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 1357 سال) اسفند17 (مارس 8  در زنان خودجوش تظاهرات ی ها زنگ 
 در فعاالنه که  زنانی بویژه و مترقی نيروهای از نسلی گوش در که سالهاست

 طنينی ودب کرده تالش حقوقبرابر و لقمست آزاد، ایرانی ساختن برای 57 انقالب
 خطر تبریز و تهران های خيابان در 57 اسفند در زنان که زمانی. است یافته دوباره
 گوش کمتر متاسفانه ،زدند می فریاد را مذهبی توتاليتر قدرت یک گيری شکل
 سردرگمی و تغييرات جوشش. اشتد وجود مترقی نيروهای ميان در واییشن

 سنجش برای  -مترقی يروهاین درميان حتی - روشن معيارهای ازنبود ناشی
 ناشنيده آمد در صدا به زنان توسط 1357 مارس8  در راکه هایی زنگ ،حاکم نيروی

 در " شعار  با تا بودند آمده ها خيابان به  مارس 8 در کشورمان آگاه زنان  .گذاشت
 و دینی استبداد گيری شکل  مقابل در جامعه به  " الیخ آزادی جای  آزادی طلوع
 را آنان کمحا قدرت احکام اولين صدور. هشداردهند مذهبی اندیشی ریکتا تسلط
 حق به بودند دریافته  احکام این در را گيری شکل حال در قدرت معيارهای که

 حمایت قانون لغو بر مبنی خانواده حمایت دادگاه به خمينی نامه . بود کرده نگران
 و اسفند 12 در زنان برای تقضاو حکم صدور منع اعالم ، 57 اسفند 7 در خانواده
 در تنها زنان اینکه بر مبنی قم فيضيه در خمينی اسفند 16 سخنرانی سرآخر
 بود احکامی اولين از حضوریابند، ادارات در توانند می اسالمی حجاب حفظ صورت
 نيروی حضور عدم .صادرگردید جدید نيروی گيری قدرت اول های هفته همان که

 به دموکرات و مترقی ، چپ نيروهای حساسيت معد زنان، مستقل و متشکل
 از نيروها این سياسی بينش بر مردساالرانه فرهنگ بودن حاکم و زنان مسئله
 اولين در ما. برخوردارنکرد الزم پشتيبانی از را تظاهرات این که بودند عواملی جمله
 شکل هتاز نيروی یک عنوان به  رابطه، این در خود نقش به 70 سال در خود کنگره
 و  کرده بسنده انتقادات ای پاره به  زنان حقوق با رابطه در که زمان، آن در گرفته
 صدور. انتقادکردیم یم،نکرد پشتيبانی  60-58 سالهای در زنان اعتراضات از عمال
 روزهای اولين در جامعه در زنان حضور چگونگی و حدود کننده تعيين  احکام

 زن آزادی با جامعه آزادی نهادی پيوند و زن مسئله اهميت گویای جدید، حکومت
 عدم یا و آن به بهادادن کم کننده، تعيين فاکتور این به بودن آگاه نا. است

 در و بودن ناکارا  گویای جامعه در  زن آزادی مسئله با رابطه در الزم حساسيت
 مدافع نيروهای  طلبانه ترقی معيارهای بودن ناروشن حالت ترین خوشبينانه

  . بود 57 انقالب
 گوناگونی  آلترناتيوهای. است جدی تغييرات دستخوش ایران جامعه باردیگر اکنون
 آن به آنچه هم باز و. اند کرده تالشی حال در حکومت جانشينی کاندید خودرا

 در آن آوردن در جراا به چگونگی و زنان آزادی تأمين همسئل شود نمی پرداخته
 جنسی آپارتاید  یتبليغات  بمباران زیر سال 26 از بيش که است ای جامعه

 خارج و داخل در اجتماعی حرکات در زنان گسترده حضور گرچه. است قرارداشته
 ومرد زن برابری  " جمله  که اینستو گرفت نادیده بتوان که نيست چيزی کشور از
 این که هم آنجا ولی است شده ها برنامه و ها قطعنامه از برخی بخش زینت" 
 را عمومی برنامه با پيوندی  جاگرفته، دیگر بندهای کنار در غریبانه  کلی رعاش

 های جان دنيرهان برای تالش و حاکم حکومت از انزجار دیگر بار .دهد نمی نشان
 آنچه برانداختن برای باهم همه روحيه به آزادی، ساحل به آن از رسيده لب به



 در که زنانی بویژه .است زده مندا خواهدآمد، آنچه به  دادن اهميت  بدون هست
 به از نگران اینبار ،داشتند شرکت 57 انقالب در فعاالنه سياسی سازمانهای

 جمهوری براندازی! نه.  اند تاریخ بازی تکرار و زن مسئله شدن رانده حاشيه
!نيست کافی ولی است زنان وضعيت تغيير الزم شرط اسالمی  

. کنيم گوش آویزه را آن آموزه بزرگترین. ایم پرداخته سنگينی بهای 57 انقالب برای
 و دولت از دین کامل جدایی. نخواهدشد نهادی هرگز زن آزادی بدون جامعه آزادی

 برای قدم اولين انزن از تبعيض رفع جهانی کنوانسيون به شرط و قيد بدون پيوستن
 رحضو و وجود. ست آزادی هوای به پنجره گشودن و ایران بيمار جامعه پاکروبی
 معيارهای به مترقی نيروهای گذاری ارزش و زنان مستقل های تشکل

 .کند جلوگيری فاجعه تکرار از بار این تواند می اجتماعی حرکات در مينيستیف
 جدید معيارهای انداختن جا برای ما تک تک وقفه بی مبارزه به امر این تحقق

. نيازدارد اجتماعی  
 

  زنان طلبانه رهایی حرکات بر درود
زنان فمينيستی  مستقل های تشکل باد تر ستردهگ  
 

ایران  اجتماعی های جنبش دیگر با زنان جنبش همبستگی برقرارباد  
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