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 يزيه سركوب و زن ستي سال گذشته علي سيلم سال صفر، الهام بخش مبارزات زنان طيرشان در في كه تصاويبا درود به همه زنان

 خود ي روز تظاهرات گسترده 5 ين زنان را طي جنبش نوي ن زنان كه جسورانه، نطفهي ايدرود به همه .  شده استيم اسالينظام جمهور

 .ده به ثبت رساندنديون تازه به قدرت رسي روحانين فرمان حجاب اجباريه اوليعل

 در يرانيزنان ا. ران را ترك كردينجام شاه ا، سرايم پهلويه رژيها زن و مرد عل ونيلي مي ، پس از ماه ها مبارزه1357 ماه ي د26در 

.  شاه بوديها انسان، سرنگون ونيلي مي شعار متحد كننده.  شركت كردنديم پهلويه رژي مردم علي در مبارزات انقالبيونيليسابقه و م يابعاد ب

 در يم ناگفته اي تصمييگو. كردند ي م خود را جستجوي آمال و آرزوهاي پهلويم سلطنتي رژي سرنگونياما اقشار و طبقات گوناگون در پ

بالفاصله پس از . اورنديم شاه را بر زبان ني رژي از آرزوها و انتظارات خود از سرنگونين انقالب، سخني اياسي سيروزيان بود كه تا پيم

 ين بهار آزادياما ا.  نهاده شد نامي، بهار آزادي پس از سرنگونيروزها. م سلطنت، مردم به  آرزوها و توقعات خود پرداختندي رژِيسرنگون

  . ل شديره تبديز و تي غم انگيزي به پائيرانيون ها زن ايلي مي زود برايليخ

ن مبارزات را اشغال كرده بودند و در تالش بودند تا مهر انقالب يران، صفوف اي مردم اي انقالب ضد سلطنتيها  ماهيون طيروحان

هم زمان كه . ك زنان آغاز كردنديه و دمكراتين امر را با حمله به حقوق اوليا.  بزنندياستبداد و ضد ين انقالب ضد سلطنتي را بر اياسالم

ك و ي دمكراتياسي سي هايكردند نشان دهند كه اقشار گوناگون مردم انقالب كردند تا به آزاد ي تالش مياسي و سيانات روشنفكريجر

 اسالم انقالب كرده يده اعالم كردند كه مردم براي تازه به قدرت رسي هايلهون و حزب ايابند، روحانيدست  ي و اقتصاديعدالت اجتماع

ق زنان، ي ها از طريگفتند كه غرب ي ميان اسالميادگرايبن. م گذشته به شدت دچار كمبود اسالم شده بوديران در رژي اي اند و جامعه

 گفتند زنان ستون پنجم يم. ز هتك حرمت شده استي اسالم عزن گونهي ما وارد كرده اند و اي  را به جامعهي جنسي بند و باريفرهنگ ب

  .ن ستون پنجم استي در هم شكستن اي انقالب اسالمي دشمن هستند و برنامه

ك ي يع به فاصله ي سريلي خينياما خم. ستي چي و نظام اسالميون از انقالب اسالمي هنوز توجه نداشتند كه منظور روحانياريبس

 ين دستاورد انقالب اسالمياو گفت مهم تر. ران كرديژه زنان ايران به وي به مردم ايم نظام اسالميان شروع به تفهريماه پس از ورود به ا

 مدرسه ي اسفند در سخنران16 درست در روز ينيخم.  شدي زنان سمبل انقالب اسالمين بود كه حجاب اجباريحجاب زنان است و چن

 را ي حجاب اجباري فتوا"ي توانند بروند الكن با حجاب شرعيمحل كار بروند، زن ها سركار م توانند لخت به يزنان نم"رفاه با عبارات 

  . داد

آنان . ابان آمدندي ده ها هزار زن به خ1979 مارس 8 برابر با 1357 اسفند 17، در روز ينيون و شخص خمين تعرض روحانيدر مقابل ا

 يخواهد نظام خود را بر سركوب و ب ي است كه مييرويدن ني شان، به قدرت رسي مبارزه و فداكاري  توانستند باور كنند كه ثمرهينم

رون آمده بود يشه بي را كه از شي زود شروع كرده بودند و غوليلي را خيون، بازي روحاني  و دارو دستهينيخم.  آنان بنا كنديحقوق

  .شه بازگرداننديخواستند به ش يم

 داند چگونه ي نميهنوز كس.  شدندي سازماندهيك روز پس از فرمان حجاب اجباري فقط ن هزاران زن چگونهي داند اي نميهنوز كس

هرچه . " استي، جهاني است  نه غربي نه شرقيآزاد": ت بر پرچم خود نوشتي خودجوش اما با دراين شعارها نوشته شد و چگونه جنبشيا

زنان از هر قشر و صنف .  دانشگاه تهران روانه شدنديمجاور به سو يابان هاي زنان از خي مارس در سرما و برف، دسته ها8بود صبح روز 

افت كرده بودند، ي از مسند قضاوت دريرستان، زنان وكال كه حكم عزل خود را به تازگيپرستار، معلم، دانش آموزان دبستان و دب: ياجتماع



ن تظاهرات حضور ي شوند در اير حجاب اجبارينش اس خواستند دخترايون و البته هزاران زن با حجاب كه نميزيو و تلويكارمندان راد

  .افتندي

 يهائ دسته    و مق خود، دزدان انقالب مردم و همه داري شود و با تعي واقعيك انقالب اجتماعيرفت كه آغاز  ين جنبش زنان مي ايآر

ن زنان با يه ايز علي ني حزب الهيشبه نظام يها دسته. ر پر تپش خود پس زنديمس  را در سر داشتند، دري نظام استبداديال بازسازيكه خ

حجاب "، "يا تو سري يا روسري":  بودي اسالمي برنامه نظام جمهوري شعار آنان فشرده. د به حركت درآمده بودندير و چماق و اسيزنج

ن يم شاه در كنار اي رژي مبارزات سرنگوني بودند كه در روزهايحمله كنندگان به صفوف تظاهرات زنان، كسان. " سنگر انقالب است،زن

 از انقالب يخواستند زنان را كه بار مهم يدگان ميتازه به قدرت رس. رندي رفت كه در مقابل هم قرارگيها م گر صفياما د. زنان قرار داشتند

. ديگردتان بريقبل به زنان گفته بود انقالب تمام شد به خانه ها ي چندينيخم.  بردوش شان بود،از صحنه حذف كننديضد سلطنت

. فا نكردندينه اين زمي در اي عمال نقش فعال"ديما را با مالها تنها نگذار" كه زنان شعار دادند يز وقتيست ني و چپ و كموني انقالبيروهاين

 دهد ي مي مردساالريدگي و پوسيگ  كهنهيالب مذاب خود هرآنچه بوي خواست در سيكه م (ي انفجاريروين ني آنان در آتشفشان اييگو

  . دندي دين جنبش نميد را در اي جدياي دني نطفه) نابود كندرا 

 ي قرار داشتند كه حاضر نبودند تن به نظامييشرويك سو زنان آگاه و پيدر :  مهم در جامعه شكل گرفتييآرا اما به واقع دو صف

اد ي فريهرات ضد حجاب اجبارزنان در تظا.  و سركوب زن مستقر شودي فرودستيه ي خواست بر پاي كه ميك دهند، نظاميتئوكرات

 يروهايگر ني ديدر سو. "ميم تا به عقب برگرديما انقالب نكرد" و "يا آزاديا مرگ ي: ر شكنجه گفتمي لحظه به لحظه گفتم، ز"زدند  يم

ن ين اي بي جدنبرد. دنديد ي خود را مين زنان معترض دشمنان واقعيده، قرار داشتند كه در صفوف اي تازه به قدرت رسي مذهبيادگرايبن

  . ن آغاز شدين چني ما را رقم زد، اي كه سرنوشت سه دهه جامعه يدو صف بند

 كه ي بودند ، تحوالتي اجتماعي تحوالت جدي كه در پيك سو هزاران زنيدر .  شدن جامعه بودي بر قطبي آغازين جنبش اجتماعيا

 يطور روشن در پالكاردهاه  بي مارس ضد حجاب اجبار8تظاهرات ن خواست را زنان در ي و اشت زن قرار داي و برابريدر راس آن آزاد

 بودند كه به ي و سنتيمذهب ،ي قشريگر زنان و مردانيد يدر سو. " زن استيك جامعه آزادي يار آزاديمع". خود منعكس كرده بودند

ن تظاهرات حمله كرده و به يبه صفوف ا  كه يكم نبودند زنان حزب اله. ده بودندي رسي استقرار حكومت اسالميعني خود يآمال و آرزو

  . ديد تظاهرات كرده اي كنيكه با مردان متعدد هم آغوش ني ايگفتند شما برا يزنان معترض م

 را پس ي حجاب اجباريون فتواي مارس روحان10اگرچه در روز .  مارس12 مارس تا 8از . افتي ادامه ي در پي روز پ5ن تظاهرات يا

ش   كه سمبلين نبود كه آنان از استقرار نظام اسالمي اي به معناينين عقب نشي كردند، اما اينيزات زنان عقب نشگرفتند و در مقابل مبار

ران و عراق يآغاز جنگ ا. شه برگردانندين غول را به شي مناسب ايآنان صبر كردند تا در فرصت. ده اندي زنان بود دست كشيحجاب اجبار

 يا حتي را كه مخالف و ي هر كسيهن و مقابله با دشمن خارجيمدفاع از  يز حاكم بود تا تحت لوايون زن ستي روحاني برايي طاليفرصت

  .  داشت، قلع و قمع كنندي  به نظام اسالميانتقادات

. دي بودند اعالم گردير اسالمي كه غياتي و نشرياسي سيروهايه احزاب و نيت كليپس از حمله و كشتار مردم ملل تحت ستم، ممنوع

 شدن حجاب يها گفت اجبار ي مذهبي از رهبران مليزديم يابراه. راث طاغوت استي زنان مي و مويد كرد كه آرم شاهنشاهي تهدينيخم

 ي حجاب اجبار1359ر ماه يدات در تي تهدي سرانجام پس از همه.  است" مسموم تمدن غربيوزش بادها" از مخالفت با ينشانه مهم

  . ب شديز تصويه زنان ني علي اسالميها ن ضد زن و مجازاتي از قوانيه اج  مجموعيو به تدر. ب شديرسما تصو

ن مبارزه يا. شرو و آگاه ممكن شدي از زنان پي با سركوب بخش بزرگي نشان داد كه استقرار نظام اسالم1357تظاهرات زنان در مارس 

انات سازشكار، ي جري و برخيانات متفاوت حكومتيرف آن توسط جيها و تحر رغم گذشت ساليران و جهان ثبت شده است و عليخ ايدر تار

 و كنترل زنان از يل حجاب اجباري تحميت فرودست زنان، برايل موقعي تحمي از همان ابتدا برايحاكمان اسالم. ستيانكار آن ممكن ن

 است كه يران تنها كشوريا. د سركوب زنان بوجود آورني برايژه اي وي نظاميروي ناچار شدند نيخانه تا محل كار و گستره امكان عموم

م با شدت و حدت متفاوت  مداوي سال گذشته جنگي سي طيعنيز  تا امرو57 مارس 8از تظاهرات .  سركوب زنان دارديژه برايس ويپل

ت يكثرن منافع اي بيق و حل نشدني بروز تضاد عم57تظاهرات زنان در سال . ان داردي جري اسالميت زنان جامعه و نظام جمهورين اكثريب

  . ران را رقم زده استي كه هم چنان تا به امروز تحوالت جامعه ايتضاد. ده بوديت به قدرت رسيزنان و منافع روحان

 ير بار حجاب اجباري از آنان زيبرخ شركت كردند چه آمد؟ 57 در مارس يه حجاب اجباري علي كه در تظاهرات اعتراضيبر سر زنان

 ماندند يز باقي ني و عده اد شدنديمجبور به تبع ي و اعدام شدند، برخير و زنداني دستگي، شمارشدند يساز نرفتند و از مشاغل خود پاك

  .  رندي تازه گين مبارزات جانيتا با وزش نو

 و ي سكوت گورستان، توانستند به همان شدتيگر نميران و عراق ديان جنگ اي با پاي اسالميز جمهوريحاكمان مرتجع و زن ست

از ي، نياسي و سي مردم و بحران اقتصادي  گستردهيتيان جنگ و نارضاي، با پاي اسالميمردان جمهور دولت. ر را ادامه دهندسركوب و كشتا



 و به صحنه ياسي زنان و بحران سي مسئله. دندي ديم و تر و تازه كردن نظام خود را ضروري ترمي و اصالحات، براي، بازسازيبه بازنگر

ت و ي با حمله به زنان بد حجاب و تقو60 ي  كه در تمام دههيزنان حزب اله.  بوديطين شراي محصول چنيتآمدن زنان اصالح طلب حكوم

نده مجلس يو و زندانبان، نماها در مقام بازج  اشغال كرده و سالي را در دستگاه دولتي، مقاماتيز اسالمي زن ستيها  آموزه و ارزشي اشاعه

ت زن در نظام ي از وضعي به انتقادات كردند، لبي مييدر اسالم قلم فرساف حجاب و حقوق زن  در وص،ير مجالت زنان حزب الهيدبو سر

  .   گشودندياسالم

زنان . ران بخوانندي جنبش زنان در ايش رفت كه در واقع خود را تنها صداي پين زنان به گونه اي اي براياسي باز سيامكانات و فضا

ج دچار شكاف يد داشتند، به تدريشمول حقوق زن تاك  سكوالر و جهاني بر ارزش هايه پافشارن دهه بي ايسكوالر در داخل و خارج كه ط

 زنان ي برخياري به ،ك به حكومتيا نزدي و ين زنان حكومتيا.  شدندينيش دين زنان نواندي با اي از آنان عالقمند به همكاريشدند و برخ

ج از يآنان به تدر.  خلط مبحث كردند"يسم اسالمينيفم" و "زن مسلمان" ي ا با واژهابتد.  بافتنديه و تئوري در غرب، نظريسكوالر دانشگاه

 زنان سكوالر در يبرخ. گرا صحبت كرده اند سم عمليني و امروزه فميتيسم موقعيني و بعد فميسم اسالميني، سپس فميسم بومينيفم

ر ي تفاسيگر در جستجويكدي يارين دو گروه زنان به يحال ا.  كردنديني عقب نشينيش ديداخل و خارج كشور به نفع زنان نواند

 در گذشته زنان سكوالر كه يبرخ. رت نداردي كنند تا ثابت كنند حقوق زنان با اسالم مغاي مي زنند و سخنراني از اسالم قلم ميستينيفم

 يعت و فقه اسالمي بخش از شريير رهايعت نوشته اند، امروز در اثبات تفاسي زنان در شري و فردوستي حقوقي در مورد بيمطالب ارزشمند

ون به  فتوا در ي كردن روحاني و راض"اجتهاد زنانه" يري فراگي در پ، و عمل گراي، بوميسم اسالميني تحقق فميآنان برا.  زننديقلم م

  .جهت حقوق زنان هستند

ران يان مرتجع حاكم در ايادگرايسط بن سركوب زنان توي به افشاين المللي كه در گذشته در مجامع بيدين زنان سكوالر تبعيهم

 توان يده اند كه مي شان فهمي شبانه روزي هستند كه با تالش هاي زنانيت برايزه و حماي دست و پا كردن جايپرداختند، امروز در پ يم

  . بخش فراهم آورند  يير رهاي تفاس، زنانين بار برايعت، اي شري  سركوب گرانهيها با اتكا به همان آموزه

اه در ي سيدند و با چادرهاي بر سر زنان چماق كوب57 كه اصالح طلب شده اند، در مارس سال ي و حزب الهين زنان سنتي از اياريسب

 ،يدي زنان سابقا سكوالر تبعي برخياري امروز به دادند؛سر  " حجاب و بد حجاب يمرگ بر ب"اد ي فر،شرويمقابل تظاهرات زنان و دختران پ

 دارند ي از آنان هنوز هم سعيالبته برخ.  هستند57 مبارزات زنان درمارس ي  كنند كه ادامهي ساخته و ادعا ميعلخ جي خود تاريبرا

  .خ جنبش زنان را وارونه جلوه دهندين زنان را انكار كنند و تاري جنبش نوين ورق فراموش نشدنيشرمانه ا يب

 به همراه ي فرانسويها ستينيفم. ار بهره مند شدي بسيغربست ينيت زنان فمي از حما57ران در مارس ين زنان ايجنبش نو

ن تظاهرات را ي ايست فرانسوينيزنان فم. ران شركت كردنديت از زنان اي در حماي در تظاهرات"تيت مليك" چون ييكاي آمريها ستينيفم

 ي ضمن همدرد،ژه در فرانسهي به وي زنان غرب،سال ها بعد. ت كردنديران حمايكال زنان اي رادي از شعارهايزنان غرب. خ ثبت كردنديدر تار

كال و چپ ي راديها ستينيست كه فمي نيشك.  را افشا و محكوم كردنديران توسط نظام اسالمي زنان اي سركوب و فرودست،رانيبا زنان ا

 زنان جهان با مسئله يينا در آشي در سركوب زنان داشتند و خدمات ارزشمندي اسالمييادگراي بني در افشايد، نقش مهمي در تبعيرانيا

  .  و سركوب زنان انجام دادندي مذهبييادگرايبن

 از هم ي به برخي با ناباورآنان. ره شده اندير به ما خي، زنان سال صفر از اعماق تصاو1357ن سالگرد تظاهرات مارس ي اميامروز در س

عت ي سال سركوب زنان توسط شرياست باور ندارند و  پس از س "ي جهاني، آزادي نه غربينه شرق"گر به شعار ينگرند كه د ي مرزمان خود

 يآنان با ناباور .عت اسالم هستندي از شريستينيبخش فم يير رهاي تفاسي، در پيز و ارتجاعي سر تا پا زن ستيمي، و رژي مذهبيها و آموزه

 زنان به ينگرند كه امروز حام يدند ميجنگ يم زنان ي آزادي دوش به دوش شان برا57 مارس ي كه در روزهاي غربيها ستيني فميبه برخ

  .  شده اندي اسالميها ستينيست و فميشدت رفرم

ستاده بود و امروز پشت يانه اين جنبش زنان در خاورميشروتريش در كنار پي سال پيكنند كه س يت نگاه ميت ملي به كيآنان با ناباور

ه ي علين اسالمي افشاگر قواني كه روزيست فرانسوينيچرا زنان فم. م تضاد نداردد حقوق زن با اسالي گويكارانه م ستاده كه دغلي ايانيجر

ده يرا به مضحكه كش) ن مبارزان زن استيرتريگين و پيكال تري كه نامش الهام بخش راديزه زنيجا(مون دوبوار يزه سيزنان بودند، امروز جا

ون امضا به راه انداخته اند تا بتوانند يليك ميان ي جر، در مراكش"د ششمملك محم"د از طرح ي كنند كه با تقلي اهدا ميو آن را به زنان

  . ف كنندي تضعي اسالميادگرايه نظام بنيران را علي هزاران زن و دختر جوان در ايون بار شورشگريليك مي

 آلوده ،ا جنبش زنان غربي مردساالر شده است؟ آيها  با نظاميستيز  همي به سويز دچار فروكش و پس رويا جنبش زنان در غرب نيآ

 يست غربينيا زنان فميستند؟ آي زنان نين و حقوق جهاني قواني ستهيانه شاي كند كه زنان خاورمي شده و تصور مييت گرايبه نظرات نسب

 قادر ،چپكال سكوالر و ي، جنبش زنان راديرانيا جنبش زنان ايران شده اند؟ آيانه و باالخص در اي جنبش زنان در خاورميدچار بدفهم



كال يا زنان رادي؟ آده اند شي غربيها نستي فميفهم  بدباعث م كنند و يز و آشكار درون جنبش زنان را ترسينشده اند خطوط متما

  ن از دولت است؟ي ديي زنان، جدايي تحقق رهايارش براين معي كه كمتري افق،م كنندي زنان را ترسييست قادر نشده اند افق رهاينيفم

 جوان و سركش به ي در راه است، نسليآتشفشان: ي چه حس خوش،رود ي به اعماق جامعه م، رودين سال صفر فراتر ماما نگاه زنا

زانه سازش كنند، حقوق و مطالبات ي زن ستيها  و ارزشي با حكومت مذهبيا ستند ذرهي حاضر ن،صحنه آمده كه همانند زنان سال صفر

  .خي تاريها لي فسي هزاران ساله و با فتواي الك پشتي  و نه در پروسهن امروزي خواهند، هميخود را تمام و كمال م

. نندي بنش عقبيستند از حق خود به راحتيضر ن دارند و حاياسي جسورانه در صحنه سي كه حضورييزنان و دختران جوان دانشجو

 دهد و ي نمين نسل تن به حجاب اجباريا. ستيان ني اندازد و دنبال سود و زي خود چرتكه نميه ي حقوق اولياش برا ن نسل در مبارزهيا

، با عمل يگاه حجاب اجباريت جلوه دادن جاي اهمي را در ب"ي اسالميها ستينيفم"ست و ي زنان رفرمي برخي هاي بافيقت تئوريدر حق

  . كنديروزانه خود نقد م

انه و در ي جنبش زنان در خاورميشروي در پيران را رقم خواهد زد، بلكه نقش مهمين بخش از جنبش زنان نه فقط سرنوشت زنان ايا

ران يست در اينيكال فمي در مقابل ما زنان رادياتيسئوال ح. نده داردي آي است كه رو به سوييشرويل و پين جنبش اصيا. كل جهان دارد

 نقادانه از يه به جمع بنديكن جنبش با تيم كرد كه ايا كمك خواهيم شد؟ آين جنبش خواهياور ايار و يگر يا بار دي آ:ن استيو جهان ا

ز و يان ري و حامي اسالميادگرا و ضد زن جمهوريم بنيابد و رژين كننده دست يي تعيها يشروي به پ،بخش ييم افق رهايگذشته و ترس

  خ كند؟ يدان تار درشتش را روانه زباله
 


