 8ﻣﺎرس روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن  :ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
ـــﺮان
اﯾـ
ـــﺎن
زﻧـ
ـــﺎرزه
ﻣﺒـ
ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل از اﻧﺘﺨﺎب  8ﻣﺎرس ﺑﻌﻨﻮان “روز
ﺟﻬﺎﻧﯽ زن” ،ﻣﯽ ﮔﺬرد.اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ،
 8ﻣـﺎرس ” روزﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺮای ﺣﻘـﻮق زﻧـﺎن”
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

زﻧﺎن ﮐﻪ درﺗﻤﺎم روزﻫﺎی ﺳﺎل وﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،در روز  8ﻣﺎرس ﻫﻤﺰﻣﺎن و
ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ در اﺑﻌﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮد ﺳﺎﻻری ﺑﻪ ﺳﺘﻢ  ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی را ﺑﺮ ﮐﻒ
ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد و از
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﻫﻤﺼﺪا و ﻫﻤﮕﺎم
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮد ﺳﺎﻻری را ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺮای
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢ از اﯾﻦ رو  8ﻣﺎرس ﺑﻪ
ﺳﻤﺒﻞ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
اوﻟﻴـﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ روز  8ﻣـﺎرس ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﻳﻌﻨـﯽ ﻫﻔـﺪﻫﻢ
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ،1357ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
زﻧﺎن اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ روز ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ،ﻫﺰاران زن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ
ﺻﺪور” ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری”
ﻫﻤﺰﻣﺎن دﺳﺘﻮرﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ و در ﺗﻬﺮان و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﻃﯽ  5روز دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات و
ﺗﺠﻤﻊ زدﻧﺪ .اﯾﻦ زﻧﺎن آﮔﺎه و ﭘﯿﺸﺘﺎز ،ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ”ﻣﺎ اﻧﻘﻼب
ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﮔﺮدﯾﻢ” ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ  ،ﻧﺎﻗﻮس ﻫﺸﺪار و
ﺧﻄﺮاﺳﺘﻘﺮاراﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺻﺪا در آورﻧﺪ .اﯾﻦ زﻧﮓ
ﺧﻄﺮ اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻬﯿﻢ در اﻧﻘﻼب ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪ.
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،آﻏﺎز ﺳﺮﮐﻮب ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از
اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اداﻣﻪ دارد.
اﻣﺴﺎل  8ﻣﺎرس زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ،
زﻧﺎن ﻫﺮ روزه و در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ،اﻫﺎﻧﺖ و ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ رژﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮓ و
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ  ،ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ،ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺪا
ﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻋﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ زﻧﺎن در ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﻣﻠﯽ – دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻘﻬﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن،
ﺑﺮﮔﻬﺎی زرﯾﻨﯽ از ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و
ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ،ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ رود.
از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ  ۸۸ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ دیﻣﺎه ،۹۶
ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد،
ﺣﺮﮐﺖ” دﺧﺘﺮان اﻧﻘﻼب ”
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ زﻧﺎن در اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ و… ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ زن و اﺑﺰار اﺟﺮاﯾﯽ آﻧﺎن ﭼﻮن دادﮔﺎﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
،ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد ،دﺳﺘﻪ ﺟﺎت ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽ و اﺳﯿﺪ ﭘﺎش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﺴﺘﯽ و
ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺗﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

اداﻣﻪ دارﻧﺪ و ﻫﺮ روزه

اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔﺴﺘﺮده

زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮﻧﺪ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
آن ،زﻧﺎن از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﯿﭻ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ و
ﺳﺘﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺻﻠﺢ ،آراﻣﺶ ،آزادی و
اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﻨﻨﺪ

و

از

ﺗﻤﺎﻣﯽ

اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺑﻪ

ﺷﮑﻞ

ﻋﺎدﻻﻧﻪ

ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرزات
“ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی در اﯾﺮان”
ﺑﻪ ﺣﻖ زﻧﺎن در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ،ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻋﺎری از ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻧﮋادی ،ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺖ وآﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی و ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻧﻬﺎﯾﯽ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﺎ “روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻘﻮق زﻧﺎن” را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان
آزاده و دﻟﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در زﻧﺪانﻫﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎد ﺑﺎش ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ
و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﺴﺎط ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ،
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﻫﺎﺋﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان آزاده،
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ در روز ۸
ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻧﺴﭙﺮﻧﺪ و ﺑﺮای آزادی آﻧﻬﺎ از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ درﯾﻎ ﻧﻮرزﻧﺪ.
ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس ) ۱۷اﺳﻔﻨﺪ( “روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻘﻮق زﻧﺎن” ،
روزﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺑﺴﺎط ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان آزاده ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد.
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