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و هرازگاهی در   جریانند در    پیوسته  ی ایرانهای پرتنشی که در اعماق جامعهغلیان

با  .  فوران کرد  تریبه شکل متفاوتبار  ، اینآوردسر بر میتاریخی    مشخصِی  هابرهه

تنش که  این از  سیاسیانبوهی  و  اجتماعی  از  ـ    های  انسدادهای بحرانبرآمده  و  ها 

این خیزش   گستره و عمیق  با هم تالقی کردند و  ـ  شده  دائماً تشدید  ادواری ساختاری و  

،  ژینا )مهسا( امینی  که در پیِ قتل خیزش سراسری  این  اما    ،شدت بخشیدندسراسری را  

ی دیدهدیگر، قیام و عصیانِ پرصالبت زنان ستم ی  از هر امر، بیش و پیش  ور شدشعله

بود ایران  به   .سرتاسر  زنان  تغییردر حقیقت، سوژگی  عاملیت  این  عنوان  ، خودویژگی 

را دریابیم، در   ژینا  خیزش   ی تأثیرات ژرف و پردامنهکه  برای این  ساز است. تحول دوران

جنبش    طور مشخصبه   م پرداخت کهیخواه  سازی تاریخ  های ویژهاین نوشتار به خصلت 

 .است زده  آن را رقم رهایی زنان

 

 کردستان نقش زنان در جنبش  
نقش مهمی در  مندی خود پدیده،  ی این خیزش، یعنی مکانجرقه  ی فضاییِجلوه

ی زنان و مردان شهر سقز در مراسم خاکسپاری ژینا تجمع گسترده  این رخداد داشت.

و چرخاندن   برداشتن روسری   :«خودجوشابتکاری »، همراه بود با  آرامستان آیچیدر  

 که   آگاهانه  عملی یگانه و  اعتراضی؛  همراه با سردادن شعار  توسط جمعی از زنان  در هوا

ایران  سرعت  به به تکثیر شددر سرتاسر  آیا  اقدامراستی می .  این  را   توان  زنان  جمعیِ 

 »خودجوش« تلقی کنیم؟ 

توان آن را  ، و به این معنا میشده نبوداین کنش مبتکرانه گرچه از پیش هماهنگ

اما » تلقی کرد،  را  این رویکرد،    خودجوش«  غیرتاریخی گرفتار  در چنبره ما  بینش  ی 

که  هایی است انسان ی تاریخیِ حافظه و حامل خودآگاهی گری زناناین کنش .کندمی 

و در ارتباط با دنیای پیرامون   رشته تحوالت تاریخی، در یک جغرافیای سیاسیدر یک  

استه از  کند. این امر برخبروز و ظهور پیدا می   چنیناین  در زمان و مکان مشخص،  خود

»حاشیهجامعه در  پرتحول  در  ای  قدرت  مرکز  کردستانایران«ی  است،  از ؛  ،  برآمده 

تجارب انباشته   ماحصل  که ،زنان کردستان تاریخیِاجتماعی ـ شرایط و   جمعی آگاهی

ای سان منطقه به   ـ  کردستان   . شان استبسته یافته و هم ی سازمان از مقاومت و مبارزه
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 و تبعیض   فشارترین  که همواره تحت سهمگین »پیرامونی« در جغرافیای سیاسی ایران،  

فردای در مقاومت و مبارزه در    ای و یگانه  سزانقش به   ـ  قرار داشته استها  و محرومیت 

این    ایفا کرد.  57انقالب   انقالب»کردستان  و سوسیالیستیِ  «سنگر  از جنبش چپ   ،

این چند گامِ مبارزات  بهگامزنان در    یافته و قدرتمندی برخوردار است.نسبتاً سازمان 

های متعددی از فعالیت  عرصه  در  ی خودپررنگ و گسترده مشارکت  فشانی و  جاندهه، با  

  برای   سوسیالیستی  ایِ توده  تشکیالت  ویژه حضور دری سیاسی و اجتماعی به و مبارزه 

از خود    گاری دستاوردهای ملموس و ماند  ،های واالیشانتحقق حقوق زنان و سایر آرمان

  ایتنیدهدرهمغایت مضاعف و  به  های مرارتدر این مناطق، رنج و  اند.  به یادگار گذاشته 

ی جور و زنان را همواره زیر منگنه و غیره،    از ستم جنسیتی، طبقاتی، ملی ـ اتنیکی

گری زنان همواره یکی از ، مقاومت و مطالبه یداده است. بر متن چنین اوضاع  قرارستم  

در چند سال    ویژهبه .  انقالبی کردستان بوده است  عادالنه و  های پرقدرت جنبشستون 

زنان  اخیر، احقاق  پیشگامی  برای  مبارزه  همپای  خود،ح،  همه  قوق   هایعرصه  ی در 

پیشرو  جنبش  گرِیمطالبه  شد  برجستهبسیار    اجتماعیهای  این  تک.  انده ظاهر  تک 

تجسم پیدا  زنان  نبردِو    گاهی و اراده به مقاومتآدر    پرفرازونشیب  زاتفعالیت و مبار

 کند.  می 

کردستانویژهخصلت  این در  سیاسی  و  اجتماعی  مبارزات  رانههای  بسیار ،  ی 

متعاقب  هم ساخت که  ازنان سقز فر  یو ساختارشکنانه   کنش مبتکرانه برای    ی نیرومند

به همراه داشت  اعتراضات خیابانی در سقز و سنندجآن،   و سپس سایر شهرهای   را 

سرعت در سرتاسر ایران بذری کاشتند که به این زنان  .  فراگرفترا    ایران کردستان و  

در تاریخ جنبش رهایی زن و کل جنبش مبارزاتی   یبرگ زریندرحال تکثیرشدن است و  

 . ایران ورق زد

 

 های خیزش ژینا در خیابانجلوه
خیابانی    اعتراضاتها و  ی خیزشدر مقام مقایسه با همه  ،ی خیزش ژیناوجه ممیزه

زنان در کف خیابانتابوشکنانه های  کنش   ی در مجموعه  ،اخیر  ی در چند دهه در   ی 

در هوا، اقدام   ش و چرخاندن  برداشتن روسری :  خودنمایی کرد  ای مقیاسی گسترده و توده
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ی معترضانِ  شادی و هلهله رقص و  سوزانِ« جمعی در کف خیابان در میان به »روسری 

، درحالی که با موهای برهنه  بر زنان، و فریادهای اعتراضی علیه نظام سلطه  زن و مرد

آشکار یک سرکشی    کنش جمعی  روند. اینها رژه می شان در خیابان قطاراندر کنار هم 

 ؟به چه دلیل.  است سازسرنوشت پیشروِی و 

که زنان در خیابان خلق کردند تبلور این   شورانگیزی های  ها و صحنهتک لحظهتک

پیشگامیِ و  عصیان   پیشروی  و  مبارز  استیصال  زنان  و  که خشم  پرپیداست  است.  گر 

انبوهی از   سرکوب و  به مددآن را  همواره تالش شده  که  زنان،    ی گسیختهو ازهم  فردی 

قانونیهامحدودیت فرهنگ    ی  خانه  ستیزانهزنو  پستوی  کنند،در  حبس  سان به   ها 

آید و در کنشی جمعی، کف خیابان را به همبستگی به حرکت درمی  سیلی خروشان

از کند.  های آشکار و پنهان بر زنان بدل می ستمجور و  اجتماعی و فراگیر علیه تمامیِ  

هم  کنش  این  فضامندی  میدان   ،بستهحیث  به  جامعه  عمومی  فضاهای  و  خیابان 

شان، تبدیل سرنوشت دوش با مردانِ همزنان، هم  ی متحدانه جوییِ  گری و مبارزهکنش 

 شود.می 

به  آن  اهمیت  و  خیابان  ثنای  در  توده عنوان  هراندازه  مشارکت  ساحت  گیرشدن 

تودهمستقیم   و دیگر  تحت ستم،  زنان  و  رقمدر  های  تاریخ  و سرنوشت  زدن  خویش، 

 های اجتماعیِطبقات و گروه  و ظرفیت   جمعیاناییِبه فعل درآوردن تو  سان قلمروبه

اندازهکدام    را پر کنیم، هیچ  ی های پرشمارها بگوییم و سیاهه، سخن ستمدیده  ی به 

بوددر کف خیابان    هاآن  مستقیم ی  و تجربه  پراتیک نخواهد  اثرگذار  و  زنان کارساز   .

به  و چه    دولتدر معرض تبعیض و سرکوب و کشتار سیستماتیک، چه از سوی    همواره

ند.  ابوده  ستیزانه در قلمرو جامعه، با خشونت و مرگ مواجهسنت و فرهنگ زن  ی واسطه

شود، زنان زنان بدل می   ی طلبانهدادخواهی و برابری ی فریاد  خیابان به عرصه   هرآینهاما  

 شود،به قدرت جمعی و اتحاد فراگیر بدل می   ل خشم و استیصا  گیرند،نفسی تازه می 

نظام حاکم  پیکریافته قدرت   قوانین  ی  می   آمیزتبعیض و  به چالش  تابوهای را  کِشند، 

را به   و استبداد  تبعیضهای نظام  شکنند و پایهرا درهم می   حاکمو فرهنگ    ایدئولوژیک

در کف خیابان است که آزادی   خواهیحقگری و  این کنشدر جریان   آورند.لرزه درمی

حق خواست  یک  شکلاز  تغییر  انضمامی  و  عینی  امری  به  همین    .دهدمی   طلبانه 
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واسطه بیآزادی را  شور و شعف  زنان  است که  در کف خیابان  های )ظاهراً( گذرا  لحظه

یابد ، در پراکسیس مبارزاتی مادیّت می ی مستقیم ی زیسته. این تجربهکنندزندگی می 

مبارزاتی،  و مسیر  بر  پیونددهنده،  و  مستقیم  عمل  می   هاآن  در  دقیقاً  پرتو  افکند. 

 و »دل به دریا زدن« برای رهایی   و همدالنه  گرِی جمعیجاست که اهمیت کنش این

بیناذهنیهای ستمهمه بقا و    ، از امری  عنوان یک  به  بودن به ضرورتی تاریخی برای 

می دگردیسه  انسانی  به   ساحت تسخیر    شود. هستیِ  که  است  ممارستِ  سان  خیابان 

  سرنوشتیِ و هم  درد و منافع مشترک  از، آگاهی  فراگیر اجتماعی و طبقاتیهمبستگی  

 آگاهی جمعیخوددر خیابان، به    ورزی رادیکالسیاست   ساز، به میانجیِجمعی و تاریخ

ای شود و رانهتبدیل میدستاورد مادِی مبارزاتی    هنگام، بهی تاریخی و، همو حافظه

 . دهدشکل می شان مبارزاتبرای استمرار را پرقدرت 

 

 دستاوردها 
رغم به   لحظه نیز،  سراسری ژینا رقم زدند تا همین آنچه زنان در جریان خیزش  

آسانی به که    اندکرده  حاصلسه دستاورد اساسی را    بار و خونین آن، سرکوب خشونت

این  .ندنیستگیری  بازپس   قابل و  که،  نخست  ارکان  پایههرآنچه  نظام  اصول  این  ای 

به آتش    عاممألزنان و دختران شجاع و جسور در خیابان و در  شود از سوی  محسوب می

  هر  از  خیز بلند و پرشکوهی که زنان برداشتند بیش . در واقع،  شد کشیده و لگدمال  

ایدئولوژیکی اقتدار  و  هیمنه  فروپاشیِ  مردساالرانه  زمانی  نظام  و   بازوهای و  سلطه  ی 

اگر تحمیل    . ه استوارد ساخت  آن  بر پیکر  یی مهلکضربهو    اش را در پی داشتهاستبدادی 

است،  بربریت    مظهربر بدن زن، سلب آزادی و    ی سیستماتیکسلطهای از  ، جلوه  حجاب

 ایدئولوژیکی  های فروریختن پایهمستقماً  ،  سوزان در کف خیابانبا برپایی جشن روسری 

گر بوده زنان چنان کوبنده و ویران  رادیکالِ  عملرا به نمایش گذاشت. این    بنیادگرایی

  و ماندنی   و فراگیر  ژرفچنان    ی ابعاد اجتماعی و سیاسیتأثیرات آن در همه  ی دامنه  و

ملموس پیشروی  این  به پس زدن  قادر  قدرتی  تاریخ  است که هیچ  در  .  نیست  سازو 

دستگاه ایدئولوژیکی حاکم ایجاد دیوار  شکافی که »دختران خیابان انقالب« در  حقیقت،  

 تثبیت کرد.تعمیق و  کرده بودند، خیزش سراسری ژینا 
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ستیزانه و مرد/پدرساالرانه در ، پس زدن فرهنگ زناین خیزشدومین دستاورد  

 و سازوبرگ  دولت  تنها  این. پرواضع است که  هستنیز  بیرون از قلمرو حاکمیت سیاسی  

ستم جنسیتی بر .  اندروی زنان تنگ کردهبهنیست که عرصه را    متعددشو بازوهای  

نهاد   و فرهنگی، یعنی از رهگذر  اجتماعی  ی پیچیده   ی نهادها و مناسباتزنان، به واسطه

 نیز  ،های دیگرو بسیاری مؤلفه  عرف و سنتارزش،  خانواده، فرهنگ حاکم، مذهب،  

می  نهادینه  و  گامبازتولید  بنابراین  اینشود.  زنان  که  سترگی  برداشتهای  د،  نبار 

ستیزانه در قلمرو جامعه نیز هست. تردیدی گرا و زن نشینی به نیروها و عقاید واپسعقب 

و مناسبات مردساالرانه چنان در تاروپود این جامعه رسوخ کرده و    فرهنگنیست که  

سیاسی    ـ  های اجتماعیها و تشکل جنبش  هایی ازالیه  رنهادینه شده است که حتی د

روست  یناشود. از  بازتولید می  های متعددی با چاشنی   و پیوسته  دارد  ملموس  نیز حضور

 تمامیِی زنان، تعرضی آشکار و مستقیم به  بخش و تابوشکنانهرهایی  ی مبارزه این  که  

و محیط کار   ، نهاد خانوادهی مدنی«ی »جامعهمردساالرانه در حوزه  های مظاهر و ارزش

زیست بود.  شان  و  دهه  هاسال گمان  بی نیز  فعالیت  کار    ها و  ،  گرانهروشنمستمر  و 

زنند تواند این میزان از اثرگذاری را که پیکار قدرتمند زنان در میدان مبارزه رقم می نمی

 دهند، بر جای بگذارد.سیاسی را به سود خود تغییر می و توازن قوای اجتماعی و 

ی قدرت به سود جنبش  تنهایی تغییر در موازنه خیزش ژینا، بهورشدن شعله م، سو

را چندین گام  کل جنبش مبارزاتی ستمدیدگان ، . این برخاستنبخش زنان نبودرهایی

چنان پرارتعاش پژواک دادخواهی زنان  .  سوق دادسوی وارد شدن به شرایط انقالبی  به

ی ، هزینه هکه در پی داشت  ای تأثیرات فراملی و فرامنطقه   موازاتبه که،    و عظیم بوده

نقش کاتالیزوری را بازی کرد   این خیزش  .سنگین کرده استسرکوب این جنبش را  

. رقم زدهای پیشرو اجتماعی  جنبش   ی ه در سیر مبارز  را  کیفی  یاز دو حیث تغییراتکه  

ایجاد   هدر ذهن و آگاهیِ جمعیِ جامع  انگیزحیرت دهنده و  تکان  ی «انقالب»از سویی،  

از دیگرسو،   بخشید.  های اجتماعی و سیاسیواالیی به جنبش اعتماد به نفس  و نیز    دکر

علیه نظام   های تحت ستمی جنبش مبارزاتیِ تودهوزنههم  به لحاظ عینی و عملی،  

هم دیوار اختناق و سرکوب را چندین گام به  کرد و    تررا سنگین داری حاکم  سرمایه

ی ایران، ای جامعههندر پ  فرودستانکارگران و    گری و مبارزاتمطالبه اکنون    عقب راند. 
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با قدرت و  می  ترین سطح  در کلی  شان ادامه دهند. تری به پیشروی اتحاد بیشتوانند 

سر متفاوتی به  کیفیتاًاکنون در شرایط  پس از خیزش اعتراضی به قتل ژینا، تحلیل، ما

 بریم.می 

حک جنبش رهایی زنان  بر تارک تاریخِات پرآوازه  ای، نامژینا گیان! تو نمردهآری 

 . شده است 
 


