت نمی توانست فمینیست ھا را بی تفاوت بگذارد؛ کھ نگذاشت.

دارند.طبقاتیوایدئولوژیکنظری،سیاسی،گوناگونگرایش ھایزن،حقوقکنشگرانعام طوربھوفمینیست ھا،
حجابمانندمسئلھ ایدرباره یکھمی رفتانتظاراماباشند.داشتھتوافقوتفاھممسائل،ھمھ یدرکھنیستونبودقرار

اجباری و اعتراض بھ آن، یک تفاھم عمومی، دست کم در میان فمینیست ھای سکوالر وجود داشتھ باشد؛ اما نداشت.
قرارنقدواعتراضموردایران،درراآنشدناجباریواسالمیحجابسال ھا،ایندرکھآناناززیادیشمار

اینشوقوشورحالعیندروشگفتیموجباقدام،اینوکردندحمایتانقالب"خیابان"دخترانازطبعاًبودند،داده
بخش از فمینیست ھا شد.

یاپوشیدهسوءظنیباوبدبینانھدیدیبابوده اند،زنانخواست ھای"اولیت بندی"کاردرھموارهکھدیگرشماری
ونبودهزناناولویت ھایمیاندرحجابآن ھا،باوربھکھچراکردند؛برخوردانقالب"خیابان"دخترانبھآشکار،
میلیون،40ازبیشجمعیتیباایران،زناناولویت ھایبرمی انگیزد:رازیادیپرسش ھای"اولویت بندی"ایناما43نیست.

گونھاینمعیشتی ست؟مشکالتآنوداردوجوداولویتیکتنھاآیامی کند؟تعیینراآن ھاکسیچھکدامست؟
اساساًنظرسنجی ھایی؟چھپایھ یبرداده ھایی؟چھمبنایبرمی گیرد؟انجامواقعیت ھاییچھاعتباربھ"اولویت بندی"ھا،

فرودستمردمدارد؟اعتبارچقدرـجانبدارانھوشخصیتفسیرھایباھمآنـبشربنیادینخواست ھایبھدادن"اولویت"
ازبسیاریبرایمبارزهدرنمی توانندکھھستندروزمره شانزندگیدرمشکالتیچناندچارطبعاًایران،زحمتکشو

زندگیدرپایھ ای،حقوقاینازبرخورداریھمھ،اینباشوند.شریکوسھیمبشر،جھان شمولوپایھ ایحقوق
ومفلوکچنانرامردموعقب ماندهچنانراایرانجامعھ یدیدگاھی،چنیندارد.تعیین کنندهتأثیریآن ھاروزمره ی

اینباشد.داشتھنمی توانداھمیتیروزانھخوراکوخوردجزچیزیزحمتکش،اکثریتبرایگویاکھمی پنداردبیچاره
آیامثال،براینمی نھد.وقعیھستند،اجباریحجابمخالفکھزحمتکشاقشاروکارگرزنانوسیعتوده یبھرویکرد،

برایقانونیوآزادانھمبارزه یحقفقداننیستند؟بیانواندیشھوعقیدهآزادیداشتنخواھانزحمتکش،وکارگراقشار
بھروزهھمھآن ھاآیاحقوق،اینداشتنبراینیست؟برای شانحیاتیمسئلھ ایزحمتکشان،اسفبارمعیشتیوضعیتتغییر

خیابان ھا می آیند؟ اگر نمی آیند، مبارزه برای کسب این حقوق پایھ ای را باید از فھرست "الویت ھا" خارج کرد؟

فعاالنازکھمی بینیمخراسانیاحمدینوشینخانمنوشتھ ھایدرراانقالب"خیابان"دختراندرباره یدیگرینقد
نظرات شانموافقچھنوشتھ اند.آنمسائل وزنانجنبشدرباره یبسیاریمقاالتوھستندزنانحوزه یشناختھ شده ی

"نھنیز:و؛٢٠١٨ژانویھ٢۶قجر،آیداوایر،ایرانتارنمایکار،مھرانگیزباشم،ھمراهتندروفمینیست ھایبانمی توانمبھ:ن.ک.نمونھ،برای43
بھ حجاب" یا "نھ بھ حجاب اجباری"؟، مھرانگیز کار، تارنمای آسو، مانی تھرانی، در نشانی زیر:

http://www.aasoo.org/fa/articles/918
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"دختراندرباره یایشاناخیرمقالھ یسھھمھ،اینبانیستند.کمنوشتھ ھای شاندرتأمل برانگیزنکاتمخالف،چھوباشیم
ازرانویسندهشناختعدمواستجانبدارانھپیش داوری ھایوتوجیھ گرایانھوسطحیتحلیل ھایازپر،44انقالب"خیابان

خودآن،خاطربھکھمی دھدنشانبستھ ایودگماتیکسنتی،تحلیل ھایدرزدندرجاوایراناخیردھھ یچندتحوالت
ایشان نسلی از فعاالن حقوق زن را سال ھا مورد سرزنش قرار دادند.

می کنندنقدراآن ھاکھکسانیازقولنقلیکحتانوشتھ ھا،ایندربپردازیم.ایشاننگارششیوه یبھنخست،
چھواقعبھنمی دانیمونمی شوندشناساندهخوانندهبھافرادایننمی بینیم.انقالب")،خیابان"دخترانحرکتطرفداران(یعنی
جانبازھمایشان،چوناست.بدیعخودنوعدروشگفت انگیزنگارش،شیوه یاینکرده اند؟استداللچگونھوگفتھ اند

باطلآسودگیبھرامخالفاننقطھ نظراتھمھ یترتیب،اینبھمخالفان شان.جانبازھمومی کننداظھارنظرخودشان
اعالم می کنند و خود را برحق نشان می دھند.

ارائھایراناخیرسالھ یچندتحوالتازتحلیلیابتداخراسانی،احمدیخانمبرسیم.محتوابھوبگذریمشکلاز
رسانھ ھایباراجواننسلرابطھ یاست:مدرنرسانھ ھایوجمعیارتباطشیوه ھایدرتغییراساسبرعمدتاًکھمی دھند

انجمنوگروهبھبی نیازیشده؛خبررسانیدرسرعتموجبکھ)و...اجتماعیشبکھ ھایانترنت،ھوشمند،(تلفنتازه
برای گردھمایی و بی نیازی بھ "واسطھ" (یعنی گروه و تشکل) برای بیان خواستھ ھای شان.

آرایش ھایلباس،وظاھربھبی اندازهتوجھپرداختھ اند:زنانجواننسلاینخصلت بندیوویژگی ھاشرحبھسپس
گذاشتھتأثیرطبعاًھمآن ھا"کنشگری"شیوه یبرکھو...گرفتن"سلفی"رواجخود،بھافراطیتوجھغریب،وعجیب
ھمھزنان،ازنسلاینبرایایشان،گفتھ یبھمحور.خودوفردیبسیارخودنمایانھ،نمایشی،تصویری،کنشگریاست:
نسلفعالیت ھایندارد.وجوداینانبرایزنانحقوقوشخصیمنافعمیانمرزیپیشین،نسلخالفبر"فردی"ست؛چیز

"زودبازدھی"بھاین ھاامابود؛دیربازدهوادامھ داربلندمدت،نوشتاری،باواسطھ،جمع،بھقائمایشان)خود(نسلپیشین
زندگیبرکھبودعمومیواجتماعیحقیکخودشان،گفتھ یبھخراسانی،احمدیخانمنسلبرایحجابدارند.نیاز

بسیارنسلاینچونفردی ست؛ھویتیکجوان،نسلبرایامامی گذاشت.تأثیرزنانسیاسیواقتصادیاجتماعی،
مربوطظاھرشوفردیھویتبھکھچرایافتھ؛بیشتریبسیاراھمیتبرایشاجباریحجاباست.فردپرستوخودمحور

راآنھمحکومتدارد،زیادیاتکایشده،جھانیاجتماعیشبکھ ھایبرحرکت ھااینچوندیگر،سویازمی شود.
بلکھاست.نبودهحرکتاینپایانعاملتنھاسرکوبایشان،گفتھ یبھامامی کند.سرکوبومی دھدربطخارجبھسریعاً
ندارند.شدنمردمیوشدنپذیرفتھبرایزمینھ ایاساساًاست،نھفتھآندرکھرادیکالیسمیدلیلبھحرکت ھاییچنین
ھمھبھایشانھمآخردرنباشد.آندررادیکالیسمیکھمی پذیرندراطوالنی مدتوآرامحرکت ھایفقطمردمچون

آرامحرکت ھایجریاندرتاکشندبیرونسیاسیحوزه یازراحجابمسئلھ یکھمی دھنداندرزوپندسیاسینیروھای
جامعھ ی مدنی بھ تدریج، موضوعیت خود را از دست بدھد.

بیانحدودیتابرشمرده اند،اجتماعیحرکت ھایدرمدرنرسانھ ھایجایگاهدرباره یایشانکھویژگی ھایی
چنیننیست.واقعیتازدورمواردبرخیدرشده،کاریکاتوریزهاگرچھھمجواننسلویژگی ھایاست.دورانواقعیت
واستموجودممنوعیت ھایسکھ یدیگررویخودکھمی بینیمـدخترانفقطنھوـجواننسلدرماراگری ھاییافراط

نشانی از یک جامعھ ی بیمار.
کھمشخصاتیازکدامھیچکھاستایندرنگارنده،اینباوربھخراسانی،احمدیخانمنوشتھ یمشکلاما

نھگرفتن،سلفینھجوان،زناناینظاھروشکلدرنھنمی کند؛صدقانقالب"خیابان"دختراندرباره یبرشمرده اند،
خراسانیاحمدیخانمکھدخترانیازدستھآنودختران،اینمیانشباھتیھیچشماآیانھ...واجتماعیشبکھ یازاستفاده

حرکتنزدند؟دستکاریچنینبھخود"مانکن"ھا،آنچرااساساًمی بینید؟45خوانده اند،ایرانیمانکن ھایراآن ھا

:١٣٩٠خرداد٢خراسانی،احمدینوشین،اسالمیبرقع پوشانایرانی،مانکن ھای45
http://ir-women.com/9541

:٢٠١٨مارس۶اجتماعی،کنشگرانجدیدنسلظھوروانقالبخیاباندختران44
https://noushinahmadi.wordpress.com/2018/03/06

:١٣٩٧آذر٢٧نیافت،گسترشانقالب"خیابان"دخترانحرکتچرا
https://www.radiozamaneh.com/425026

:١٣٩٧دی٢٩سیاسی،پوپولیسموانقالبخیاباندختران
https://www.radiozamaneh.com/429367
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ھمھ یدروھموارهنمایشی،وفردیحرکت ھایآیاامانمایشی ست.وفردیحرکتیبی تردیدانقالب"،خیابان"دختران
بھاعتراضدردارابیھمازنده یادوقتیآیااست؟نبودهاجتماعیحرکت ھایازبخشیشده،پایمالحقوق شانکھجوامعی
نمایشیالبتھنبود؟نمایشیونمادینفردی،شدتبھعملاینزد،خودسوزیبھدستتجریشمیداندراجباری،حجاب
تشویقسلفیوھمراهتلفنھمھنگامآندرآیانیاورد.روآنبھدیگریکسامیدواریمکھدردناکوتراژیکبسیار

علیھایرانزنانواکنشآخریننھوواکنشاولیننھمطمئناًانقالب"خیابان"دختراناقدامبود؟اقداماتیچنینکننده ی
یکچگونھبوده اند.معقولوآرامامارادیکال،بسیارحرکتیمبتکرانقالب"،خیابان"دخترانبود.نخواھداجباریحجاب

کنشگر حقوق زن می تواند چنین نقد مغرضانھ ای نسبت بھ این حرکت بدیع و شجاعانھ داشتھ باشد؟
اما چرا خانم احمدی خراسانی بھ چنین استدالل ھایی متوسل می شود؟ بھ با ور من، بھ دو دلیل:

ازبخشاینمسئلھ یاجباری،حجاباجباری.حجاببھنسبتایراندرزنانتشکل ھایبی عملیتوجیھ)١
بدنبراختیارخواستارآن،خاللازکھھستوبودهایرانزناناززیادیبخشمھممسئلھ یامانیست؛ونبودهکنشگران

اینبھچندانیاھمیتخراسانی،احمدیخانمنیست.زندگیدرمشکل شانتنھاتردیدبیخواست،ایناگرچھھستند،خود
جزم گرابسیارتحلیلکھاینجاستدرمی کنند.تخطئھراآن"نخبھ گرایانھ"موضعازحتا،بدترنمی دھند؛اعتراضیحرکت

برایشماییوبرنامھخراسانی،احمدینوشینبرمی نماید.راخوداجتماعیحرکت ھایدرباره یایشاندگماتیستیو
1357انقالبآغازدرسنتیچپبھبی شباھتفکری،ساختارورویکردنظرازکھداردذھندراجتماعیحرکت ھای

استبداد،بامبارزهمی رساند:انجامبھراآنمرحلھ،بھمرحلھمی بایستکھداشتجامعھبرایبرنامھ ایسنتی،چپنیست.
برابریسرآخر،وانسان ھابرابریواجتماعیعدالتسوسیالیستی،انقالببعددموکراتیک،انقالبامپریالیسم،واستعمار

درومطالبھ محوریاساسبرکمپین ھاییزنان،تشکل ھایچیست؟خراسانیاحمدیخانمبرنامھ یمرد.وزن
وقوانینبرخیدرتحولحکومت،باچانھ زنیسیاست،حوزه یبھورودبدونناآگاهمردمآموزشمجاز،چھارچوب ھای

ایندرکھراحرکتیھردگماتیک،وبستھنگاهاینسالھ.دهچندآرامحرکتیکدرتبعیض ھاتدریجیساختنبرطرف
وکمکھزمانیدرھم  فکران شان،وایشانچرااست:اینمی شودمطرحکھپرسشیامامی داند.مردودنگنجد،چھارچوب

بھورودبدونرااجباریحجابرفعخواستچگونھکھندادندنشانجواندخترانبھداشتند،علنیفعالیتامکانبیش
خواست ھایبھآنانبی توجھیآیاببرند؟جامعھمیانبھتدریجیشکلبھرادیکال،حرکت ھایبدونوسیاستحوزه ی
بااتفاقاًکھکردهمبارزهازدیگریاشکالمتوجھراـجواننسلویژهبھـمردمکھاستنبودهزنانازمھمیبخشبرحق

بسیاریدرکھایراندرتنھانھجوانان،ویژهبھومردمبرایاست؟شدهراحت تررسانھ ایگسترده یشبکھ یبھدسترسی
سیاسیواجتماعیحرکت ھایازنوینیاشکالوشدهمنسوخـدرستبھیاغلطبھـمبارزهکالسیکاشکالکشورھا،از
مبارزاتیبرنامھ ھایتدویندررااخیرسال ھایتحوالتبتوانتاکردتوجھمی بایستواقعیتاینبھاست.کشاندهپیشرا

لحاظ نمود.
رارادیکالحرکت ھایاساساًایشانوانگھی،می کنند.سیرشدهسپریروزگاریدرخراسانی،احمدیخانماما

بھرارادیکالحرکت ھایاست:اینمردمبھخراسانیاحمدینوشینروشنپیامنمی دانند.ایرانمردمدلخواهومناسب
ازشکلیانقالب"خیابان"دخترانحرکت(کھمدنینافرمانیآیاولیببندید.دل"مدنی"حرکت ھایبھوکنیدفراموشکلی
ازتعریف ماناین،برفزوننمی گیرد؟قرارسیاسی،نظامیوحکومتیکمخالفینمدنیحرکت ھایمیاندراست)آن

داشتھعملقدرتمدنیجامعھ یاینکھبرایمی کنیم؟تعریفچگونھرامدنیجامعھ یایراندرچیست؟مدنیجامعھ ی
ھرکسوظایفمردمدموکراتیکحقوقکھباشدداشتھوجوددولتومردممیاناجتماعیقراردادیکنمی بایستآیاباشد،

دموکراتیکاجتماعیقراردادکدامبگذارد؟حکومتبرعھدهرامردمآزادی ھایوحقوقازدفاعوظیفھ یوکندتعریفرا
میان مردم و دولت وجود دارد کھ برای مبارزه ی مدنی مفری بگشاید؟

***
عملیونظریلحاظبھرافراگیربیشوکمجنبشیماکھمی رفتانتظار،۵٧اسفندخیزشسالگردچھلمیندر

اخیرحرکت ھایباشد.گنجاندهخودپالتفرمدررازنانخواستھ ھایازشماریبھدست یابیکھجنبشیباشیم؛ریختھپی
جنبشدرموجودگرایش ھایکھشدنخواھدنیزچنینوداشتنمی توانانتظاردوریم.مرحلھاینازھنوزکھمی دھدنشان
اجزایمورددرزنان،جنبشسکوالربخشمیاندرکھمی رودانتظارکمدستامابرسند.عملیوفکریتفاھمبھزنان

مھمرویدادیکھھربارتاباشیمرسیدهتفاھمبھآزادیوبرابریبرایخواستھ ھای مانبلندباالیفھرستابتداییوپایھ ای
پیش می آید، بھ واکنش و دنبالھ روی ناچار نشویم.
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ازپیچیده ترحتامسئلھ اییافتھ اند،انکارناپذیرجایگاھیبنیادگراجریان ھایکھامروزویژهبھحجاب،بھبرخورد
ازدرازیتاریخچھ یچنینکھمسلمان،اکثریتباکشورھاییمیاندرباشدکشوریتنھاشایدایرانامااست.شدهپیش
داریم.کتابومقالھوداستانوشعرازغنیادبیاتیماباشد.داشتھزنانحجابدرباره یپیکاروجدلوبحث

کھچرانکرده اند؛نگاهدیگرپوششھرمانندپوششیمانندبھزنحجاببھھرگزما،نویسندگانوشعراما،پیشکسوتان
امروز،اگررسید.نخواھندبرابریوآزادیبھنیابند،رھاییسیاهکفنایناززنانتااست:بودهاینگفتھ ھای شانجوھر
نیروھایجدالوجدلسال ھاحاصلخودفعال،وشاغل اندمی کنند،تحصیلمی آیند،خیابانبھبرقعوحجاببازنانی

برجنگدرسالھصدروندیاجتماعی.مناسباتتعییندرمذھبقدرتووزنکاھشبرایآن ھاکوششواستسکوالر
انتخابحقزناندموکراتیکی،جامعھ یھردرکھباشدرساندهنتیجھاینبھرامامی بایستبی حجابی،وحجابسر

ونیست؛حجابجایگاهومعنیدرباره ینظرداشتنازمانعمن،باوربھانتخاب،دموکراتیکحقاماداشت.خواھند
است.پدرساالردینیجامعھ یدرزنانفرودستموقعیتنمودھایعیان ترینازیکیھمچنان،وھنوزحجاباینکھ

ـمذھبودینسربرنظریجدلوبحثازمانعدموکراتیک،وسکوالرجامعھ ایدربی مذھبیومذھبآزادیکمااینکھ
تعیینرافردوجمعآزادی ھایحدوددموکراتیک،قوانیننیست.ـدیگریسیاسیوایدئولوژیکفلسفی،فکرھرو

خواھند کرد. اما ھیچ قانون دموکراتیکی نمی تواند بحث و تبادل نظر را ممنوع کند.
وماکھاستنرسیدهآنوقتآیاآزادی»ست.کفناجباری،«حجابزدند:فریادایرانیزنانپیش،سال۴٠

حجاببتواندکھزنانپایھ ایحقوقسربرھمراهوھمدلاماپلورالیست،وچندگونھدھیمسازمانراجنبشیما،دختران
اجباری، این کفن آزادی را بھ کلی از میان بردارد؟

زن،جھانیروزداشتھ اند.زنموقعیتبھبوددرانکاریغیرقابلنقشتردیدبیتاریخی،لحاظبھچپ،نیروھای
درخوداندیشھ یوفکردربازبینیبابتوانندبایدچپ،نیروھایامروزجھان.برابری خواهزنانبھآن ھاستھدیھ ی

جاییوخورندپیوندبود،خواھدگونھ گونورنگچندتردیدبیکھزنانجنبشبھجنسی،ستموزنمسئلھ یبھبرخورد
بھراایراناسالمیجمھوریانسان ستیزیوزن ستیزیدگماتیسم،وتنگ نظریتعصب،ازبدورتابیابندآندرشایستھ
دستازکلیبھرااسالمیجمھوریرفتنمیانازوتغییربھامیدجوان،نسلاینکھبرایبگشاینددریچھ ایوکشندچالش
ندھد.

٢٠١٩مارس٩فرانکفورت،

درفرانکفورتـایرانیزنانگروهکھزن،جھانیروزبزرگداشتمراسمدرمتینمھنازسخنرانیشده یویراستاریمتن*
بزرگ ترینکھآزادی"زندگی،"زن،جنبشکھنمی کردفکرزمانآندرھیچ کسکردند.برگذارشھرایندر2019مارس9روز

نقطھ نظراتینادرستیکنونی،جنبشکھاستجالبامارسید.خواھدراهازاست،بودهبھمنانقالبازپسایرانیاناعتراضیحرکت
کھنوجوانیوجوانزنانمی دھد.نشانحیرت آوریروشنیبااست،گرفتھقراربازبینیموردسخنرانیاینپایانیبخشدرکھرا

و"غیرمتعارف"ظاھرآرایش شده،چھره یرغمبھانقالب"،خیابان"دخترانھم نسلوبیشکموھستندجنبشایناصلینیروی
ھستند؛میداندرمبارزهوقتبھکھداده اندنشاناعتراض،برایابتکاری شانشیوه ھایونمی شوندجداآنازکھتلفن ھایی"عجیب"،

بھفقطونیستندخودخواهکھداده اندنشانمی دھند.نشانخودگذشتگیازومی خیزندپابھتحسین برانگیزشجاعتیبافردی،وگروھی
توأمانجمعیخواست ھایبافردی،حقوقبرتأکیدباھمزمانمبارزه شان،ھمچنانآن ھا،خواست ھایندارند.توجھ"ظاھرشان"

دموکراسی،برابری،آزادی،خواھانبرحق،خواست اینکناردرومی خواھندرابدن شانبراختیاروپوششانتخابحقآن ھااست.
ونگذاشتھ اندکناربھراانقالبحتاورادیکالحرکت ھایکھداده اندنشانھستند.انسان ھاپایھ ایحقوقازبسیاریوشھروندیحقوق

باقیبرایشاندیگریراهاسالمیجمھوریکھسادهدلیلاینبھکرد؛نخواھندبسنده"نرجاند"راحکومتکھآرامیحرکت ھایبھ
نگذاشتھ است.

وخوردرپژوھشیبھنیازکھچرانپرداختھ اماست،داشتھجھانیبازتابیکھایرانزنانجنبشاینبھنوشتھ،ایندر
زمان بر دارد. در نوشتھ ی زیر، بر "انقالب زنان ایران" مروری کوتاه شده کھ امیدوارم در آینده تکمیل شود:

 https://www.radiozamaneh.com/739829
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