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آتش کشیدن  و  اجباری  نوجوان حجاب  و  زنان جوان  که  روزها  این 
آن را به عنوان مانیفست خود برای تغییر این جامعه کهنه و پوسیده 
سرمایه داری مردساالر پیش گذاشته اند، این روزها که دانش آموزان 
دختر با بی باکی حجاب خود را از سر برداشته و به قیام گران پیوسته و 
مدرسه و خیابان را به عرصه مبارزه بدل کرده اند، این روزها که مبارزه 
کل  تنها  نه  اسالمی  جمهوری  و  اجباری  علیه حجاب  زنان  متهورانه 
جامعه ایران بلکه جهان را تکان داده است، این روزها که مبارزات زنان 
باعث شده مردان به ویژه مردان جوان و دانش آموزان پسر به مبارزه 
علیه حجاب اجباری و آتش زدن آن بپیوندند، این روزها که زنان و 
مردان جوان و نوجوان در جنگی نابرابر ولی با قلبی آکنده از خشم و 
نفرت از کل نظام جنایتکار جمهوری اسالمی، امید به تغییر و انقالب را 
در دل میلیون ها انسان در ایران و سراسر جهان آفریده اند، … موضوع 
اتحاد و همبستگی گسترده در میان مردم، به ضرورتی حیاتی و تعیین 

کننده برای تداوم مبارزه و کسب پیروزی بدل گشته است. 

خواست اتحاد در میان زنان و مردان معترض در خیابان ها و در میان نیروهای 
بر حقی است و در چگونگی طی  انقالبی، خواست درست و  و  مبارز 
کردن پروسه صحیح مبارزه و جهت گیری های آتی آن نقش تعیین 
به  نبردند  میدان  در  که  آنان  ویژه  به  مردم  حقیقت  در  دارد.  کننده 
مبارزه  پیشروی  برای  و همبستگی وسیع  اتحاد  امر حیاتی  به  خوبی 
واقف اند و در شعارهای شان همچون »اتحاد، مبارزه، پیروزی«، آن را 

پیش گذاشته اند. 

قتل دولتی ژینا امینی که به ترکیدن انبار باروت خشم و نفرت مردم 
به ویژه جوانان زن و مرد انجامید، برای اولین بار در تاریخ به بدل شدن 
را  ژینا  قتل  که  حجابی  همان  اجباری،  حجاب  علیه  مبارزه  موضوع 
رقم زد، به موضوعی مربوط به همه، به موضوعی جدی و به موضوعی 
متحد کننده در جامعه، دامن زد. شعار »می کشم، می کشم، هر آن که 
خواهرم کشت«، به شعاری توده ای و متحد کننده توسط زنان و مردان 
از کردستان تا تهران، از اصفهان و شیراز تا تبریز، از رشت و گرگان و 

اهواز تا مشهد و زاهدان و… بدل شد. 
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حجاب از سر برداشتن زنان به طور وسیع و جمعی در سقز و در زمان 
و  جوان  زنان  ویژه  به  زنان  بین  در  سریعا  که  ژینای مان  خاکسپاری 
پیوستن  به  یافت،  تکامل  آن  کشیدن  آتش  به  با  و  شد  الگو  نوجوان 
جوانان و نوجوانان مرد در این مبارزه منجر شد و به شادی و هلهله در 
میان مردم با دیدن این صحنه های غرور آفرین دامن زد و آنان را هر 

چه بیشتر در سهم گرفتن در این مبارزه ترغیب نمود. 

و  جوانان  ویژه  به  مردم  بین  در  همبستگی  و  وحدت  از  درجه  این 
نوجوانانی که در صحنه نبردی نابرابر قرار دارند، یکی از عوامل مهم و 
تضمین کننده در پیشروی مبارزه تا کنون بوده است. وقتی سرکوبگران 
در برابر مبارزات مردم ستمدیده در سقز، سنندج، بوکان و به طور کلی 
کردستان وحشیانه حمله می کنند و آن جا را به خاک و خون می کشند 
و وقتی در زاهدان حمام خون راه می اندازند، خیزش گران در سراسر 
ایران با خشم و نفرت بیشتر و با فریاد، شعارهائی همچون: »از کردستان 
تا تهران، خونین تمام ایران«، »از زاهدان تا تهران، خونین تمام ایران«، 
ناپذیرتر و گسترده تر پیش می برند. مردم  را آشتی  مبارزه علیه رژیم 
به درجات باالیی در مبارزه دریافته اند که یکی از ترفند های رژیم که 
همواره هم آن را به کار بسته تفرقه بیانداز و حکومت کن بوده است، 

اما این بار کور خوانده. 

وجه عمده و برجسته این دوره مبارزه سراسری، وحدتی است که بین 
مردم با نقش پیشتاز و متهورانه زنان در مبارزه علیه حجاب اجباری 
و آتش کشیدن آن به وجود آمده است و دامنه آن هر روز گسترده تر 
تا بجنگیم« و »زن، زندگی،  می شود. »ما همه مهسا هستیم، بجنگ 
آزادی«، شعارهای فراگیر در میان مردم ایران و جهان شده است. تاثیر 
آنان در خیزش سراسری و به زیر کشیدن و  نقش زنان و فرماندهی 
آتش زدن نماد حکومت اسالمی، اتحاد و همبستگی مردم و هنرمندان 
به ویژه فعالین و تشکالت زنان را در سراسر جهان به خود جلب کرده 
است. هیچ گاه در تاریخ، نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان دیده 
نشده که زنان این چنین خشمگین و با عزم و اراده، با اعتماد و اتکا 
به نفس و استوار در راس مبارزه برای تغییر قرار گیرند. این نقش فوق 
العاده مهم و فعال زنان در مبارزه زمانی که حتی به تنهایی در مقابل 
سرکوبگران استوارانه می ایستند و کوتاه نمی آیند، از یک طرف تاثیرات 
برای پیوستن  را  آنان  به ویژه زنان گذاشته و  بر آحاد جامعه  عمیقی 
به مبارزه متحدانه علیه حجاب اجباری و کلیت رژیم ترغیب می کند 
و از طرف دیگر به روحیه جیره خواران سرکوبگر رژیم ضربه مهلکی 
وارد کرده و نظام را به مرگ حتمی و کشیدن نفس های آخر نزدیک تر 

کرده است. 

باید بر این موضوع مهم تاکید شود که فشرده مقاومت و مبارزه زنان در 
چهار دهه علیه حجاب اجباری در متن شرایط عینی دی ۹۶ با به زیر 
پا گذاشتن قانون ضد زن حجاب اجباری توسط ویدا موحد و گسترش 
قتل  و  انجامید  زنان  نفرت  و  آتشفشان خشم  دهانه  باز شدن  به  آن، 
بی رحمانه دولتی ژینا امینی، مذاب داغ این آتشفشان را سرریز کرد و 

می رود که کل نظام زن ستیز را بسوزاند و دود هوا کند. 

آن چه که از درجه اهمیت باالیی برخوردار است و باید آن را در نظر 
واقعیت  این  اتکا کرد  آن  به  اتحاد  به  برای وسعت بخشیدن  و  گرفت 
اقشار و صنوف گوناگون در طی سال های گذشته،  است که مبارزات 
رشته های ناگسستنی و مربوط به یکدیگرند. ادامه مبارزاتی هم چون 
همان  دادخواه،  مادران  ویژه  به  جانباختگان  خانواده های  مبارزات 
مادرانی که در مشقت بار ترین شرایط به افشای جنایات رژیم در قتل 
عام هزاران نفر در دهه شصت و تابستان شصت و هفت، پرداختند و 
با وجود سرکوب های وحشیانه اما، خاوران ها را به عنوان سند جنایت 
این رژیم زنده نگاه داشتند؛ با مبارزات مادران دادخواه دی۹۶ و آبان 
خونین ۹۸ پیوند خورد. ادامه این مبارزات و در پی آن مبارزات پیگیرانه 
محروم ترین  خیزش  از  پس  که  و…  بازنشستگان  کارگران،  معلمان، 
بخش جامعه در دی ۹۶ و آبان ۹۸ دامنه وسیع تر و گسترده تری به 
خود گرفت، ادامه مبارزه زندانیان سیاسی در زندان ها، ادامه مبارزات 
حجاب  علیه  زنان  مبارزه  ادامه  اصفهان،  و  خوزستان  در  کشاورزان 
اجباری به شکل تعرضی تر و… راه را برای جهش مبارزات سراسری 
امروز و نشانه رفتن کل نظام حاکم هموار تر کرد. امروز صدای معلمان 
مبارز با دانش آموزان در سردادن شعار »مرگ بر جمهوری اسالمی« در 
هم می پیچد و به فضای مبارزاتی می دمد. وقتی فریاد کارگران با فریاد 
معلمان، دانشجویان و دانش آموزان و ملیت های تحت ستم کرد، ترک، 
عرب، بلوچ و… در هم می آمیزد، امید تغییر را در دل میلیون ها نفر 
عمیق تر می کند و قدرت آنان را در خلق جامعه بدون ستم و استثمار 

صد چندان می کند. 

نکتۀ مهم دیگری که باید بر آن تأکید شود این است که اگر زنان مبارز 
و پیشرو اولین نیرویی بودند که در سال 5۷ در برابر جنگی که رژیم با 
اجباری کردن حجاب آغاز کرد، صدای پای استبداد دینی، صدای پای 
ارتجاع اسالمی را شنیدید و در برابرش ایستادند، امروز زنان جوان و 
نوجوان با قیام علیه حجاب اجباری و آتش زدن آن، با نشانه رفتن کل 

نظام زن ستیز، زنگ انقالب را به صدا در آورده اند. 

اما برای این که »زنگ انقالب« را به »انقالب« واقعی بدل کنیم، وحدت 
ضرورتی  ستمدیده  توده های  گسترده تر  گرفتن  سهم  و  همبستگی  و 
اجتناب ناپذیر است. این هوای تازه و سرشار از اکسیژن برای پیشبرد 
مبارزه، وحدت و همبستگی بیشمار زنان عاصی از سرکوب و خشونت 
رژیم  زمان  هم  و  اجباری  حجاب  سپردن  خاک  به  برای  را  انقیاد  و 
انقالب و نه »دولت کمتر  زن ستیز جمهوری اسالمی، طلب می کند. 
ارتجاعی«، انقالبی که بتواند به زیر و رو کردن کلیه مناسبات و روابط 
پوسیده تولیدی و اجتماعی بیانجامد، انقالبی که رفع ستم جنسیتی 
انقالبی که کل سیستم سرمایه داری ستم و  در دستور کارش باشد، 
استثمار جمهوری اسالمی و نیروی های نظامی ش را به زیر کشد؛ نیاز 
به اتحاد و همبستگی میلیون ها نفر در دل این شرایط آماده برای کمک 
به شکل گیری رهبری انقالبی سازمان یافته و طی کردن پیروزمندانه 

مسیر انقالب دارد. 



۶

اما: 
خیزش  نتیجۀ  در  که  شرایطی  کنونی،  خطیر  و  حساس  شرایط  در 
سراسری بوجود آمده و سرنگونی جمهوری اسالمی را نزدیک تر و در 
تفکر و عمل توده های مردم امکان پذیر کرده است، وزش بادهای سمی 

نیز بیش از گذشته و از هر طرف، وزیدن گرفته است. 

در همین دوره که قیام گران از مردم می خواهند به مبارزه بپیوندند تا 
اتحاد و همبستگی علیه رژیم گسترده تر شود، از جانب اقلیتی کوچک، 
انگلی، ارتجاعی و وابسته به قدرت های امپریالیستی نیز موضوع اتحاد و 
همبستگی، طرح و در رسانه های شان تبلیغ می شود. این دارودسته ها 
انقالب  صفوف  گسترش  برای  مردم  درست  خواست  از  می خواهند 
استفاده کنند تا بتوانند عوام فریبانه، اهداف شوم و ارتجاعی خود را 

پیش برند. 

به همین دوره نگاه کنیم، در زمانی که جوانان در خیابان ها شعار »مرگ 
بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر« را با صدایی رسا فریاد می زنند، در 
خارج از کشور این عده قلیل با پشتوانه محکم مالی و حمایت های علنی 
و غیر علنی قدرت های امپریالیستی با تکثیر پرچم خونین شاهنشاهی 
و پخش مجانی آن در میان مردم، به ویژه جوانانی که فکر می کنند این 
پرچم ایران است، با درست کردن صحنه های قالبی می خواهند نشان 

دهند که گویا بسیاری از شرکت کنندگان در تظاهرات های وسیع در 
اینان هستند.  از همپالگی های  از کشور  کشورهای گوناگون در خارج 
با این ترفندهای مزورانه و ارتجاعی می خواهند خود را به زور به مردم 

تحمیل کنند و مسیر مبارزات را منحرف سازند. 

آن چه که مسلم است اینان در پی تقلیل خواست های مردم و محدود 
جمهوری  اصلی  رانندگان  علیه  مبارزه  به  سراسری  مبارزات  کردن 
از  را  قیام گران  بتوانند  پایه  این  بر  تا  اسالمی مثل خامنه ای هستند 
تبلیغات  با  کنند.  دور  داغان کردن کل سیستم،  و  برای درب  مبارزه 
مسموم می خواهند مبارزات شکوهمند و غرور آفرین زنان علیه حجاب 
روزهای  و  ساخته  محدود  آنان،  خواسته  تنها  عنوان  به  را  اجباری 
الگوی  عنوان  به  را  شاه  رضا  محمد  و  رضا  سلطنت  دوران  »طالیی« 

»آزادی« زنان جا بزنند. 

سلطنت طلب ها و شاخه گوناگون شان تمام تالش های خود را به کار 
گرفته اند تا از شکل گیری انقالب و ادامه یابی آن جلوگیری کنند. این 
اقلیت سرمایه دار انگلی با امکانات وسیع و رسانه های وابسته فارسی 
زبان شان همچون من و تو، اینترنشنال، صدای آمریکا، بی بی سی و… 
هزار  رفتن  به  حالت  »بهترین«  در  را  مردم  خواسته های  تالشند،  در 
فامیل خمینی و خامنه ای محدود کنند تا کل سیستم و در قلب آن 
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نیروهای نظامی ش دست نخورده باقی بماند. همان طرحی که اربابان 
جمهوری  و  خمینی  آوردن  با   5۷ انقالب  زمان  در  امپریالیست شان 

اسالمی انجام دادند و سر انقالب را بریدند. 

سایر  و  مجاهدین  خواهان،  مشروطه  ها،  طلب  سلطنت  کالم  یک  در 
ادعای رهبری  امروز  نرخ روزخوری که  به  نان  و  عناصر فرصت طلب 
جنبش زنان را دارند و… به دنبال حفظ همین سیستم یعنی سیستم 
ستم و استثمار، سیستم زن ستیز، با »نام های جدید« از طریق رژیم 
چنج و یا ملغمه ای از این دست که همه این مرتجعین را در بر گیرد، با 

اتکا به امپریالیست ها به ویژه امپریالیسم آمریکا، هستند. 

باالیی  اهمیت  از  ساز  سرنوشت  دوره  این  در  که  چه  آن  نتیجه  در 
برخوردار است، این است که نه تنها باید شعار »مرگ بر ستمگر، چه 
شاه باشه چه رهبر« که از جانب نیروی آگاه و انقالبی در همین دوره 
طرح شد و به درجات قابل توجه ای توسط مردم در شهرهای گوناگون 
پیش گذاشته شد را توده ای تر کنیم، بلکه باید دامنه مرزبندی هایمان 
را گسترش داده و با کلیه امپریالیست ها - که این روزها در اطاق های 
عنوان  به  هستند-  ارتجاعی  آلترناتیو های  ساختن  پی  در  فکری شان 
دشمنان مردم ایران و سراسر جهان در شعارهای رادیکال نیز منعکس 
کنیم. بر این بستر می توانیم مرز دوست و دشمن را به درستی ترسیم 
کرده و آن را در بیشمار توده های مردم ستمدیده فراگیر و بر محور به 
سر انجام رساندن انقالب متحد کنیم و حمایت و همبستگی مردم را 

در سراسر جهان به خود جلب کنیم. 

زمینی که در اثر مبارزات شکوهمند و قهرمانانه مردم شخم خورده است 
و یک روزش برابر با ده سال مبارزه آرام سیاسی در جامعه تحول ایجاد 
برای  انقالبی،  و  مبارز  نیروهای  همه  برای  مناسبی  بستر  است،  کرده 
متحد شدن با لشگری از پیشروان زن و مرد قیام گر و برای متحد شدن 
با هزاران هزار نفر مردمی که در صحنه مبارزه جانفشانی می کنند را 
بیش از پیش مهیا و آماده کرده تر است. این شرایط، شرایطی است که 
باید به طور رادیکال علیه دگماتیسم ریشه دار در صفوف مان، انقالب 
کنیم و صفوف مبارزاتی مان را گسترش دهیم. این گونه می توانیم در 
مسیر درست تاریخ برای سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی قرار 

گیریم و دولت انقالبی خود را بسازیم. 

ما نیز به دنبال اتحاد بوده و هستیم. اتحاد ما با همه مردم ستمدیده ای 
است که در حال ساختن تاریخ رهایی از ستم و استثمار هستند. اتحاد 
گسست ناپذیر ما با زنان قیام گری است که به درستی خیابان ها را محل 
تعیین تکلیف نهایی هم زمان با حجاب اجباری و با جمهوری اسالمی 
کرده اند. ما می خواهیم دست در دست این زنان با ساختن ارتشی آگاه 
و انقالبی و سازمان یافته، میلیون ها زن دیگر را به امر مبارز برای پایان 
دادن به حجاب اجباری و ریشه کن کردن پدر/مردساالری در جامعه، 
به ویژه در میان مردان و برای رفع ستم جنسیتی ترغیب کنیم و مارش 

پیروزمندانه خود را علیه همۀ اشکال ستم پیش رانیم. 

۲۱ مهر ۱۴۰۱ / ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲
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زنانی که با خروش انقالبی تان، با قامتی استوار و رقص کنان به گرد آتشی که از حجاب اجباری برافروخته اید، مرگ زمستان 
و آغاز بهار را نوید داده اید، 

زنانی که با عزم راسخ و با شور و شوق وصف ناپذیر تان، پرچمدار تغییر و تحول پایه ای در جامعه شده اید، 

زنانی که با جسارت و پیگیری تان علیه نماد حکومت اسالمی، جان تازه ای به خیزش سراسری بخشیده اید، 

زنانی که با قیام تان علیه حجاب اجباری و به آتش کشیدن آن، برای اولین بار مردان به ویژه مردان جوان و نوجوانان پسر را 
به طور گسترده به گرد این مبارزه کشانیده اید، 

زنانی که با مبارزه شجاعانه تان این حقیقت را بر جسته و قابل دید کردید که رهایی زن، رهایی کل جامعه را رقم می زند، 

زنانی که با مبارزه شورانگیز و الهام بخش تان هم زمان علیه حجاب اجباری و جمهوری اسالمی، پیشتازی نبرد جنبش جهانی 
زنان علیه سیستم مردساالری را بر عهده گرفته اید…؛ می دانید که دوره سرنوشت سازی را سپری می کنیم. 

در  چه  و  خیزش  این  دوستان  صف  در  چه  کنونی،  شرایط  در 
صف دشمنان، همه به این واقعیت معترف هستند که مبارزات 
تفاوت  گذشته  خیزش های  و  مبارزات  با  اخیر،  دوره  سراسری 
دارد. این تفاوت، تنها از لحاظ کمی و حضور وسیع زنان نیست. 
و  جوانان  کننده  تعیین  و  برجسته  حضور  در  تنها  تفاوت  این 
سراسری  قیام  کننده  تعیین  و  اصلی  تفاوت  نیست.  نوجوانان 
زنان جوان  ویژه  به  زنان  ای است که توسط  زنانه«  ژینا، »مهر 
اجباری و آتش زدن آن، زده  با مبارزه علیه حجاب  نوجوان  و 

شده است. 

بر کسی پوشیده نیست که زنان در خیزش های قبلی به ویژه خیزش 
۹۶ و ۹۸ نیز نقش پر قدرتی داشتند و بسیاری از محالت در شهرهای 
مختلف را در مبارزه علیه رژیم فرماندهی کردند؛ اما در این خیزش ها 
و مبارزات صنوف مختلف خواسته های زنان و به طور مشخص ضدیت 
با حجاب اجباری پیش گذاشته نشد. روند خیزش های )۹۶ و ۹۸( و 
مبارزات پس از آن به طور نا نوشته ولی به شکل عمیقی درک غلط و 
انحرافی درعدم طرح ضدیت با حجاب اجباری و دیگر خواسته های زنان 
را نمایان کرد. یک سکوت طوالنی و مخرب بر مبارزات گذشته در رابطه 
با مقاومت و مبارزه زنان علیه حجاب اجباری سنگینی می کرد. گویی 
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مبارزه زنان که در طول بیش از چهار دهه علیه حجاب اجباری و سایر 
عرصه های ستم پیش رفت و بر متن شرایط عینی شکل گرفته در دی 
۹۶، شکل تعرضی هم به خود گرفت، مبارزه ای است مربوط به زنان و 
ربطی به »دیگران« به ویژه مردان، حتی مردانی که در صنوف مختلف 

در حال مبارزه بودند، نداشت؟ 

اما این بار جرقه انفجار بر انبار باروت خشم و نفرت فشرده شده در زنان 
را قتل دولتی ژینا به خاطر حجاب زد. صدای این انفجار مهیب و دامنه 
پخش شعله هایش گسترده شد. شعله های انفجاری که نماد پاره پاره 
اسالمی را می بلعد و دود هوا می کند. انفجاری که لرزش اش، تَرک های 

اولیه ولی مهم را بر تفکر پدر/مردساالری وارد کرده است. 

این مبارزه پرقدرت و شورانگیز و سازش ناپذیر و جلودار بودن 
زنان به وسعت جامعه ویژه گی اصلی و تعیین کننده این خیزش 
و یا قیام سراسری است و توانسته صفوف مبارزه علیه حجاب 
اجباری و آتش زدن آن را به یک فرم وسیع در بین مردان هم 
فراگیر کند. بستری با این مبارزه به وجود آمده است که زنان 
برند.  پیش  وسیع تری  ابعاد  در  را  مبارزه  هم  کنار  در  مردان  و 
این ویژه گی »زنانه« نه تنها کل مردم ایران را به معنای واقعی 
تحت تاثیر عمیق خود قرار داده، بلکه مردم جهان به ویژه زنان 
جهان را تکان داده است. این تاثیر ژرفی که در نتیجۀ مبارزه 
زنان ایجاد شده را می توان در جهانی شدن شعار »زن زندگی 

آزادی« به روشنی دید. 

از سازماندهی های  از درجه ای  بی شک، پیشرفت مبارزه کنونی، نشان 
اولیه را در خود دارد. بدون قرار و مدارهای قبلی برای ادامه اعترضات 
خیابانی و تعیین مکان ها و شعار ها، انتشار فراخوان ها، این مبارزات 
نمی توانست تا این حد گسترده شود و تداوم یابد. اما نیاز عاجلی است 
که بر متن شرایط عینی شکل گرفته و با دید دراز مدت برای پیشبرد 

مبارزه، این نطفه های مهم و اولیه سازمان یابی، هم گسترده تر شوند 
و هم شکل تشکیالتی منسجم تری را به خود گیرند. چرا که ادامه یابی 
و  شعارها  در  آن  فشرده  و  تبلور  که  مبارزه  صحیح تر  گیری  جهت  و 
ریزی های  برنامه  به  نیاز  می شود،  منعکس  نیز  مبارزاتی  تاکتیک های 

بسیار نقشه مند و انقالبی دارد. 

بر این اساس، ساختن تشکیالت مستقل و انقالبی زنان از اهمیت فوق 
العاده مهمی به ویژه در شرایط عینی کنونی برخوردار است. چرا که با 
وجود چنین تشکالتی، زنان قادر خواهند شد به طور سازمان یافته و 
با برنامه های دقیق تر در مبارزه شرکت جسته و در عین حال شرایط را 
برای سهیم شدن هزاران هزار زن دیگر برای به خاک سپردن هم زمان 
رادیکال  تشکیالت  با  کند.  مهیا  اسالمی،  و جمهوری  اجباری  حجاب 
که  جامعه  در  دار  ریشه  پدر/مردساالری  علیه  می توان  که  است  زنان 
بازتاب دارد، مبارزه  نیز بخشا در شعار ها  در همین روزهای مبارزاتی 

هدفمند و تاثیرگذاری را سازماندهی کرد. 

در این رابطه، یعنی فعالیت نظری و عملی، سازمان زنان هشت مارس 
)ایران-افغانستان( تجاربی را اندوخته است که این تجارب به همه زنان، 
به ویژه به شما زنان جوان و نوجوان پیشرو و جسوری که در میدان 

نبرد هستید، تعلق دارد. 

زنانی  رادیکال  پیکره جنبش  از  به عنوان بخشی  را  این سازمان خود 
می داند که از زمان قدرت گیری رژیم زن ستیز جمهوری اسالمی بر 
علیه حجاب اجباری در ۸ مارس 5۷ مبارزه را آغاز کردند و نسل به 
نسل این مبارزه را ادامه دادند. این تشکیالت با الهام از مبارزات زنان 
در ایران و سراسر جهان تالش کرد، چارچوبی محکم و رو به آینده در 
خدمت به رهایی از ستم جنسیتی را ترسیم کند و در مسیر راه و با 
اتکا بر دستاوردهای نظری و عملی جنبش زنان در ایران و جهان، آن 

را تعمیق بخشد. 
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این سازمان از فعالین زن از ایران و افغانستان تشکیل شده و همواره بر این 
امر مهم واقف بوده که سرنوشت زنان جهان به هم گره خورده است. اگر 
چه می تواند اشکال ستم متفاوت باشد؛ اما این یک واقعیت انکار ناشدنی 
است که به هر زنی در هر جا ستم شود، زنجیره ستم جنسیتی را در همه 
جا محکم تر می کند و بر عکس هر کجا که مبارزه ی زنان پیشرفت کند و 
گسترده تر  زنان  همه  برای  را  مبارزاتی  فضای  کند،  کسب  دستاوردهایی 
نتیجه مبارزات مان در  امروز در  خواهد ساخت. همان فضای مبارزاتی که 
ایران علیه حجاب اجباری و جمهوری اسالمی برای هزاران هزار نفر زن در 

سراسر جهان گسترده گشته است. 

واقعیت  این  این تشکیالت در طی بیست و پنج سال گذشته تالش کرد 
را پیش گذارد که زنان افغانستانی که به ایران مهاجرت کرده اند هم چون 
زنان ایرانی مورد ستم و فرودستی زن ستیزان حاکم در ایران قرار دارند. 
در  ستمگرانه  و  شوونیستی  شدیدترین حمالت  تحت  ستم،  این  بر  عالوه 
فرهنگ، روابط و قوانین نژاد پرستانه جمهوری اسالمی نیز هستند. از این رو 
هشت مارس در تمامی این سال ها بر این امر مهم پافشاری کرد که فعالیت 
متشکل و مشترک زنان افغانستانی و ایرانی حیاتی است و نقش مهمی در 

پیشروی مبارزه علیه ستم جنسیتی خواهد گذاشت. 

در سال هایی که مقاومت و مبارزه زنان در ایران گسترش بیشتری یافت، 
برای رسا تر کردن صدای شان نیاز به فعالیت مشترک و وسیع تر در خارج 
نیز حس می شد. دو کارزار به ابتکار سازمان زنان هشت مارس و در مشورت 
انقالبی را در ماه مه ۲005 و  از زنان فعال و  با همکاری تعداد دیگری  و 

نوامبر۲01۶ سازماندهی کردیم. 

در اولین کارزار، فراخوانی تحت نام »مبارزه علیه قوانین نابرابر و مجازات های 
اسالمی علیه زنان« منتشر کردیم و تصمیم گرفتیم که مبارزات جمعی مان 
را در یک راهپیمایی 5 روزه در ۸ مارس ۲00۶ به اوج برسانیم. سازماندهی 
چنین تظاهراتی از جانب زنان که سنت شکنانه نیز بود، توانست گسترده ترین 
حمایت ها را به خود جلب کند. با تالش و مبارزه شبانه روزی، زنان کارزار 
قادر شدند یکی از مهم ترین مبارزات و بزرگترین تظاهرات اپوزسیون انقالبی 
خارج از کشور را حول خواسته های زنان سازماندهی کنند. این کارزار به 

مدت چهار سال فعالیتی متحد و سراسری را پیش برد. 

برای یک کارزار گسترده »علیه خشونت دولتی،  در کارزار دوم، فراخونی 
اجتماعی و خانگی بر زنان« منتشر شد. در پروسه پیشبرد مبارزه به این 
نتیجه رسیدیم که مبارزات جمعی مان را در یک راهپیمایی سه روزه در ۸ 
مارس ۲01۹ به مناسبت چهلمین سالگرد مبارزه زنان در ۸ مارس 5۷ علیه 
حجاب اجباری با شعار »حجاب اجباری مرکز خشونت دولتی علیه زنان در 
ایران« را در سه کشور اروپایی و هم زمان در ترکیه، کانادا و آمریکا پیش 
بریم. با این حرکت توانستیم با جلب اغلب فعالین و نیروهای مبارز در خارج 
و بسیاری از تشکالت زنان در اروپا و کانادا، صدای پرقدرت زنان منزجر از 

حجاب اجباری را به گوش مردم مترقی این کشورها برسانیم. 

این تشکیالت در تمامی این سال ها، از فراز و نشیب های گوناگونی 
بخش  زنان  در جنبش  که  زمانی  است.  کرده  عبور  فرازی  سر  با 
اسالمی  تعدیل جمهوری  دنبال  به  آن  طلب  اصالح  و  رفرمیست 
بودند، زمانی که اینان و بسیاری دیگر، حجاب اجباری را، مساله ای 
کناری ارزیابی می کردند، این تشکیالت بر سر حجاب اجباری به 
برابر  در  و  کرد  پافشاری  زنان  علیه  دولتی  خشونت  مرکز  عنوان 
این  تکمیل  در  نیامد.  کوتاه  واقعیت  این  از  طرف  هر  از  حمالت 
علیه  ایران  در  زنان  مبارزات  پیشروی  به  اتکا  با  و  درست  موضع 
حجاب اجباری که شکل تعرضی تری از دی ۹۶ با ابتکار ویدا موحد 
و گسترش آن در بین زنان دیگر، انجام پذیرفت، شعار »زن، مرد، 
شرایط  از  مشخص  تحلیل  با  را  روسری«  به  بزن  آتیش  برابری؛ 

مشخص پیش گذاشت. 

رخنه  بسیاری  میان  در  طلبی  اصالح  موج  که  دوران طوالنی  در 
با  و  آنان  با  همگرایی  در  زنان  جنبش  لیبرال  زنان  و  بود  کرده 
اتکا به زنان اصالح طلب حکومتی تالش های شان را برای تعویض 
برخی قوانین مربوط به زنان و یا برای دیه برابر معطوف کردند و 
از بیا و برویی هم برخوردار بودند، ما در برابر این موج ایستادگی 
منافع  کلی  طور  به  و  زنان  منافع  نشدیم  حاضر  هرگز  و  کردیم 
مردم ستمدیده را قربانی بزرگ شدن و مطرح شدن، زد و بند با 

مرتجعین و البی گری با آنان؛ زیر پا گذاریم. 

»اصالح  داشتن  قدرت  دوران  در  ویژه  به  سال ها  این  تمامی  در 
زنان،  جنبش  طلب  اصالح  و  لیبرال  بخش  حکومتی،  طلبان« 
در  پایه ای  تغییر  که  مارس  هشت  زنان  سازمان  برابر  در  تنها  نه 
موقعیت ستمدیدگی زنان را وابسته به سرنگونی انقالبی جمهوری 
اسالمی می دید، قرار می گرفتند و آن را رد می کردند، بلکه تالش 
کردند با پیش گذاشتن فلسفه طبقاتی خود یعنی فلسفه ارتجاعی 
به  را  اولیه شان  مطالبات  به  حتی  زنان  دست یابی  پراگماتیستی، 
آن  چکانی  قطره  و  ذره  ذره  کسب  به  و  نامعلوم  و  دور  آینده ای 

حواله دهند. 

این نظریه های غلط، مخرب و مضر به حال  هشت مارس تمامی 
جنبش زنان و به طور کل، جنبش مردم را نقد کرد و به چالش 
و  عینیت  از  خاسته  بر  که  انقالب  ضرورت  سازمان،  این  کشید. 
واقعیت جامعه است را با وجود جو مخالفی که در نتیجه به قدرت 
گذاشت  پیش  بودند،  ساخته  حکومتی  طلبان«  »اصالح  رسیدن 
دست یابی  برای  زنان  که  کرد  بیان  را  حقیقت  این  آن  پایه  بر  و 
به اولیه ترین و بدیهی ترین خواست های شان هم چون آزادی در 
انتخاب پوشش، حق حضانت و طالق، اشتغال، سفر، سقط جنین، 
انتخاب شریک زندگی و… با یک رژیم تئوکراتیک سر تا پا زن 
برای  نتیجه  در  هستند.  رو  به  رو  سرکوبگرش  نیروهای  و  ستیز 
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باید مانع اصلی آن یعنی جمهوری اسالمی را  کسب همین مطالبات 
همراه و همگام با سایر ستمدیدگان جامعه از طریق انقالب سرنگون 

کرد. 

سازمان زنان هشت مارس از همان بدو تاسیس و در متن منشور خود 
مبارزه علیه حجاب اجباری این نماد حکومت اسالمی، مبارزه علیه کلیه 
قوانین ضد زن مبتنی بر شریعت اسالمی، مبارزه برای جدایی دین از 
دولت و بسیاری دیگر از مطالبات زنان را به عنوان بخش جدا ناشدنی 
از مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی پیش گذاشت. در تمام 
طول بیست و پنج سال گذشته در بیانیه ها و 5۶ شماره نشریه »هشت 
مارس« تالش کرد در هر دوره تحلیل های خود را با اتکا و جمع بندی از 
مبارزات زنان در ایران و جهان و با تحلیل مشخص از شرایط مشخص 
بر پایه چارچوب اصولی اتخاذ شده برای پیشبرد مبارزات نظری و عملی 

مطرح سازد. 

بی وفقه ای  تالش  مارس  هشت  زنان  سازمان  ها،  سال  این  تمام  در 
زنان،  علیه  رژیم  وحشیانه  و سرکوب های  جنایات  از  تنها  نه  که  کرد 
و  کارگران  علیه  ستم،  تحت  ملیت های  علیه  سیاسی،  زندانیان  علیه 
زیست  محیط  تخریب  علیه  افغانستانی،  مهاجرین  علیه  زحمتکشان، 
کار گرفت  به  را  مبارزاتی خود  و  نظری  توان  بلکه  بردارد،  پرده  و… 
اجباری،  حجاب  علیه  مبارزه  آن  مرکز  در  و  زنان  مبارزات  صدای  تا 
صدای بی صدای زنانی که به وسعت جامعه قربانی خشونت های دولتی 
و اجتماعی و خانگی بودند را به گوش فعالین و تشکالت زنان و افکار 

مترقی در سراسر جهان برساند. 

در اولین شماره نشریه هشت مارس که در سال ۷۸ منتشر شد، گفته 
هشت  زنان  سازمان  در  متشکل  ایرانی  و  افغانستانی  زنان  ما  که  شد 
زنان  رهایی  و  آزادی  دشمنان  چهره ی  از  نقاب  می خواهیم  مارس 
با  ابهامی  برداریم، دوستان دروغین را افشا کنیم، مرز روشن و بدون 
قدرت های  کلیه  و  افغانستان  زن  رژیم ضد  و  اسالمی  رژیم جمهوری 
تمام  در  را  پدر/مردساالر  نظام  کنیم،  ترسیم  مردساالر  امپریالیستی 

عرصه ها از خانه تا اجتماع، از قلمرو علم تا میدان هنر به مصاف طلبیم 
و به باال بردن آگاهی حول موضوع زنان یاری رسانیم… در تمام طول 

این بیست و پنج سال این تشکیالت به عهد خود پایبند بود. 

دوره  این  در  و  عملی  و  نظری  تجارب  این  پایه  بر  نتیجه،  در 
خطیر، داشتن تشکیالت مستقل و انقالبی زنان حیاتی است. از 
این رو همه زنان جسور و پیشرو را فرا می خوانیم که به سازمان 
در  تنها  نه  هم  دست  در  دست  تا  بپوندید  مارس  هشت  زنان 
اسالمی  انقالبی جمهوری  برای سرنگونی  مبارزه  مسیر صحیح 
و حجاب اجباری و کلیه قوانین و مجازات های اسالمی ضد زنش 
قرار گیریم، بلکه همگام با سایر مبارزین و مردم ستمدیده در 
و  از ستم  انسان ها  آن  آینده ای که در  متفاوت،  آینده  ساختن 

استثمار و ستم جنسیتی رها باشند، سهیم شویم. 

داشتن چنین تشکیالت انقالبی با این افق رهائی بخش در این دوره 
سرنوشت ساز کمک می کند تا بتوان انبوهی از زنان را به صفوف مبارزه 
این  کرد.  جلب  آینده  به  رو  خواسته های  و  شعار ها  با  یافته  سازمان 
گونه می توان با هر چه توده ای تر شدن بر پایه نگرشی انقالبی، به طور 
نقشه مند و سازماندهی شده مبارزات را در جهت درست و اصولی پیش 
برد و به هیچ فرد و نیرویی اجازه نداد که فرصت طلبانه و با اتکا به 
قدرت های امپریالیستی و با سوء استفاده از مبارزات مان به نفع اهداف 
طبقاتی خود و حفظ همین سیستم ستم گرانه و استثمار گرانه، ما را 

قربانی کنند. 

متعفن  جنازه  عبوراز  از  پس  آینده  ساختن  در  می توانیم  چنین  این 
جمهوری اسالمی، نقش جلودار بودن مان را پیش برده و رهایی زنان از 
ستم جنسیتی را از هم اکنون بعنوان یکی از مختصات تعیین کننده 

جامعه آینده در فکر و عمل همه مردم فراگیر کنیم. 

۲۹مهر ۱۴۰۱/ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲
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با ضربه های مشت  ارشاد  هنگامی که مزدوران گشت 
ُکرد  دختر جوان  ژینا  و صورت  بر سر  باتوم  و  لگد  و 
می کوبیدند، یک بار دیگر به یادمان آورد قدرت گیری 
و  رفت  نشانه  را  زنان  حمله ش،  اولین  که  را  رژیمی 
بود.  کردستان  مردم  علیه  »جهاد«  حمله ش  دومین 
آری ژینا هم زن بود و هم ُکرد. این نقطه تالقی دو تا 
از مهم ترین تضادهایی بود که حکومت ایران در چهل و 
سه سال گذشته با آن روبرو بوده است. ژینا به اغما رفت 
و دیگر برنخواست، اما مرگ او جرقه ای شد تا انباری که 
از باروت خشم فروخورده بیش از چهار دهه سرکوب 
اجباری، جنایت، ظلم  تحمیل حجاب  زنان،  وحشیانه 
علیه  زحمتکشان،  و  کارگران  علیه  استثمار  و  ستم  و 
علیه  مذهبی،  اقلیت های  علیه  ستم،  تحت  ملیت های 
اقلیت های جنسی و جنسیتی و. . انباشت شده بود را 

منفجر و آتشی را در سراسر ایران برپا کند. 

آتش خشمی سوزان که شعله های ش تاروپود جمهور اسالمی را نشانه رفته 
است. آتشی که لحظه های خشم و لحظه های سرور و شادی را آفریده است. 
استثمار  و  پایه های کاخ ظلم و ستم  به  یورش  از صحنه های  لحظه هایی 
و  رقص  با  که  زنان جوانی  برای  آزادی  لحظه های  می آورد.  ببار  امید  که 
شادی روسری های خود را در آتشی که برپا کرده اند می سوزانند. شادی از 
لحظاتی که زنان و مردان جوان در کوچه و خیابان در دانشگاه و مدارس و 
کارخانه و خانه در روز و شب و نصف شب بر مراکز قدرت ارتجاع می تازند 
و سران مرتجع را به النه ها و مخفی گاهای شان می رانند. اگر چه در این 
میان صحنه های بر خاک افتادن عزیزان مان دلهای مان را به درد می آورد، 
ولی این درد همزمان مولد خشم قدرتمند میلیون ها نفر برای ادامه مبارزه 

است. 

همه این صحنه های غرور آفرین زنان و مردان جوان و نوجوان در خیزشی 
که بر پا کرده اند به مردم سراسر جهان امید بخشیده است. امید به این که 
می توان از شر این سیستم ستم و استثمار سرمایه داری حاکم بر جهان 

رها شد.
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گذشته  هفته های  در  زنان  که  ماندگاری  و  آفرین  غرور  صحنه های 
آفریده اند به راستی بی نظیر و به وجد آورنده است. صحنه هایی که در 
آن زنان حجاب را در هوا می چرخانند و یا می سوزانند، صحنه هایی که 
زنان بر روی سکوها و بلندی ها رفته و دستان خود را به مثابه پیروزی 
باال برده و با شعار دادن نقش پیشتاز خود را اعالم می کنند. صحنه هایی 
که زنان جوان در حال نوشتن مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور و 
زن زندگی آزادی بر روی دیوارها هستند، صحنه هایی که زنان در مقابل 
مزدوران ایستاده و با جسارت و شجاعت شان قدرت گلوله های مرگبار 
آنان را تحقیر می کنند. صحنه هایی که با مزدوران به نبرد بر می خیزند 

و یا برای جلوگیری از بازداشت دیگران قدم پیش می گذارند.

در  زنان  متهورانه  و  نقش شجاعانه  که  به جرات می توان گفت 
جنبش انقالبی کنونی یک اهمیت تاریخی و جهانی دارد. از این 
جنبشی  در  نوجوان  و  جوان  زنان  شرکت  تاریخ،  در  که  جهت 

تعرضی به این عظمت بی سابقه بوده است.

دختران نوجوان مدارس، زنان جوان دانشجو و معلم و زنان در سنین 
باال در اشکال مختلف در این خیزش نقش فعال دارند. خیزشی که شب 
و روز نمی شناسد، شهر و روستا نمی شناسد و کالن شهر و شهر کوچک 
نمی شناسد،  و شنبه  نمی دهد، خیزشی که جمعه  از هم تشخیص  را 
خیزشی که خانه و خیابان، زندان و دانشگاه، مدرسه و مترو را از هم 
است.  کرده  مبدل  نبرد  میدان  به  را  هوا  و  زمین  نمی دهد  تشخیص 
از هر  را  بانگ خود  و  را در هم شکسته  خیزشی که مرزهای سکوت 
منفذی بلند می کند. اما نقش ویژه و بی سابقه ای که زنان از نظر 
کثرت، بی باکی و جسارت، همبستگی و یگانگی و مهم تر از همه، 
از نظر پیشتازی و رهبری دارند آن را منحصر به فرد کرده است. 
این جنبش و نقش زنان عامل موثری در تداوم آن تا به امروز، علیرغم 

وحشیگری و سبعیت جمهوری اسالمی، بوده است.

مردم  و حمایت  تحسین  تنها  نه  زنان  و شجاعانه  پیشتاز  این حرکت 
بلکه  است،  برانگیخته  را  دنیا  نقاط  از  بسیاری  در  مترقی  و  آزادیخواه 
بسیاری را به وجد آورده و برای شان الهام بخش بوده است. این نقش 
جلودار بودن زنان در مبارزه علیه حجاب اجباری و آتش کشیدن آن 
به طور وسیع و علیه جمهوری اسالمی و نیروهای سرکوبگرش، انگیزه 
مبارزه در میان زنان در سراسر جهان علیه ستم جنسیتی را باالتر برده 
است. یکی از مهم ترین تاثیرات رهبری زنان و مبارزه جسورانه شان، 
به واقعیت مبدل شدن قدرت و نقش زنان در تغییر جامعه کهنه است. 

نه تنها تحسین و حمایت  این حرکت پیشتاز و شجاعانه زنان 

مردم آزادیخواه و مترقی در بسیاری از نقاط دنیا را برانگیخته 
بخش  الهام  برای شان  و  آورده  وجد  به  را  بسیاری  بلکه  است، 
بوده است. این نقش جلودار بودن زنان در مبارزه علیه حجاب 
جمهوری  علیه  و  وسیع  طور  به  آن  کشیدن  آتش  و  اجباری 
زنان  میان  در  مبارزه  انگیزه  سرکوبگرش،  نیروهای  و  اسالمی 
در سراسر جهان علیه ستم جنسیتی را باالتر برده است. یکی 
به  شان،  جسورانه  مبارزه  و  زنان  رهبری  تاثیرات  مهم ترین  از 
واقعیت مبدل شدن قدرت و نقش زنان در تغییر جامعه کهنه 

است. 

نقش ویژه زنان در خیزش امروز نه یک شبه بلکه از دل پیچ و خم های 
بارها  ما  است.  آمده  بیرون  و  یافته  تکامل  مبارزه  و  دهه جنگ  چهار 
گفته ایم که آن چه مناسبات واقعی میان جمهوری اسالمی و زنان را 
مشخص می کند یک جنگ است. جنگی که خمینی رهبر جمهوری 
اسالمی بالفاصله بعد از به قدرت رسیدن علیه زنان اعالم کرد و زنان 
نیز در ۸ مارس 5۷ با مبارزه علیه حجاب اجباری، مقابله خود را آغاز 
کردند. هدف جمهوری اسالمی از براه انداختن جنگ علیه زنان در این 
بود که بتواند مهر اسالمی بودن خود را با مطیع ساختن زنان و تحمیل 
انواع و اقسام قوانین ضد زن در جامعه بکوبد و حجاب زنان را به نشان 

و عالمت جمهوری اسالمی بدل کند و آن را به جهانیان اعالم نماید. 

اگر چه بعد از قلع و قمع گسترده آزادیخواهان، مبارزین و کمونیست ها 
در دهه ۶0 جمهوری اسالمی اختناق اسالمی را تا حد زیادی تحمیل 
کرد و این نیز بر زن ستیزی گسترده تر رژیم اسالمی و تحمیل آن بر 
بعدی  نسل های  زنان جوان  که  نکشید  اما طولی  گذارد،  تاثیر  جامعه 
دوباره به مقاومت و مبارزه با حجاب برخاستند و قوانین زن ستیزانه را 
به اشکال مختلف به چالش کشیدند. این جنبش خود بخودی و روزمره 
زنان هیچ گاه قطع نشد. یکی از دالیل این که گشت ارشاد این نهاد 
زن ستیزانه جمهوری اسالمی با گذشت زمان برای سرکوب زنان غول 
پیکرتر و گسترده تر شد، مقاومت و مبارزه زنان علیه حجاب اجباری و 

علیه بایدها و نبایدهای تعیین شده حکومتی بود. 

کنار  در   ۹۶ ماه  دی  مقطع  در  اجباری  حجاب  علیه  زنان  مبارزات 
و چهره  نوینی شد  مرحله  وارد  مبارزات  آن  بستر  بر  و  مردم  خیزش 
ابتکار ویدا موحد که بر سکوی  با  تعرضی به خود گرفت. این مرحله 
قرار  چوبی  سر  بر  را  خود  وحجاب  ایستاد  انقالب  خیابان  در  بلندی 
زنگ  که  رژیم  یافت.  ادامه  زنان  از  بسیاری  توسط  و  آغاز گشت  داد، 
خطر را بیش از گذشته احساس کرده بود تالش کرد که مجازات زنان 
نیز چند  را  برای حجاب  تبلیغات  و  افزایش دهد  را بشدت  بی حجاب 
برابر کند و گشت ارشاد را وحشیانه تر از قبل به جان زنان بیاندازد. از 
این پس جنگ خیابانی میان زنان و جمهوری اسالمی شدت بیشتر و 

گسترده تری به خود گرفت. 

نقش پيشقراول زنان
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زنان در  مبارزه  نیز قدرت می گرفت.  از منظر دیگری  زنان  مبارزه  اما 
بستر حاد شدن و شدت گرفتن تضاد مردم با جمهوری اسالمی به پیش 
می رفت. خیزش دی ۹۶ و آبان ۹۸ و کشتار متعاقب آن و مبارزات اقشار 
و اصناف، جامعه را ملتهب تر کرد و خشم و انزجار مردم از جمهوری 
اسالمی قدرت بیشتری گرفت. در این بستر، ادامه مبارزات زنان علیه 
حجاب اجباری با سر نکردن آن باعث شد بخشی از مردان پیشرو با 
این مبارزه سمت گیری کنند و نسبت به سرکوبگران و دستگیری زنان 

عکس العمل نشان دهند.

در تابستانی که گذشت رژیم تصمیم داشت طرح زن ستیزانه خود را 
با شدت هر چه تمامتر و از طریق مزدوران و لمپن های گشت ارشاد 
علیه زنان پیش برد، و به همین دلیل روز عفاف و حجاب را برای قدرت 
نمایی تعیین کرد. اما این جامعه دیگر جامعه سال 5۷ نبود. زنان تجربه 
را در دست  اجباری  علیه حجاب  مبارزه  و  مقاومت  و سه سال  چهل 
ندادند و  از دست  را  این طرح زن ستیزانه فرصت  برابر  داشتند و در 
با ظاهر شدن بدون حجاب در اماکن عمومی این طرح را به ویژه در 
روز عفاف و حجاب به ضد خود و به روز رسوایی رژیم و اهدافش بدل 

کردند. 

ماجرای دستگیری سپیده رشنو و شکنجه او برای کشاندن ش به اعتراف 
اجباری همراه با صحنه های خشونت بار و ضد زن مامورین گشت ارشاد 
شان،  نکردن  سر  حجاب  خاطر  به  خیابان  و  کوچه  در  دیگر  زنان  به 
خشم عمومی را برانگیخت به گونه ای که همه چیز حکایت از التهاب 
می کرد و نشان از آن داشت که جامعه دیگر در پوسته خود نمی گنجد. 
با قتل وحشیانه ژینا جامعه تاب تحمل را نیاورد و منفجر شد و از درون 

پوسته ای که در آن محصور شده بود به بیرون جهید.

مبارزه زنان علیه حجاب اجباری و مالکیت 
بر بدن شان

و  زنان  به هم، محور جنگ میان  از دو جهت مرتبط  اجباری  حجاب 
جمهوری اسالمی در چهار دهه گذشته بوده است. بدون شک موضوع 
ستم بر زن به حجاب اجباری ختم نمی شود و موضوع مردم هم تنها 
به ستم جنسیتی، ملی و مذهبی خالصه نمی شود، بلکه موضوع اصلی 
این ستم ها  استثمار طبقاتی است که منشاء و ماخذ  سیستم ستم و 

است. 

اما باید بار دیگر تاکید شود که ستم بر زن یکی از مهم ترین ستون های 
استثمار طبقاتی در طول تاریخ بوده است و زمانی که استثمار طبقاتی 
در  و  تشدید  را  ستم  این  می شود  اعمال  مذهبی  حاکمیت  طریق  از 
بر  این ستم، مالکیت  پایه  مهم ترین  عریان تر می کند.  همان حال 
از این زاویه حجاب اجباری از دو جهت مرتبط  بدن زن است. 
به هم، از اهمیت زیادی برای جمهوری اسالمی برخوردار است: 
یکم مالکیت بر بدن زن و دوم برافراشتن پرچم هویتی و نشانه 

اسالمی بودن نظام جمهوری اسالمی.

مورد اول در کلیه جوامع و ساختارهای استثمارگر مشترک بوده و هیج 
یک مالکیت زنان بر بدن خود را به رسمیت نمی شناسند. دولتمردان، 
مردان، خانواده، ایل و طایفه در هماهنگی با مناسبات اجتماعی و از 
طریق قانون، سنت و دین چنین مالکیتی را بدست خود گرفته اند. در 
پروسه تکامل تاریخ و در نتیجه مبارزات به ویژه مبارزات طوالنی زنان، 
تحوالتی در این مناسبات صورت گرفته است. علیرغم این تحوالت، اما 
نه تنها در جوامع سنتی بلکه هم چنین در جوامع مدرن هم مالکیت 

        مارسهشت
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بر بدن زن از طریق دولت اعمال می شود که از مثال های 
بارز آن می توان به سلب حق سقط جنین اشاره کرد. همان 
حتی  جهان  نقاط  از  بسیاری  در  زنان  می دانیم  که  گونه 
جنین  سقط  حق  از  هنوز  پیشرفته،  کشورهای  برخی  در 
زنان  از  این حق  آمریکا  ایاالت  از  بسیاری  در  و  محرومند 
گرفته شده است. در ایران عالوه بر مردان، خانواده و ایل و 
طایفه، دولت مستقیما با اجباری کردن حجاب، کنترل بر 
بدن زن را قانونی کرده است. برای تضمین کنترل بدن زن 
و حفظ و تداوم آن است که به مردان امتیاز ویژه می دهد. 
به همین دلیل هم زنانی که علیه نماد حکومت اسالمی و 
برای کسب مالکیت بر بدن شان، مبارزه می کنند، مستحق 

مرگ و زندان و شکنجه می شوند. 

در دوران حکومت رضا شاه کشف حجاب از همین ماهیت 
و  مصالح  مبنای  بر  نیز  شاه  رضا  حکومت  بود.  برخوردار 
زنان  برای  که  کرد  تالش  خود  حکومتی  معین  نیازهای 
از جهت  را  زنان  و پوشش  بدن شان تصمیم گیری کند  و 
حق  اسالمی  جمهوری  همانند  یعنی  دهد.  تغییر  دیگری 

کنترل زنان بر بدن شان را مستقیما در دست گرفت. 

موضوع حجاب اجباری که ستم بر زن را در خود متمرکز 
و  مناسبات  کل  علیه  مبارزه  کلیدی  حلقه  به  است  کرده 
در  است.  شده  بدل  حاکم،  ستیزانه  زن  اجتماعی  روابط 
حقیقت یک طرف رژیم قرار دارد که بر سر حفظ حجاب 
با  می تواند  که  نهایتی  تا  زن  بدن  بر  کنترل  و  اجباری 
سرکوب خونین مقاومت می کند و طرف دیگر خیل عظیم 
حجاب  علیه  مبارزه  که  دارد  قرار  نوجوانی  و  جوان  زنان 
اجباری و مالکیت بر بدن شان را به یک جنگ تعیین کننده 

علیه رژیم تبدیل کرده اند.

نقش زنان در مبارزه علیه حجاب اجباری و آتش زدن آن 
جهش  رژیم  ایدئولوژیک  فروپاشی  به  کنونی،  خیزش  در 
بخشید و شکست ایدولوژیک ش را محرز و نهایی کرد. اگر 
موضوع سرکوب را به کناری بگذاریم، اتکاء واقعی رژیم برای 
حکمرانی در تمام مدت عمرش توسل به ایدئولوژی اسالم 
مبارزات  با  زنان  اما  است.  بوده  آن  در  نهفته  ارزش های  و 
اخیر  هفته های  در  و  اجباری  حجاب  علیه  خود  جسورانه 
ارزش های  این  جامعه،  سراسر  در  آن  کشیدن  آتش  به  با 
اسالمی را زیر پا گذاشتند و ضربات جبران ناپذیری به آن 
کانالی  انقالبی،  و  شجاعانه  عمل  این  با  حقیقت  در  زدند. 
به خاک مالیدن  با رژیم و  ناپذیر  برای مبارزه آشتی  مهم 

کل هستی رژیم باز کردند. 

مبارزه زنان علیه حجاب اجباری و نسیم انقالب

که  شد  داده  سر  شعارهایی  اخیر  خیزش  هفته  چند  همین  در  بار،  اولین  برای 
مستقیما مربوط به زنان است. برخی شعارها که همواره رنگ و روی مردانه داشت، 
زنانه بدل شد: »می کشم، می کشم هر آن که خواهرم  به شعاری  این دوره  در 
کشت«. اما شعار فراگیر، شعار »زن زندگی آزادی« است. علیرغم محدودیت های 
این شعار، اما می توان گفت که این شعار حس نزدیکی و وحدت را در بین مردم 
دامن زده است. شعاری که ملیت های تحت ستم کرد، بلوچ، فارس و عرب و آذری 
را به یکدیگر نزدیک تر کرده است. شعاری که در سراسر جهان به عنوان سمبل 
مبارزه زنان به رسمیت شناخته شده است. این اولین بار در تاریخ ایران است که 
این چنین نام زن به این وسعت و با این عظمت برده شده است. همه گیری این 
آتش  به  و  اجباری  علیه حجاب  زنان  مبارزات شکوهمند  به  ربط مستقیم  شعار 

کشیدن آن و به طور کل نقش پیشتاز و استوار آنان در خیزش کنونی دارد. 

در  کننده  متحد  شعاری  به  آزادی«  زندگی  »زن  شعار  حاضر  حال  در  چه  اگر 
خیزش اخیر بدل شده، اما پا به پای پیشرفت مبارزات باید شعارها نیز ارتقاء یابند. 
شعارها باید به گونه ای انتخاب شوند که متحد کننده و رو به آینده و متناسب با 
پیشروی های انقالبی بوده و بتواند راه را برای سوء استفاده دشمنان چه در سطح 
ملی و چه بین المللی ببندد. به عنوان مثال رهایی زن، رهایی جامعه، محتوایی 
در خود دارد که باعث ارتقای سطح فکر و عمل می شود. این شعار، معین می کند 
که رهایی جامعه وابسته به رهایی زنان از انقیاد است و بدون چنین رهایی، رهایی 

جامعه ممکن نیست. 

آن چه بر اهمیت مبارزه زنان علیه حجاب اجباری می افزاید این است که عمق 
ستم جنسیتی را عریان تر ساخته، گلوگاه سیاسی - ایدئولوژیک رژیم را فشرده 
و به مرز خفگی کشانده و تاثیرات مهمی را بر روابط اجتماعی گذاشته است. در 
حقیقت این نقش پیشتاز و قدرتمند زنان در خیزش اخیر علیه حجاب اجباری 
ضربات مهلکی بر رژیم وارد کرده و از طرف دیگر تاثیرات فکری و یا به عبارتی 

تحوالت فکری و اجتماعی مهمی را در جامعه ایجاد کرده است.

بدون شک تضاد عمیق زنان و کل مردم و جوانان و نوجوانان با جمهوری 
استثمار  سال  سه  و  چهل  نمی شود.  محدود  اجباری  حجاب  به  اسالمی 
طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، ستم جنسیتی، خفقان و دیکتاتوری، چپاول، 
دزدی و اختالس، سرکوب و کشتار، به بند کشیدن هر صدای آزادیخواهی 
و نبود هیچ گونه آزادی؛ منبع تضاد اکثریت توده های ستمدیده با رژیم 
زنان  مبارزه  اما  دارد.  بازتاب  نیز  کنونی  سراسری  خیزش  در  که  است 
علیه حجاب اجباری و جمهوری اسالمی در این خیزش از چنان قدرتی 
برخوردار بود که توانست تمامی تضادهای بین مردم و جمهوری اسالمی 
را بیشتر بیرون بریزد و مهم تر این که مردم به ویژه جوانان و نوجوانان را 

به مبارزه خیابانی بکشاند.
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از دیگر سو شکست ایدئولوژیک رژیم در خود نیست بلکه این شکست 
دیگر  عبارت  به  است.  گذاشته  اجتماعی  روابط  بر  بالمنازعی  تاثیرات 
بوده  در جریان  اسالمی  و جمهوری  زنان  میان  که  مدتی  دراز  جنگ 
است، تاثیرات فکری و یا به عبارتی تحوالت فکری و اجتماعی مهمی 
در عرصه جامعه برجای گذارده است. تاثیراتی عمیق و ماندنی که هم 

بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد سیاسی. 

منظور این است که مبارزات زنان علیه حجاب اجباری و سایر عرصه های 
ستم بخصوص مبارزات چند سال اخیر ضربات ایدئولوژیکی کاری به 
رژیم و ارزش های پدر/مردساالرانه ای که در جامعه جان سختی می کرد 
وارد نمود. ضربه های دگرگون کننده ای نیز به نهادهایی مانند خانواده، 
موضوع ازدواج و سایر اجزای جامعه که این ارزش های پدر/مردساالرانه 
در  اجتماعی  مناسبات  است.  ساخته  وارد  نیز  می کرده اند  حفاظت  را 
محیط کار، دانشگاه و مدرسه و=… نیز از این تحوالت متاثر شده اند.

تاثیر مبارزات زنان و  این است که  باید تاکید شود  آن چه که 
پیوستن  و  اخیر  خیزش  در  آنان  کننده  تعیین  جایگاه  و  نقش 
مردان به ویژه مردان جوان و نوجوانان به این مبارزه، حاکی از 
یک تحول است. این مردان به طور آشکار در پیوستن به مبارزه 
امتیازات  از  آن  کشیدن  آتش  به  و  اجباری  حجاب  علیه  زنان 
ویژه ای که نظام حاکم در سرکوب زنان به آنان داده است، روی 

برگردانده اند.

خیزش سراسری کنونی و مبارزات سال های اخیر یک بار دیگر نشان 
داد که چگونه مبارزات می تواند چنین نقش مهم و تعیین کننده ای را 
یا دهه ها  ایفاء کند. تحوالتی که قرن ها و  در روند تحوالت اجتماعی 
کارهای آکادمیک در خود و یا وارداتی قادر به انجام آن نمی بودند. حتی 
فعالیت های آگاهگرانه انقالبی نیز باید با عرصه مبارزاتی جوش خورده 

باشد که بتواند تاثیر مثبت و مهم و سرنوشت ساز خود را ایفا کند. 

در حقیقت این خیزش و نقش پیشتاز زنان را می توان گسستی رادیکال 
در ذهن جامعه علیه مردساالری در مناسبات اجتماعی به حساب آورد. 
درعین حال این تحوالت ضربه ای کاری بر تئوری های پست مدرنیستی 
و نسبیت گرایی وارد آورد. تئوری هایی که در دورانی بخصوص دوران 

نفوذ اصالح طلبان حکومتی از جانب بخش لیبرال و رفرمیست جنبش 
زنان ارائه می شد. این تئوری ها، تفکر و ارزش های مردساالرانه و ضد 
زن را به فرهنگ جامعه نسبت داده و آن را بخش الینفک جامعه به 
حساب می آوردند. اما تحوالت اخیر علیه حجاب اجباری و مبارزه آشتی 
اکثریت جامعه،  از جانب  آن  پذیرش  و  نوجوانان دختر  و  زنان  ناپذیر 

دست رد روشنی بر این تئوری های ارتجاعی نیز وارد کرد.

عمیق تر  و  بیشتر  گسست های  برای  درازی  راه  شک  بدون 
عرصه های  در  واقعی  انقالب  با  که  گسست هایی  است.  راه  در 
گوناگون جامعه و تغییر تحوالت ریشه ای در مناسبات و روابط 
تولیدی می تواند صورت پذیرد. علیرغم این که راه طوالنی در 
پیش است اما تحول بی سابقه ای که تا کنون ایجاد شده یکی از 
همین  به  است.  پیش  به  و جهشی  ماندنی  و  بزرگ  دستاوردی 
نیز  را  جهانی  تکانی  و  دوخته  خود  به  را  جهانیان  چشم  دلیل 

ایجاد کرده است.

مبارزه زنان آن هم به این ابعاد و در این هیبت با خود نسیم انقالب را 
نه تنها در ایران بلکه در جهان به همراه آورده است. نسیمی که برای 
توده های ستمدیده به ویژه برای زنان در سراسر جهان در این دوره که 
امپریالیست های  بین  رقابت  نتیجه جنگ و  آلوده و کثیفی در  فضای 
نفس  فضای  اند،  کرده  ایجاد  چین  و  روسیه  با  اروپایی  و  آمریکایی 
کشیدن در هوای سالم، هوای مبارزه و امید به تغییر را مهیا ساخته 

است. 

اجباری  حجاب  در  که  زن  بر  ستم  علیه  زنان  رزم  باالی  سطح  این 
تنها  است،  رفته  نشانه  را  اسثتمار  و  ستم  نظام  کل  و  شده  متمرکز 
گوشه ای از پتانسیل عظیم نهفته در زنان را نمایان ساخته است. هر 
قدر زنان با سازمان یابی در مبارزه شرکت کنند، هر چقدر این مبارزه 
عمیق تر شود و با شعارهایی رادیکال تر و در خدمت به آینده متفاوت 
متبلور شود، پتانسیل زنان بیشترو بیشتر رها شده و این چنین مسیر 
انقالب واقعی نقش  مبارزات سراسری تقویت می شود و در سرنوشت 

حیاتی و تعیین کننده ای بازی می کند. 
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بیش از صد ها نفر از دانشجویان دختر روز یکشنبه، ۸ عقرب )30 اکتوبر( در اعتراض به اجباری کردن برقع و ممانعت از ورود 
آنان به پوهنتون )دانشگاه( توسط طالبان، در برابر دروازه ورودی آن در بدخشان دست به اعتراض زدند. این اعتراض با شعار »زن، 
زندگی، کار، درس، آزادی« همراه بود. در تصاویری که در شبکه های اجتماعی نیز منتشر شده است، زنان پیشرو را نشان می دهد 
برای حمایت از دختران محصل بدخشان، حجاب از سر برداشته و آن را به آتش می کشند. همان روشی که زنان در ایران در بیش 
از یک ماه گذشته به شکل وسیع انجام داده و به ما و به همه زنانی که در خاورمیانه و تحت حاکمیت رژیم های اسالمی هستند، 

الهام بخشیده است.

رسید،  قدرت  به  دوحه  توافقات  نتیجه  در  امریکا  توسط  که  طالبان 
زن ستیزی در مرکز سیاست های آن قرار دارد. آمریکا و غرب هم بر 
این مشکل اساسی آن ها نبوده و نیست و  اما  این مسئله آگاه بودند، 
طالبان  ستیزانه  زن  سیاست های  نظاره گر  سادگی  به  دلیل  همین  به 
اعمال  و  اجتماعی  زندگی  از  زنان  افزون  روز  محرومیت های  از جمله 
خود  رضایت  خود  سکوت  با  و  هستند  زنان،  بر  بیشتر  خشونت های 
طالبان  ستیزانه  زن  سیاست های  برابر  در  زنان  اما  می کنند.  اعالم  را 
اند. نمونه آن مبارزه دانشجویان بدخشان علیه طالبان است.  ایستاده 
نمونه هایی که دردسرهای مهمی برای برنامه ها امپریالیسم آمریکا در 

افغانستان بر خواهد داشت.

بدخشان می گوید:  دانشگاه  معترض  دانشجویان  از  )نام مستعار(  پری  
برقع  بدون  بود.  دروازه  پیش  معروف  به  امر  پهنتون،  رفتیم  »صبح 
اجازه نمی داد. دخترانی که چادر و ماسک داشتند، اجازه نداشتند وارد 
پهنتون شوند. به این دلیل دختران اعتراض کردند که طالبان با میل 
دختران  طالبان  او،  گفته  به  شدند.«  حمله ور  معترضان  باالی  تفنگ 
این  قهر می گفت:  »با  می افزاید:  پری   کردند.  تهدید  و  داده  را دشنام 
را  همه تان  می کنیم،  چک  را  همه شان  بدهید  را  کالن تان  تلفن های 
منفک می کنیم. حجاب همه منظم بود، فقط برقع می خواستند و فحش 

می  دادند.« 

فروغ آزادمنش

بــرقع اجــباری؛
 اعــتراض دانــشجویان 

بدخشان!
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دانشجویان  که  تایید می کند  بدخشان  دانشگاه  دیگر  دانشجوی  زمرد 
دختر، از سوی طالبان مورد لت و کوب قرار گرفته اند و تهدید به اخراج 
شده اند. این دانشجو می افزاید: »امروز وقتی دختران می خواستند از 
طرف خوابگاه به دانشگاه بروند، متأسفانه ریاست امر به معروف طالبان 
نزدیک لیلیه دخترها بودند، افراد طالبان در آن جا مانع رفتن دختران به 
دانشگاه شدند. آنان را از موترهای شان پیاده کرده و گفتند که شما چون 
حجاب اسالمی ندارید، نباید دانشگاه بروید. باز سر پل نزدیک دانشگاه، 
یک حوضه امنیتی دیگر طالبان است که افراد امر به معروف هم آنجا 
نمی گذاشتند.  را  داشتند  رنگه  پوشش  و  ماسک  که  دخترانی  بودند. 
می گفتند که شما حق ندارید با این پوشش و حجاب به دانشگاه بروید 
و با بی حجابی درس بخوانید.« زمرد توضیح می دهد: »سرانجام دخترها 
برقع داشتند،  دانشگاه رساندند. کسانی که  به  با صد جنجال  را  خود 
می توانستند وارد دانشگاه شوند؛ کسانی که برقع نداشتند، نتوانستند. 
نه روی شان نمایان بود و نه هم موی شان. طالبان اما می گفتند که شما 
این حالت را که دیدند،  حجاب اسالمی را مراعات نکرده اید. دختران 
دست به اعتراض زدند و شروع کردند به کویبدن به دروازه دانشگاه. 
عسکر طالب با شالق بر سر و بدن دختران می زد تا دختران را پراگنده 
کند. اما دختران در دهن دروازه دانشگاه ورق را گرفتند، شعار نوشتند 

و به طرف مقام والیت و ریاست امر به معروف حرکت کردند.« او تأکید 
می کند که پس از این اعتراض ها، طالبان دروازه های لیلیه دختران را 

بسته اند و به هیچ کسی اجازه خروج و ورود نمی دهند. *

دانشگاه  رئیس  سخنرانی  مانع  معترض،  دانشجویان  این،  بر  عالوه 
به  ما  می کنیم،  دفاع  حق مان  از  »ما  می گفتند:  و  می شدند  بدخشان 
حجاب  به  نه  نداریم،  قبول  را  اجباری  حجاب  می گوییم،  نه  سکوت 
مقابل  در  معترض  دانشجویان  که  است  شعارهایی  از  این  اجباری«. 

رییس دانشگاه بدخشان، سر داده اند. 

حجاب اجباری و یا برقع اجباری که تفاوت زیادی با هم ندارند برای 
امارت اسالمی طالبان هم چون هم پالگی اش در ایران از اهمیت باالیی 
اسالمی تر  را  خود  که  این  برای  اسالمی  حکومت  هر  است.  برخوردار 
نشان دهد فشار و محدودیت های ضد زن را بر زنان تشدید می کند. 
امر به  امارت اسالمی، یعنی  از وزارت خانه های  به همین دلیل، یکی 
از  خانه  وزارت  فعال ترین  است،  زن ستیزی  وزارت  همان  که  معروف 
زمان به روی کار آمدن طالبان بوده است. این وزارت سرکوب زنان قرار 
است با خشونت های وحشیانه نصف جامعه را مطیع و فرمانبر کند تا 
امارات اسالمی بتواند کل جامعه را به قبرستانی برای پیشبرد ستم و 

استثمار بدل سازد. 
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اما از همان روزی که طالب به قدرت رسانده شد، این زنان بودند که 
در مقابل شان ایستاده گی کردند. طالب نمی فهمد که اوضاع نسبت به 
کرد  کار  آن  دیگر  مذهب  ابزار  نه  و  است  کرده  تغییر  نود  سال های 

گذشته را دارد و نه زنان امروز جامعه دیگر آن زنان هستند.

در  شرکت  از  و  تحصیل  و  دانش  آموختن  اهمیت  از  افغانستان  زنان 
تفکر  بار  زیر  نیستند  حاضر  و  دارند  باالیی  آگاهی  اجتماعی،  مسایل 
عقب مانده و ضد زن طالبان بروند. ممکن است طالب با ایجاد رعب و 
وحشت و با گلوله و اختطاف، تجاوز و شکنجه و قتل های پنهانی بتواند 
اما به هیچ وجه نمی تواند  از مخالفت های آشکار زنان کمی بکاهد، 

زنان را خاموش سازد.

علم  گرفتن  فرا  تشنه  که  دختری  هزار  هزاران  که  بداند  باید  طالب 
زن  جنایت  این  مقابل  در  اند،  شده  محروم  تحصیل  از  و  دانش اند  و 
امید  و  محروم شده اند  کار  از  که  آنانی  گرفت.  نخواهند  آرام  ستیزانه 
و آروزی هایشان برای سهم گرفتن در مسایل اجتماعی توسط طالبان 
گرفته شده است، ساکت نخواهند ماند. طالبان خوب می داند که با همه 

وحشیگری هایش نتوانسته زنان را خاموش سازد. 

هر چقدر طالب در مکاتب دختران را ببندد، هر چقدر به زنان خشونت 
روا دارد، هر چقدر احکام ضد زن را باالی سر زنان بیاورد، هر چقدر 

و  پدرساالری  چقدر  هر  کند،  دور  اجتماعی  فعالیت های  از  را  زنان 
دینمداری را برای امتیازدهی به مردان برای هم دست کردن آنان با 
تنفر را در زنان  به همان نسبت خشم و  خود در جامعه اشاعه دهد، 
عمیق تر کرده و آنان را به مبارزه و مقاومت وسیع تر ترغیب می نماید. 

ایران در چهل و سه سال گذشته علیه  همان گونه که مبارزات زنان 
ماه گذشته که  در یک  و بخصوص  قوانین شریعت  و  اجباری  حجاب 
اجباری پیش  آتش زدن حجاب  با  را  مبارزات سراسری  زنان رهبری 
برده اند، از یک طرف به ما زنان در افغانستان یاری می رساند تا با اتکا 
بر این دستاورد بزرگ آنان بتوانیم مبارزه مان را بهتر و سازمان یافته تر 
پیش برده، و زنان بیشتری را آگاه و آنان را به امر مبارزه تشویق کنیم 
چون  هم  عاقبتی  که  بگیرد  درس  باید  هم  طالبان  دیگر،  طرف  از  و 
انتظارش  در  دارد،  قرار  سرنگونی  سراشیب  در  که  اسالمی  جمهوری 
این سرنگونی را  ایران شرایط  است. همان گونه که خواهر های ما در 
و  آگاه  زنان  ما  اند،  کرده  هموار  دهنده شان  تکان  و  مهم  مبارزات  با 
مبارز در افغانستان نیز با ادامه مبارزه و تاثیرگذاری بر مردم شرایط را 
برای سرنگونی طالبان این نیروی وابسته به قدرت های امپریالیستی و 

مرتجعین منطقوی آماده خواهیم کرد. 

* روزنامه ۸ صبح  - ۹ عقرب 1401



۲0

بیش از چهاردهه از دوره تازه مبارزات زنان برای احقاق مطالباتشان در 
ایران می گذرد. مبارزاتی که با افت و خیزهای بسیار روبرو بود ولی سر 
ایستادن نداشت. از فردای قدرت گیری غاصبان انقالب یعنی حکومت 
جمهوری اسالمی، اولین تهاجم نسبت به حقوق زنان با اجباری کردن 
پوشش اسالمی و به دنبال آن سلب سایر حقوق اجتماعی آنان آغاز شد. 
ولی به همان نسبت زنان هم اولین قشری بودند که صدای پای استبداد 
با  برابر آن آغاز نمودند. مبارزاتی که  را در  را شنیده و مبارزات خود 
بهای سنگین در مقابل حکومت،  پرداخت  با  و  استمرار خود  و  تداوم 
در سطح جامعه و در خانه ها، بعد از گذشت 43 سال، توانست زلزلۀ 
محسوسی را در فرهنگ و افکار مردساالرانه جامعه ایجاد کند. زلزله ای 
که حداقل چشم بخش پیشروی جامعه را به این واقعیت که سرکوب 
زن، شاه کلید نظام برای سرکوب کل جامعه است و رهایی جامعه بدون 

رهایی زنان ممکن نخواهد بود، بگشاید.

در مبارزات چند هفتۀ اخیر نه تنها زنان جامعه مثل همیشه بسیار فعال 
بوده و صفوف رهبری را پر کرده اند، بلکه برای اولین بار مطالبه رهایی 
از مالکیت بر بدنشان را با به آتش کشیدن حجاب اجباری، رسما اعالم 
کردند. بدون ترس از مزدوران رژیم قوانین متحجر جمهوری اسالمی 
زندگی  و  تردد  حجاب  بدون  عمومی  اماکن  در  و  کرده  له  پا  زیر  را 

جنگیدند  دانشگاه ها  غذاخوری های  در  جنسیتی  تفکیک  با  کردند. 
بزرگترین پیروزی  بتوان  اما شاید  پیروز شدند.  موارد  از  در خیلی  و 
از  بسیاری  افکار مردساالرانۀ  به  تََرک های عمیقی دید که  را در  زنان 
مردان پیشروی جامعه وارد کردند. مردانی که بعد از سال ها که فقط 
نظاره گر بودند، حاال در کنار زنان و در مقابل ستم جنسیتی ایستادند. 
در مبارزات برابری طلبانه زنان را همراهی کرده و به خوبی دریافتند که 
این مبارزات بخش جدایی ناپذیر و تعیین کننده در مبارزات عمومی 
برای رهایی کل جامعه است. به خوبی دریافتند که تیزی پیکان مبارزه 
برای رهایی زنان، مستقیما قلب نظام ستم و استثمار را نشانه می رود.

بر  امری است که در تمامی گوشه و کنار کرۀ خاکی  ستم جنسیتی 
در  را  متفاوتی  اشکال  و  نسبت ها  بتوان  شاید  می شود.  تحمیل  زنان 
مناطق مختلف، برای آن متصور شد، اما نمی توان موجودیت آن را در 
هیچ نقطه ای انکار کرد. از اشکال وحشیانه و عریان آن در خشونت های 
فیزیکی و حقوقی در کشورهای توسعه نیافتۀ آفریقا و آسیا و آمریکای 
در  آن  پیچیدۀ  زرورق  و  مدرن  اشکال  تا  گرفته،  جنوبی  و  مرکزی 
عرض  مختلف  عناوین  به  کدام  هر  امپریالیستی؛  پیشرفته  کشورهای 
و طول چارچوبۀ زندگی و حیات اجتماعی زنان را تعیین کرده و در 

کنترل قرار می دهند.
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در  زنان  پیگیر  مبارزات  با  امروزه  که  است  ستمی  جنسیتی  نابرابری 
سراسر جهان، به عنوان واقعیتی تلخ، به رسمیت شناخته شده و هر 
قشر و طبقه ای برای رفع آن راهکارهای خود را ارائه داده و کانال هایی 
را که مدعی هستند به برابری جنسیتی ختم می شود، برای جهت دادن 
به مبارزات زنان، تعبیه کرده اند. در این میان امپریالیسم جهانی که از 
تداوم نابرابری جنسیتی، باالترین بهره ها را می برد بیکار ننشسته و با 
بکار گیری تجربیات چند صد سالۀ خود، سالوسانه خود را به میانۀ این 
بازار مکاره انداخته و با استفاده از سرمایه های عظیم مالی و شبکۀ وسیع 
جاذبه ترین  پر  و  دارد، شکیل ترین  اختیار  در  که  رسانه ای  و  فرهنگی 
کانال های »مبارزاتی« را به تناسب سالیق مختلف و با ادعای دستیابی 
سریع زنان به »برابری جنسیتی« بنا ساخته و با تبلیغات فراوان سعی 
در جذب حداکثری زنان به این کانال ها دارد. این شیوۀ رذیالنه مقابله 
با مبارزات زنان، برای سرمایه داری البته بسیار هوشمندانه تر از اشکال 
عریان سرکوب این مبارزات است. به این ترتیب، نه تنها جنبش زنان 
را از نیروی مبارزاتی بسیاری از زنان محروم می سازند، بلکه فریبکارانه 
این نیرو را به جبهۀ خویش یعنی جبهۀ دشمنان زنان، می کشانند و 
سیاست های  اجرای  مهم  بازوان  از  می سازند.  بدل  فرصت  به  را  خطر 
امپریالیستی، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته می توان از »ان جی 

او« ها یاد کرد.

 ]Lowenkron[ لونکرون  بری  گفته ی  بر  بنا  متحده  »... ایاالت 
و  بشر  حقوق  به  مربوط  امور  در  آمریکا  خارجه ی  وزارت  معاون   -
دموکراسی- ترویج و حمایت ان جی اوها را به عنوان یکی از ستون های 

اصلی سیاست خارجی خود در نظر گرفته است. 

… ان جی اوها، با اینکه به نظر می رسد بدون وابستگی به دولت و به 
نهایت عملکرد آن ها همانند  اما در  اداره می شوند،  شکل خود گردان 

ضمیمه ای برای سیاست های دولت است.

در  فعالی  بسیار  نقش  زنان  اوهای  جی  ان  به  بوش  جورج  …دولت 
ترویج سیاست های خارجی ایاالت متحده در منطقه داده بود. به همان 
اندازه هم برایشان در اجرایی کردن سیاست های جنسیتی دولت، نقش 
یک  بودن  فمینیست  مناسبات جنسیتی، ضد  در  بود.  گرفته  نظر  در 
قاعده بود. از طریق واگذاری پروژه ی آموزش زنان برای دموکراسی به 
گروه ضد فمینیستی فروم مستقل زنان، واشنگتن زمینه ای را فراهم 
مناسبات  و  زنان  با  مرتبط  مداخالت  دیگر  و  زنان  آموزش  که  آورد 
جنسیتی در عراق بر اساس نظام کاری یکی از محافظه کارترین و ضد 
فمینیسمتی ترین سازمان ها در ایاالت متحده رقم بخورد. هدف از این 
پروژه، تعلیم رهبران زن عراقی در چارچوب یک نظام ضد فمینیستی و 
نئومحافظه کار برای شکل دادن سیاست های جنسیتی مطلوب آمریکا 
در این کشور بود. « برگرفته از مقالۀ:»بازسازی پس از جنگ، امپریالیسم 

و ان جی او های زنان در کردستان«. نوشتۀ شهرزاد مجاب )1(

نیاورده  تاب  را  نابرابری و ستم جنسیتی  از زنان جهان که  آن دسته 
و برای تغییر این وضعیت به مبارزه برمی خیزند، یا به تناسب جایگاه 
طبقاتی خود و یا به تناسب آگاهی و شناخت خود از جهان پیرامون 
شان، توان و پتانسیل مبارزاتی خود را در یکی از این کانال های پیش 

رو متمرکز می سازند.

در این بازار پر تالطم که دروازه های تونل پر پیچ و خم منتهی به باتالق 
متعفن سرمایه داری، تزئین شده با نئون های رنگی، همه چشم ها را به 
خود جذب کرده و هیاهوی پر آب و تاب فروشندگان متبحر برای حراج 
دیگری  از شنیدن هر صدای  را  ها، گوش ها  رسانه  از همه  »آزادی«، 
گیری  که جهت  مبارزاتی  کانال های  به  زنان  می سازد، جذب  محروم 
آن به سمت رهایی واقعی زنان از ستم و استثمار باشد، قطعا چالش 

دشواری برای نیروهای انقالبی خواهد بود.

مثال  ایران  زنان  در جنبش  طلب،  اصالح  و  لیبرال  نیروهای  عملکرد 
انحراف  به  برای  خم  و  پیچ  پر  های  تونل  همین  گشایش  از  روشنی 
بردن مسیر مبارزات زنان است. سیر فعالیت نیروهایی مانند: "کمپین 
یک میلیون امضا«، »همگرایی جنبش زنان«، » همگرایی سبز جنبش 
زنان« و ... که با ادعای حمایت از حقوق زنان راه اندازی شدند و چند 
سالی هم بخشی از زنان جوان را جذب فعالیت های خود کردند، را می 

توان در دو جهت گیری معنا کرد:

1- مهار انفجار خشم زنان علیه جمهوری اسالمی

۲- تطهیر استثمار جهانی و صاف کردن جاده برای تهاجمات بیشتر 
امپریالیستی

برای آشنایی بیشتر با عملکرد این نیروها و چگونگی پیشبرد این اهداف 
در جنبِش زناِن ایران، مطالعۀ کتاب »مجموعه ای از نقد نظرات زنان 
لیبرال و اصالح طلب« )۲( به خوانندگان این مقاله توصیه می شود. در 
اینجا به ۲ مثال کوتاه از نقطه نظرات زنان اصالح طلب ایران، )برگرفته 
از کتاب فوق الذکر( که اهداف باال را به خوبی نشان می دهند، اکتفا 

می کنم:

برای تغییر  امضا  از وکالی حمایت کنندۀ »کمپین یک میلیون  یکی 
او  است.  غیرت  فریده  خانم  زنان«،  به  نسبت  تبعیض آمیز  قوانین 
می گوید:   ۸5 سال  ماه  مهر  در  زاده  حسین  محبوبه  با  گفتگویی  در 
»تالشهایی که برای رفع این تبعیض ها صورت می گیرد، نه تنها خالف 
قانون  تغییر  از آن حمایت هم کرد.  باید  بلکه  نیست  شرع و سیاسی 
مدنی هیچ ربطی به فعالیت سیاسی و مخالفت با نظام ندارد و ما حتی 
برای تغییر قانون مدنی از همین نظام هم کمک میگیریم.« او در ادامه 
میگوید: »بارها گفته ام در مذهب تشیع که کشور ما به عنوان یکی از 
مبلغان این مکتب شناخته شده است، پویایی وجود دارد که به تجدید 
نظر راجع به مسائل کمک میکند. من این را بارها هم گفته ام که ما 
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میتوانیم از فقها برای تغییر قوانین مربوط به حقوق زنان کمک بگیریم« 
و خالصه این که »احقاق حقوق زنان ربطی به انجام امور خالف اخالق 
و شرع ندارد و ما نه طرفدار این موضوع هستیم و نه اجازه میدهیم به 

ما این انگ زده شود«.

از  که  او  است.  خراسانی  احمدی  نوشین  گفته های  از  دوم  مثال 
ایدئولوگ های رفرمیسم در جنبش زنان است در مقاله ای تحت عنوان: 
»جنبش های اجتماعی، مداخله نظامی و گفتمان »امپریالیسم« « که 

در سال 13۹0 منتشر شد، می نویسد:

و  امپریالیسم  با  ضدیت  کالسیک  گفتمان  کنونی،  شرایط  در   …«
تمدن غرب، یکسره همۀ »فرصت ها و امکانات« بالقوه و بالفعل را در 
دیپلماسی بین المللی، از مردمی که به دموکراسی و عدالت و برابری 

چشم دوخته اند سلب می کند«.…

تحقق هر یک از مطالباتی که زنان برای آن مبارزه کرده اند، در مجموع 
امر مثبتی است که به زنان امید و انرژی برای ادامه مبارزه را می دهد؛ 
تحقق هر یک از مطالبات زنان یا بهتر بگوییم هر رفرم در شرایط زندگی 
آنان، به ویژه وقتی این رفرم با یک مبارزه همدالنه و متشکل به دست 
آمده باشد، هم زنان بیشتری را برای مبارزه به جنبش زنان، ترغیب 
می سازد؛  هموار تر  را، کمی  مبارزه  بستر  ناهمواری های  هم  و  می کند 
بنابراین ما با رفرم مخالفتی نداریم بلکه ما با آن کانال مبارزاتی مشکل 
داریم که هدف و سقف مطالبات زنان را به همین رفرم ها و تغییرات 
جزئی محدود می سازد و در واقع پتانسیل شورشی زنان را با هدایت به 
سمت این داالن تنگ و بن بست، مهار کرده و رفرمیسم را جایگزین 

یک تحول بنیادین می کند.

برابری جنسیتی، سقف مطالبات زنان نیست

به  می توانند  طبقاتی  جوامع  چارچوب  در  زنان  که  افقی  باالترین 
آن بیاندیشند و با مبارزات خود به مرزهای آن نزدیک شوند، برابری 
حقوقی با مردان است. اما آیا این همۀ آن چیزی است که زنان خواهان 

آن هستند؟

اوال: برابری کامل و واقعی زن و مرد زمانی حاصل می شود که دیگر 
مؤلفه ای به نام جنسیت، در حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، نقش 
بازی نکرده، روابط و جایگاه مهره ها را تعیین نکند؛ این در جهانی که 
ستون های آن بر اساس نابرابری ها پی ریزی و استوار گشته اند، امری 
محال است. نابرابری جنسیتی یکی از شریان های مهم تغذیۀ سیستم 
امپریالیسم جهانی است. سرمایه با اتکا و تعمیق شکاف جنسیتی بین 
زن و مرد، ستم و استثمار کل جامعه را تسهیل کرده و تصاحب ارزش 
اضافه، انباشت سرمایه و خالصه تداوم حیات خود را تضمین می سازد. 
نه تنها وظیفۀ تولید مثل نیروی کار، نگهداری و پرورش آن و هزاران 
وظیفه خرد و کالن دیگر را مفت و مجانی و به عنوان وظایف طبیعی 

جنسیتی در تقسیم کار اجتماعی، بر گردۀ زنان تحمیل می کند، نه تنها 
به کار می گیرد  بازار کار  ارزان در  به عنوان کارگران مطیع و  را  زنان 
و به این وسیله دستمزدها را کنترل می کند و نه تنها سربازان ارتش 
ذخیره کار خود را از این طریق تأمین و پر شمار می سازد؛ بلکه از همه 
مهمتر با تشدید تضاد بین زن و مرد، با دادن امتیاز سرکوب زنان به 
مرداِن جامعه، با مهیا ساختن بستری که انسان ها را از »انسان« بودن 
به »جنس« بودن تقلیل می دهد، پتانسیل مبارزاتی زحمتکشان برای 
نیم  توسط  آن ها  از  نیمی  را صرف سرکوب  استثمار  و  با ستم  مبارزه 
و  کارگران  شورش  مقابل  در  باالیی  درجات  به  را  خود  و  کرده  دیگر 

زحمتکشان جامعه بیمه می کند.

برابری  می تواند  نهایتا  طبقاتی،  جوامع  در  جنسیتی  برابری  از  سخن 
حقوقی زن و مرد را شامل شود. البته که این هم امری ضروری و گامی 
به جلو است ولی حتی برابری حقوقی هم بدون برنامه ریزی دراز مدت 
در  آن  دنبال  به  و  تولید  شیوه  در  بنیادین  تغییرات  برای  هدفمند  و 
فرهنگ و روابط اجتماعی، در حد یک سری لوایح و قوانین بی جان، غیر 
قابل اجرا و غیر قابل تعمیم به همۀ عرصه های زندگی، و تنها به روی 
کاغذ، باقی خواهند ماند. یکی از مثال هایی که در این زمینه در کشور 
ایران می توان به آن اشاره کرد، باال بردن حداقل سن ازدواج دختران در 

دوران پهلوی است که در عمل به راحتی زیر پا گذاشته می شد.

مطابق ماده 1041 قانون مدنی ایران مصوب سال 1313 سن ازدواج 
برای دختران 15 سال و برای پسران 1۸ سال بود و در شرایط خاص 
و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از 13 سالگی و پسران از 15 سالگی 
می توانستند ازدواج کنند؛ بنابراین ازدواج زیر 13 سال کاماًل ممنوع بود.

قانون حمایت خانواده 1353سن ازدواج را برای دختران به 1۸ سال و 
برای پسران به ۲0 سال افزایش داد و با گواهی دادگاه در صورت وجود 

مصلحت فقط برای دختران به 15 سال کاهش می یافت.

شاید این ممانعت های قانونی تا حدودی ازدواج دختران زیر 13 و بعدها 
در  هم  زمان  همان  در  عمل  در  اما  می کرد،  مشکل  را  سال   15 زیر 
بسیاری از شهرها و روستاهای کشور، دختر بچه ها را زیر این سنین به 
خانه شوهر می فرستادند. خیلی از این دختر بچه ها یا اصال شناسنامه 
المثنی  شناسنامۀ  برایشان  رشوه،  مختصری  پرداخت  با  یا  و  نداشتند 
چند سال بزرگتر از سن واقعی صادر می شد. این اتفاقات اینقدر نادر 
که  اینجاست  نکته  بماند.  پنهان  قانونگذاران  چشم  از  بتواند  که  نبود 
هدف حکومت اصوال ممانعت از کودک همسری نبود و هیچ برنامه ای 
برای تغییرات ریشه ای در مناسبات و فرهنگ جامعه هم نداشت. این 
قوانین که فقط روی کاغذ بسیار جدی و قاطع به نظر می رسید، تنها 
کارکرد خارجی داشت. حکومت پهلوی پدر و پسر، تالش می کردند که 
با تصویب چنین قوانینی، ایران را کشوری مدرن و مناسب برای حضور 

سرمایه های خارجی و غارت بیشتر معرفی کنند.

        مارسهشت
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دوما: میان برابری حقوقی با برابری کامل جنسیتی هنوز فاصلۀ بسیاری 
است. عرف و فرهنگ، اعتقادات سنتی و مذهبی، نقش مادری، تقدیس 
کار  تقسیم  خالصه  و  خانواده  در  قدرت  مراتب  سلسله  و  »خانواده« 
جنسیتی بر پایۀ همین روابط و روبناهای موجود که ریشه در مالکیت 
و شیوه تولید جامعه دارند، آنچنان حصارهای فوالدینی برای محافظت 
از نابرابری جنسیتی، به دور آن کشیده اند که تنها با دست بردن به 
ریشه ها و زیر و رو کردن کامل این زمین می توان حصارهای فوالدین 

را در هم شکست.

تحت حاکمیت سرمایه و انحصارات امپریالیستی، چرخ اقتصاد تنها با 
استثمار اکثریت آحاد جامعه توسط اقلیتی چند درصدی، می چرخد. 
کار جهان  و  از ساز  ناپذیری  برانداز بخش جدایی  جنگ های خانمان 
همان  می پردازند،  را  آن  بهای  که  آنان  و  است  کنونی  امپریالیستی 
که  سالح هایی  فروش  و  تولید  از  هستند.  جامعه  زحمتکش  اکثریت 
هر سال صدها هزار نفر را به خاک و خون می کشد و میلیون ها نفر را 
آواره و بی خانمان می سازد، به عنوان یکی از سودآورترین فعالیت های 
و  طبقاتی  شکاف  تشدید  می شود.  استقبال  پیش  از  بیش  اقتصادی، 

هجوم خستگی ناپذیر طوفان فقر و گرسنگی، هر روز و ساعت تعداد 
بیشتری از اقشار تحتانی جامعه را به ورطۀ نابودی می کشاند. تجارت 
مواد مخدر و حراج تن زنان، به بمثابه یک بخش معمول و متعارف بازار 
اینکه لیست  کسب و کار، روز به روز بیشتر رونق می گیرد و خالصه 
فجایعی که اکثریت زنان و مردان جهان را به بردگان مدرن در خدمت 

انباشت سرمایه بدل می سازد روز به روز بلندتر می شود.

و  رونق ترین  پر  سکس،  صنعت  و  مخدر  مواد  اسلحه،  تجارت  وقتی 
کنونی  امپریالیستی  سیستم  در  اقتصادی  فعالیت های  سودآورترین 
می باشند، رویکرد و جهت گیری این نظام روشن بوده و ادعای مبارزه 

برای رهایی، در درون چنین سیستمی، فریبی بیش نیست.

حتی اگر در خوش بینانه ترین حالت بتوان در جوامع طبقاتی کنونی 
با مبارزات پی گیر زنان، به برابری حقوقی دست یافت؛ آیا این تمام 
آن چیزی است که زنان طالب آن هستند؟ خیر! اکثریت زنان جامعه 
همان زحمتکشانی هستند که همراه با مرداِن هم طبقۀ خود، استثمار 
و  کشته  جنگ ها  در  می کشند،  دوش  بر  را  گرسنگی  بار  می شوند، 
سرمایه  جامعۀ  انسانی  فجایع  سیاه  لیست  و  می شوند  آواره  و  زخمی 
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داری همزمان با مردان شامل آن ها هم می شود و صد البته که 
به واسطۀ زن بودن شان نه تنها این فجایع را با شدت بیشتری 
بر گرده حمل می کنند بلکه هم از طرف حکومت، هم از طرف 
بار هم  جامعه و هم از طرف همین مردان هم طبقۀ خود، یک 

ستم جنسیتی را باید تحمل کنند.

اگر به فرض محال بتوان شرایطی را تجسم کرد که زنان در همین 
ساختار متکی بر ستم و استثمار، به برابری با مردان برسند؛ شاید 
موفق شده باشند که همردیف مردان و در یک صف با آنان قرار 
بگیرند، ولی این واقعیت را نمی توان فراموش کرد که صفی که 
بردگان مدرن  دارند، همان صف  آن جای  در  زنان  این  اکثریت 
از حقوق و مطالبات  سرمایه داری است و حاال شاید به بخشی 
خود دست یافته و بخشی از غل و زنجیر های خود را پاره کرده 
باشند، حاال شاید دیگر نه یک »جنس« بلکه یک »انسان« باشند، 
این جایگاه  نیست.  و مجرد  انتزاعی  پدیده ای  »انسان« هم  ولی 
می کند  تعیین  را  او  اجتماعی  حیات  که  است  فرد  هر  طبقاتی 
و با یک تعریف بیولوژیکی مشترک تحت نام »انسان« نمی توان 
شدگان  استثمار  اکثریت  بین  که  را  خونینی  تضاد  و  رویارویی 
جامعه با اقلیت استثمارگر، وجود دارد نادیده گرفت. زنان و مردان 
زحمتکش جامعه، زمانی می توانند از غل و زنجیر رها شوند، که 
نژاد، ملیت و مذهب؛  نگذارند تا صفوف شان بر اساس جنسیت، 
مخدوش گردد و با یک وحدت گستردۀ طبقاتی، به درستی در 

مقابل دشمنان طبقاتی خود صف آرایی کنند.

مبارزه برای برابری جنسیتی  

ستم جنسیتی، ستم مضاعفی است که زنجیرهای بندگی زنان را قطورتر 
و سنگین تر می سازد. مبارزه برای برابری جنسیتی، مبارزه ای بر حق برای 
زنان  برای  را  کشیدن  نفس  که  است  تنگی  زندان  دیوارهای  راندن  عقب 
دشوار ساخته است. اگر چه در سیستم سرمایه داری نمی توان این دیوارها 
را فرو ریخت و نابود ساخت ولی با عقب راندن دیوار و نفس کشیدن در 
فضایی بازتر، قدرت و توان زنان برای برداشتن گام های بلندتر تقویت شده 
و آزاد می گردد. نابرابری جنسیتی، ستمی فرا طبقاتی است و به همۀ زنان 
از هر قشر و طبقه ای، البته با نسبت های متفاوت، اعمال می شود؛ ولی هر 

طبقه برای مبارزه با آن راه کارهای خاص طبقۀ خود را ارائه می دهد.

راه کارهایی که سرمایه با وعدۀ رفع ستم جنسیتی ارائه می دهد، در واقع 
مقابل ستم جنسیتی که در  زنان در  مهار کردن طوفان خشم  برای  تنها 
زنان،  خشم  دارد.  کاربرد  هستند،  روبرو  آن  با  خود  زندگی  از  لحظه  هر 
که سرمایه با دادن امتیازات حقیر و قابل برگشت سعی در مهار آن دارد، 
نیروی عظیمی است که اگر به کانال درست هدایت شود، می تواند نقشی 
تعیین کننده در ریشه کنی عامل اصلی همۀ اشکال ستم و استثمار و از 
آن جمله ستم جنسیتی، داشته باشد. مثال زنده ای که می توانیم در مورد 
برگشت پذیری رفرم ها در جامعه سرمایه داری بزنیم، حق سقط جنین در 
مجادالت  پی  در  این،  از  پیش  آمریکاست. حدود 50 سال  متحده  ایاالت 
سقط  حق  طرفداران  پیروزی  با  باالخره  آمریکا،  مختلف  ایاالت  در  بسیار 
جنین در پروسۀ یک دادگاه جنجالی، از ۲۲ ژانویه 1۹۷3 این حق، تحت 
قانونی  آمریکا  ایاالت  تمامی  در  دادگاه مطلقه،  توسط  وید«  عنوان »رو اند 
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اعالم شد. حاال بعد از گذشت نزدیک به 50 سال، دیوان عالی آمریکا 
حکمی صادر کرد که بر اساس آن، به هر ایالتی اجازه داده می شود که 
در مورد مجاز بودن سقط جنین و چگونگی آن جداگانه تصمیم بگیرند. 
این یورش قوه قضاییه امریکا به حقوق مسلمی که سال ها پیش زنان 
آمریکا بعد از مبارزات و چالش های فراوان، بدست آورده بودند، نشان 
می دهد که حکومت به راحتی و با یک چرخش قلم می تواند یک عقب 
گرد تاریخی 50ساله را ممکن سازد. نشان می دهد که هیچ تضمینی 
برای ماندگاری رفرم هایی که زنان در سیستم ستم و استثمار حاکم به 
دست می آورند، وجود ندارد و نشان می دهد در جوامع طبقاتی، زنان 
دندان  و  با چنگ  باید همواره  مبارزاتشان  از دستاورد  برای محافظت 

بجنگند.

موجود،  نظم  با  مبارزه  برای  انقالب  بالقوۀ  نیروهای  از  یک  هر  جلب 
چالش مهمی است که انقالبیون پیش رو دارند. در مقابل لشگر بزرگ 
و تا دندان مسلح امپریالیسم که سرمایه و امکانات رسانه ای را هم در 
انحصار خود دارد، زحمتکشان جامعه تنها یک اسلحۀ کاری می توانند 
در کف داشته باشند و آن هم همبستگی عظیم ستم دیدگان و استثمار 
شدگان است. هر یک نفر نیرویی که به صف انقالب بپیوندد، انقالبیون 
که  انقالبی  خط  ساخت.  خواهد  نزدیکتر  خود  اهداف  به  گام  یک  را 
بتواند دنیایی عاری از ستم و استثمار را پیش چشم ستمدیدگان جهان 
ترسیم کند مهمترین ابزار برای جلب توده های میلیونی به صف انقالب 
است و یک خط انقالبی برای ترسیم چنین دنیایی، باید از همین امروز 

برای مطالبات بر حق هر یک از اقشار تحت ستم برنامه داشته باشد.

یکی از دقیق ترین ابزارهایی که می توان انقالبی بودن یک خط را با آن 
اندازه گیری کرد، برنامه هایی است که برای رفع ستم و استثمار ارائه 
می دهد. رهایی زنان و رفع ستم جنسیتی، از مهمترین وظایف انقالب 
است که می تواند نقش تعیین کننده ای در افزایش انگیزۀ نیمی از آحاد 

جامعه در پیوستن به صفوف انقالب داشته باشد.

و  جهش  می توان  جهت  این  از  را  ایران  در  اخیر  هفته های  مبارزات 
برای  ارزیابی کرد که  به خیزش های سال های گذشته  تکاملی نسبت 
اولین بار در آن مطالبات زنان و یکی از کلیدی ترین اشکال آن »مالکیت 
بر بدن خود« که عمدتا در شعار »آزادی پوشش« معنا پیدا کرده است؛ 
به مطالبۀ مرکزی در اغلب مبارزات در سراسر کشور، بدل گشته است. 
مطالبه ای که در مقابل نظام زنستیز جمهوری اسالمی به واقع، نه یک 

مطالبه صرف صنفی بلکه عمیقا سیاسی است.

ماست  روی  پیش  مبارزات  این  آینده  برای  که  حیاتی  و  مهم  سوال 
بعد  برای رهایی جامعه،  و  زنان  برای رهایی  بعدی  این است که گام 
از سرنگونی این نظام چیست؟ سرنگونی جمهوری اسالمی، آیا هدف 
نهایی ماست یا گام نخست در این راه؟ نباید و نمی توانیم فراموش کنیم 

که هنوز راه طوالنی، پر فراز و نشیب و ناهمواری پیش روی ماست.

سخن پایانی
رهایی واقعی زن هم مانند رهایی سایر اقشار، در جوامع طبقاتی 
اشکال  همۀ  به  که  انقالبی  از  بعد  تنها  و  بپیوندد  وقوع  به  نمی تواند 
ستم و استثمار پایان دهد، ممکن می شود، ولی بدون مبارزه با ستم 
جنسیتی و سایر اشکال ستم، راه انقالب هموار نخواهد شد. هر یک از 
اقشار جامعه در طلب مطالبات و حقوق خود است که به صف مبارزه 
می پیوندند. در پروسۀ این مبارزات است که تجربه کسب می کنند و با 
ریشۀ ستم آشنا می شوند. با تداوم این مبارزات است که صفوف دوستان 
و دشمنان مشخص می شود و آگاهی طبقاتی شکل می گیرد و تشکالتی 

استخوان دار با رهبری انقالبی بنا می شوند.

نمی تواند  می باشد،  ستم  اشکال  همۀ  محو  و  رفع  مدعی  که  انقالبی 
بدون برنامه داشتن برای تحقق مطالبات همۀ اقشار زحمتکش و تحت 
از یک مبارزه صنفی  آنان را تکامل داده و  ستم، مبارزات و مطالبات 
به یک مبارزۀ عظیم طبقاتی ارتقا بخشیده و صفوف انقالب را پرشمار 
انقالبی  را  خود  که  مردی  فعالین  از  بسیاری  سازد.  ناپذیر  و شکست 
می خوانند، همچنان حمایت از مبارزات زنان برای رفع ستم جنسیتی 
را - اگر اصوال چنین حمایتی را انجام بدهند -، یک عمل بزرگ منشانه 
و خیرخواهانه در حق زنان تلقی می کنند و نه بخشی از وظایف انقالبی 

و گام های اساسی در راه انقالب.

برای  اقشار تحت ستم،  و همۀ  زنان  انقالبی  پتانسیل  رها شدن  برای 
پرشمار کردن صف انقالب و مسلح کردن نیروهای این صف به آگاهی 
و به یک خط صحیح و برای در هم شکستن نظم موجود که ضامن 
تداوم ستم و استثمار است و در یک کالم برای پیروزی انقالب، مبارزه 
با ستم جنسیتی، که بر نیمی از آحاد جامعه اعمال می شود، از وظایف 

اساسی هر زن و مرد انقالبی است.

منابع و توضیحات

1- شهرزاد مجاب، پژوهشگِر فمینیست و استاد دانشگاه تورنتو است. مجاب 
در این مقاله به بررسی انتقادی آنچه »روند ان جی او سازی« در کردستان 
عراق می نامد، می پردازد. داده های مجاب در این مقاله بر آمده از بررسی های 
این  به  دارد  تالش  مقاله  این  در  مجاب  است.  منطقه  این  در  وی  میدانی، 
عمل های  برنامه ی  با  متعدد  اوهای  جی  ان  آنکه  برغم  که  بپردازد  موضوع 
به وجود  متحده  ایاالت  از جنگ  عراق پس  منطقه ی کردستاِن  در  متفاوت 
باشند مناسبات ریشه ای مردساالری در  قادر  آنکه  از  اما آن ها بیش  آمدند، 
جامعه ی عراق را به چالش بکشند مجری سیاست های جنسیتی امپریالیستی 
شده اند. آنچه می خوانید شرح مفصلی از تئوری ها و اطالعات گردآوری شده 
از سوی نویسنده در منطقه و نتیجه گیری های مرتبط با آن است. این مقاله 

در سال ۲00۹ و در کتاب »زنان و جنگ در خاورمیانه« منتشر شده است.

۲- کتاِب »مجموعه ای از نقد نظرات زنان لیبرال و اصالح طلب« ناشر: سازمان 
افغانستان(، را می توانید در سایت هشت مارس  زنان هشت مارس )ایران - 

بخوانید: 

:http://8mars.com/single-blog.php?c=1806&Id=534    



۲۶

این شعارها در قیامی تکرار می شود که قبل از هر چیز قیام زنان علیه 
در  است.  حاکم  اسالمی  ستیز  زن  نظام  کل  علیه  و  اجباری  حجاب 
حقیقت تکرار این شعارهای زن ستیزانه در این خیزش خونین به معنی 
اشاعه تفکرات پدرساالرانه در جامعه است. برای تحقیر زنان است. آن 
دارند. جالب  بر عهده  را  آن  پیشتازی  نقش  زنان  هم در خیزشی که 
توجه این است که این شعار ها در بسیاری از تظاهرات های ضد رژیم 
همراه با شعار »زن زندگی آزادی« سر داده می شود؟ نمی شود از یک 
طرف شعاری که این روزها به شعار فراگیر و درحمایت از زنان پیش 
گذاشته شده است را تکرار کرد و هم زمان زنان را تحقیر کرد و تفکر 
پدرساالرانه ضد زن و در حقیقت تجاوز به زنان را نیز پیش گذاشت. به 
عبارت دیگر، نمی توان با شعارهایی با مضمون زن ستیزانه به مبارزه با 

زن ستیزان پرداخت. 

ضدیت و تنفر و خشم از نظام منفور حاکم را نمی توان در شعارهای به 
شدت ضد زن و توهین آمیز به زنان منعکس کرد. آن هم در دوره ای که 
زنان پیشاهنگ مبارزه علیه همین فرهنگ تهوع آور و ضد زن هستند. 
پیش گذاشتن این نوع شعارها که فصل مشترک با نظام حاکم در زن 
ستیزی و اشاعه فرهنگ مردساالرانه است، به خیزش کنونی ضربه وارد 
که »حق«  دیگری  شعار  کله  ها، سرو  شعار  نوع  این  درکنار  می کند. 
مردان فراموش نشود به میان آمد »مرد میهن آبادی«! اما خارج از این 

در روزهای سرنوشت سازی که سپری می کنیم در کنار شعار 
»زن زندگی آزادی«، شعارهای دیگری نیز به میان کشیده 
شده است که نه تنها در ضدیت آشکار با شعار فراگیر »زن 
زندگی آزادی« است بلکه هم چنین بیان وجود گرایشاتی 
مبنی بر دیدگاه ها و تفکرات ضد زن و مردساالرانه است. 
کل  علیه  مبارزه  پیکان  کندی  باعث  که  تفکری  و  دید 
سیستم ستم و استثمار طبقاتی حاکم است. سیستمی که 

یکی از ستون های اصلی ش ستم بر زن است. 

شعارها بیان فشرده خواسته ها، اهداف و آرمان هر مبارزه ای است. قبل 
از این که انتخاب آهنگ و ساده گی شعار و روان بودن آن برای تکرار 
مطرح باشد، محتوایی است که تولید می کند. محتوای درست و اصولی 
در شعار ها باعث ارتقای مبارزه می شود و بر عکس شعارهایی با محتوای 

غلط و انحرافی، از تیزی مبارزه می کاهد. 

با  زنان  ژینا،  بی رحمانه  از مرگ  بار پس  اولین  برای  در جامعه ای که 
به طور  را  برداشتن جمعی حجاب و آتش کشیدن آن، مردان  از سر 
گسترده به حمایت از این مبارزه و پیوستن به آن ترغیب نمودند، پیش 
گذاشتن شعارهایی هم چون »توپ تانک فشفشه، خامنه ای. . کشه«، 
»سبزی پلو با ماهی… ننت سپاهی« و… عالوه بر زبان لمپنی، مهم تر 

این که دارای محتوایی به شدت زن ستیزانه است. 

فریدا فراز

        مارسهشت
57

دربارهبرخیشعارهای

انحرافیوزنستیزانه!



۲۷

که طراحان اصلی این شعار چقدر آگاهانه به ابعاد و جنبه های مختلف 
بهتر است گفته  یا  و  برابر  این شعار در  باشند،  این شعار توجه کرده 
شود در ستیز با شعار »زن زندگی آزادی« به میان کشیده شده است. 
هسته اصلی خیزش کنونی، نه تنها قیام علیه حجاب اجباری و رژیم زن 
ستیز اسالمی است، بلکه قیام علیه مردساالری نیز هست. در حقیقت 
قیام زنان همان »حق« مردان یعنی »حق« سلطه بر زنان را نشانه رفته 
است. به همین دلیل رهایی بخش است. رهایی بخش است چون که راه 
را برای بیرون آمدن مردان از زیر بار مردساالری میسر کرده است. روی 
گرداندن مردان از »حقی« که جامعه مردساالر طبقاتی به آن داده، آن 
»حق« واقعی است که مردان باید برای آن بجنگند و خود را از یوغ آن 

رها کنند. قیام کنونی بستر چنین روی گردانی را ایجاد کرده است. 

مردان  »حق«  که  دیگری  شعار  کله  سرو  ها،  شعار  نوع  این  کنار  در 
این که  از  اما خارج  آبادی«!  فراموش نشود به میان آمد »مرد میهن 
طراحان اصلی این شعار چقدر آگاهانه به ابعاد و جنبه های مختلف این 
شعار توجه کرده باشند، این شعار در برابر و یا بهتر است گفته شود در 
ستیز با شعار »زن زندگی آزادی« به میان کشیده شده است. هسته 
اصلی خیزش کنونی، نه تنها قیام علیه حجاب اجباری و رژیم زن ستیز 
اسالمی است، بلکه قیام علیه مردساالری نیز هست. در حقیقت قیام 
رفته  نشانه  را  زنان  بر  یعنی »حق« سلطه  مردان  همان »حق«  زنان 
است. به همین دلیل رهایی بخش است. رهایی بخش است چون که 
راه را برای بیرون آمدن مردان از زیر بار مردساالری میسر کرده است. 
روی گرداندن مردان از »حقی« که جامعه مردساالرطبقاتی به آن داده، 
آن »حق« واقعی است که مردان باید برای آن بجنگند و خود را از یوغ 
آن رها کنند. قیام کنونی بستر چنین روی گردانی را ایجاد کرده است. 

این نکته را باید در این جا تاکید کنیم که وقتی گفته می شود خیزش 
نگران می شوند که گویا مردان  برخی  است،  کنونی، خیزشی »زنانه« 
مسلم  قدر  انقالب هستند.  نیروی  تنها  زنان  که  این  یا  و  حذف شده 
هیچ انقالبی بدون شرکت آگاهانه مردان و زنان به پیروزی نرسیده و 
باید  این قیام است،  اما آن تفکری که نگران »زنانه« بودن  نمی رسد. 
این  تفاوت  کننده  تعیین  و  اصلی  علت  که  چرا  گیرد.  قرار  نقد  مورد 
خیزش با خیزش های گذشته، عالوه بر حضور پرقدرت و گسترده زنان، 
نقش پیشتازی آنان است. این عامل مهم و تعیین کننده، هم پیشروی 
را  استثمار  و  علیه ستم  مبارزه  و قدرت  را تضمین کرده  این خیزش 

چندین برابر نموده است. 

و  مردساالرانه  شعار  آبادی«،  میهن  »مرد  شعار  تردیدی  هیچ  بدون 
ناسیونالیستی است. بکار برد کلمه »مرد« در این شعار تاکیدی است 
شعار  این  مردساالری،  بر  عالوه  ستمگرانه.  اجتماعی  رابطه  یک  بر 
به  نسبت  مردم  احساسات  از  استفاده  با  که  چرا  است.  ناسیونالیستی 
نشاختن ستم ملی  به رسمیت  است.  نفی ستم ملی  »میهن« در پی 

به ملیت های تحت ستم به معنی استحکام بخشیدن به نظام طبقاتی 
با  هم  شعار  این  »آبادی«  بخش  است.  اسالمی  جمهوری  شونیستی 
پیشروی  که  چرا  است.  شده  گذاشته  پیش  مردساالرانه  کامال  دیدی 

جامعه و به اصطالح آبادی آن را حاصل فعالیت مردان می داند. 

آبادی«،  میهن  »مرد  شعار  که  گفت  صراحت  با  می توان  مجموع  در 
در  پدر/مردساالری،  درتحکیم  حاکم  نظام  با  محکمی  مشترک  فصل 
تحکیم ستم ملی و ستم بر اقلیت های جنسی و جنسیتی را در خود 
متمرکز کرده است. در حقیقت این شعار چه آگاهانه و چه نا آگاهانه 
نه تنها وحدتی برای پیشبرد امر مبارزه ایجاد نمی کند، بلکه بر عکس 
به وحدتی که بین مردم به ویژه مردان جوان و نوجوانان در پیوستن به 
مبارزه زنان علیه حجاب اجباری و مردساالری ایجاد شده است، ضربه 

می زند. 

این نکته را باید در نظر داشت که تکرار این نوع شعار ها از جانب مردم 
بدین معنا نیست که همه آنان به کارکرد واقعی و دراز مدت این نوع 
اما در دنیای واقعی هر  اند.  تاثیرات آن در جامعه پی برده  شعار ها و 
شعاری در هر دوره مبارزه، با سیاست معین و هدف دار پیش گذاشته 
با  دار،  و هدف  معین  این سیاست ها  بر سر  که  است  بهتر  و  می شود 

حساسیت باالتری برخورد شود. 

از زنان  ادعای دفاع  از یک طرف  بیان کرد که نمی توان  باید صراحتا 
و مبارزه آشتی ناپذیرشان علیه حجاب اجباری، فرهنگ پدرساالرانه و 
رژیم زن ستیز را داشت و از طرف دیگر شعارهای بغایت زن ستیزانه 

پیش گذاشت. 

نمی توان ادعا کرد که این خیزش در راستای یک انقالب گام می بردارد 
اقلیت های  ضد  و  ناسیونالیستی  محور،  مرد  که  شعاری  زمان  هم  و 

جنسی و جنسیتی است را به میان آورد. 

حیاتی  کند،  درست خود حرکت  مسیر  در  آتی  انقالب  که  این  برای 
است که همه زنان و مردان به ویژه مردان از مردساالری، در شعار ها و 
شعارنویسی ها، از بکار برد فحش های ضد زن به مزدوران رژیم و تحت 
هر شرایطی اجتناب کنند. نباید مبارزه انقالبی علیه جمهوری اسالمی 
را جدا از نبرد آگاهانه علیه مردساالری دانست. هر قدر به مردساالری 
در حرف و عمل ضربه کاری وارد شود، به امر مبارزه در راستای انقالب 

کمک واقعی خواهد شد. 
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درود بر شما زنانی که از اقصی نقاط جهان در سومین کنفرانس زنان پایه گرد آمده اید، که علیه ستم بر زن که یکی از پایه های 
اصلی سیستم سرمایه داری حاکم بر جهان را تشکیل می دهد، مبارزه مشترک و متحدی را سازماندهی کنید! 

ستم بر زن جهانیست و مبارزه ما زنان علیه این ستم نیز جهانی ست. 

فرهنگ  علیه  اسالمی،  بر شریعت  مبتنی  زن  قوانین ضد  علیه  اجباری،  علیه حجاب  ایران  و  افغانستان  در  زنان  ما  مبارزه 
پدرساالری و به یک کالم علیه دولت های تئوکراتیک زن ستیز حاکم بر این دو کشور، جدا از مبارزه میلیون ها زن در سراسر 
جهان علیه فرودستی و خشونت بر زن نیست. سیستم سرمایه داری امپریالیستی حاکم بر جهان زنان را در همه جا با اشکال 
کردن  برده  و  تجارت سکس  گسترش  زنان،  بر  وحشیانه  مردساالری، خشونت های  تشدید  است.  کرده  فرودست  متفاوت، 
میلیون ها زنان در سراسر جهان، کنترل بدن زنان و تبدیل هر چه بیشتر آنان به ماشیِن بچه سازی و کاالِی لذت بخشی به 

مردان، نیاِز این سیستم مبتنی بر ستم و استثمار برای حاکمیت برجهان است. 

جهانی که در آن نزدیک به یک میلیارد انسان گرسنه هستند، جهانی که ۷0 درصد تولیدات آن را زنان انجام می دهند، اما 
در فقر مطلق به سر می برند. جهانی که میلیون ها کودک به جای مدرسه رفتن در میدان های جنگ تکه پاره می شوند. جهانی 
که در هر ثانیه و دقیقه آن زنی توسط خشونت مردساالرانه به قتل می رسد. جهانی که محصولش زنانه شدن فقر، زنانه شدن 

ایدز، زنانه شدن گرسنگی و زنانه شدن مرگ است. 

این ها و صدها مثال دیگر است که پایه وحدت همه ما زنان را در سراسر جهان تشکیل می دهد. 

ما زنان دست در دست هم مبارزات مان را در جهت ساختن جهانی ادامه می دهیم که در آن هیچ زنی مورد ستم واقع نشود. 
جهانی که نه به زور حجاب بر سر زنی کنند، نه به زور کودکان دختر را راهی ازدواج که همان تجاوز قانونی است کنند، 
جهانی که نه به زور زن و دختری را ناقص سازی جنسی کنند. جهانی بسازیم که هیچ زنی در موقعیت فقر و گرسنگی قرار 
نداشته باشد که مجبور شود به تن فروشی بپردازد. جهانی بسازیم که زنان آزادنه بچه دار شدن خود را انتخاب کنند و کسی 
بر آنان مادر شدن اجباری را تحمیل نکند. جهانی عاری از خشونت مردساالری سرمایه داری، جهانی که دیگر خبری از یک 
قشر کوچک انگل ضد زن که دسترنج میلیون ها انسان را تصاحب می کنند نیست. جهانی که ستم جنسیتی و هر شکل از 

ستم و استثمار از آن رخت بر بسته است.

این پایه وحدت مبارزاتی ما زنان در سراسر جهان است که ما را در یک صف متحد قرار می دهد.

درود بر شما 

 ۳ سپتامبر ۲۰۲۲

        مارسهشت
57

پیام سازمان زنان هشت مارس )ایران-افغانستان( 
به سومین کنفرانس زنان پایه
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از 3 تا ۹ سپتامبر ۲0۲۲ برابر با 1۲ تا 1۸ شهریور 1401، تونس میزبان 
سومین کنفرانس جهانی زنان پایه در اتحاد زنان مترقی جهان بود. اولین 
کنفرانس زنان در سال ۲011 در کاراکاس- ونزوئال و دومین کنفرانس 

در کاتماندو - نپال در سال ۲01۶ برگزار شده بود. 

جنبش زنان در هر کشوری تاریخ مبارزاتی و شخصیت های مختص به 
خود را دارد. اما زنان آگاه و مبارز برای حمایت از مبارزات زنان در سراسر 
جهان، پیوندهای همبستگی بین المللی برقرار کرده اند! تجارب جنبش 
زنان در قرن گذشته نشان داده است که ما زنان برای آزادی و رهائی 

خود باید مبارزه را به دست خود بگیریم.

انگیزه ما برای حضور در این کنفرانس، آشنایی با زنان مبارز 
و آگاه و همچنین شناخت بیشتر از مبانی فکری و عملکرد 

کنفرانس جهانی زنان پایه، بود.

نماد کنفرانس جهانی زنان درخت زیتون است. این یک نماد مبارزاتی 
است و این پیام را باخود دارد: »بگذار همچون درخت زیتون باشیم. به 
سوی خورشید قد بکشیم و ریشه های قوی خود را در زمین بگستریم، 
هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند ما را بشکند!«، »چالش ها، ما را متوقف 

نخواهند کرد، و ما با هم قوی تر خواهیم بود!« 

 Be like an olive tree - Reaching for the sun - Rooted in(
)the earth - Strong - Nobody and nothing can break us

خود  برنامه  در  که  است  آزاد  تشکل  یک  پایه  زنان  جهانی  کنفرانس 
در  زنان  رهایی  و  آزادی  و  سرتاسر جهان  در  پایه  زنان  منافع  از  دفاع 
جوامع مختلف را مرقوم نمود! و در این راستا از مبارزات زنان، کارگران، 
کشاورزان، مهاجران، زنان بیکار، زنان خانه دار، زنان بومی، از کشورهای 
دارد. در تشکل  آنان  و تشکل  پیوند  مختلف حمایت کرده و سعی در 
همچنین  و  مذهبی  بنیادگرایان  و  فاشیست ها  زنان،  جهانی  کنفرانس 
بنیانگذاران سازمان های متجاوز به حقوق زنان و آن هایی که با آزادی و 
رهایی زنان از ستم مخالفت و خصومت دارند، جایی ندارند. در کنفرانس 
تونس، هر یک از زنان به طور فردی و یا سازمانی با تالش خود، مخاطبین 
بین المللی و دوستان خود را برای شرکت در این کنفرانس بسیج کرده 

بودند و برای موفقیت کنفرانس مسئولیت بر عهده گرفته بودند. 

از آنجا که اعتراض زنان تونسی در این کشور ممنوع است، روز جمعه 
۲ سپتامبر، تعدادی از اعضای غیر تونسی کمیته تدارکات کنفرانس، به 
همراه جمعی از زنان هماهنگ کننده و شرکت کننده، از جمله سوزه 
بادر هماهنگ کننده اروپا، به همراه 40 زن از بنگالدش و نپال از محل 
برگزاری کنفرانس تا سالن تئاتر که درست در مرکز شهر تونس قرار 
دارد، اقدام به یک حرکت خیابانی کردند. تظاهر کنندگان با پلیس که 
سعی در ممانعت از ادامه تظاهرات داشت، با اتکا به توریست بودن خود 
به بحث و گفتگو پرداخته و با خواندن آهنگ »ما زن هستیم، ما قوی 
هستیم! ،« راهپیمایی خود را پیش بردند. این عمل زنان با استقبال 
زیادی روبرو شد. کمیته تدارکات و جمعی از شرکت کنندگان تونسی، 
که بخشی جدایی ناپذیر از این اقدام بودند با ابراز خوشحالی می گفتند 
که تظاهرات روز ضد جنگ را که در تونس سابقه نداشت برگزار کردند. 
این حرکت بخصوص برای زنان تونس یک اتفاق جدید و یک تجربه و 

اقدامی تاریخی شد!

شنبه ۳ سپتامبر آغاز سومین مجمع عمومی 
کنفرانس جهانی زنان پایه

روز شنبه زنان از کشورهای مختلف با شور و هیجان از ساعات اولیه 
صبح وارد مکان برگزاری کنفرانس در مدرسه دبیرستان قدیمی حبیب 
بورقیبه می شدند. سومین مجمع عمومی کنفرانس جهانی زنان پایه، از 
جانب هماهنگ کنندگان از قاره های گوناگون و نمایندگان سازمان ها از 
کشورهای مختلف با همیاری کمیته تدارکات محلی تونس سازماندهی 
شده بود. کمیته تدارکات محلی با خوش آمد گویی به حاضرین، گروه 
هماهنگ کننده را معرفی و به توضیحاتی در مورد نحوه تقسیم بندی 
گروه های کاری پرداخت تا زنان راحتتر بتوانند برنامه ها را پی گیری 
کرده و مشارکت نمایند. در داخل و بیرون کنفرانس، زنان مشغول بحث 
و گفتگو و تقسیم کارها بودند. زنان و مردان برای شرکت در گروه های 
آموزشی نام نویسی می کردند. مکانی برای ثبت نام و دستگاه های ترجمه 

نیز در نظر گرفته شده بود. 

گزارشی از شرکت در سومین مجمع عمومی جهانی زنان پایه در تونس 
فریدا فراز
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کننده  هماهنگ  کمیته  طرف  از  زنان  جهانی  کنفرانس  بزرگ  پرچم 
محلی تهیه شده بود. زنان از کشورهای گوناگون با پرچم های رنگارنگ 
کنفرانس  برگزاری  محل  وارد  زنان  حقوق  از  دفاع  در  پالکارد هایی  و 
این  تدارکات  و  ریزی  برنامه  در  جوان  زنان  نقش  و  می شدند. حضور 
سر  بر  متحد  اما  گوناگون،  تفکرات  با  زنان  بود.  گیر  چشم  کنفرانس 
ادامه مبارزه علیه ستم جنسیتی، راه حل های متفاوت خود را مطرح 
زنان  مالی  حمایت  با  یا  و  خود  بودجه  با  آن ها  از  بسیاری  می کردند. 
دیگر به تونس سفر کرده بودند تا در این رویداد تاریخی و جهانی زنان، 
نقش و شرکت داشته باشند. راهروها، دیوار و پنجره های داخل و بیرون 
سالن کنفرانس با عکس ها و بنر های گوناگون زنان از کشورهای مختلف 
تزیین شده بود. زنان کارهای دستی و سنتی کشور خود را به نمایش 

گذاشته و به فروش می رساندند.

یکی  هلند«،  واحد   - افغانستان(  )ایران-  مارس  زنان هشت  »سازمان 
که  پرچمی  هلند«،   – کنفرانس  کننده  هماهنگ  »کمیته  اعضای  از 
با بنرهایی  با عکس های مبارزاتی زنان ایران مزین شده بود را همراه 
انگلیسی، عربی و فارسی روی آن جمله های: »زنان  که به سه زبان 
جهان علیه بنیاد گرایان مذهبی و سیستم مردساالر امپریالیستی متحد 
شوید!«، »رهایی زن، رهایی جامعه است!« و »کنترل بدن من حق من 
نمایش  به  مردی!«  هیچ  نه  و  دولتی  هیچ  نه  مذهبی،  هیچ  نه  است، 
گذاشته بودند؛ همچنین به همراه یکی از رفقای زن ایرانی از اعضای 
همین کمیته، پرچم بزرگی با شعار »آزادی زن، آزادی جامعه است!« را 
در انظار عموم قرار دادیم که مورد توجه و استقبال بسیاری قرار گرفت. 

ما به همراه جمعی از زنان تصمیم گرفتیم، برای جمع آوری کمک مالی 
مردمی، با کمیته محلی همراه شویم و با آن ها به مرکز شهر رفتیم. و 
به سه زبان عربی، فرانسوی، انگلیسی با مردم وارد گفتگو شدیم. آفیش 
برنامه ها را به عابرین و بخصوص زنان، می دادیم و آن ها را دعوت به 
شرکت در کنفرانس و راهپیمایی روز 4 سپتامبر می کردیم. بسیاری از 
مردم به شرکت در راهپیمایی پاسخ مثبت می دادند. جالب بود که در 
مکانی مردی که ساز می زد، میکروفون اش را در اختیار گروه ما گذاشت 
زن  ما  ترانه  جمله  از  مبارزاتی  ترانه های  و  کنیم  صحبت  مردم  با  تا 
هستیم ما قوی هستیم رو خوانیدیم. زنان هم سرنوشتی و همبستگی 
خود را با سایر زنان اعالم می کردند. مردم با عالقه گوش می دادند و 
مالی می کردند.  و کمک  را می گرفتند  آفیش ها  زیادی  مردان  و  زنان 
جمع آوری کمک مالی مردمی در کنفرانس جهانی زنان چشمگیر بود. 
با اینکه همگی خسته شده بودیم ولی با خوشحالی و روحیه مبارزاتی 

بیشتر به محل کنفرانس برگشتیم.

بعد از ظهر روز سه شنبه در گرمای حدود 3۸ درجه، 5 زن که دو نفر 
آن ها از کمیته تونس بودند، به همراه دو نفر از آلمان و یک نفر از هلند؛ 
به باغ های اطراف تونس و به دیدار کشاورزان رفته و بعد از بازگشت 

تجربه خودشان را با سایرین درمیان گذاشتند. آن ها با گروه جمع آوری 
کننده گان انگور و صیفی جات دیدار کرده بودند. جوانترین جمع کننده 
استثمار  و  ظالمانه  دستمزد  پرداخت  بود.  برای شراب، 14ساله  انگور 
گرانه بود. او در ازای ۷ ساعت کار سخت در زیر نور شدید آفتاب، ۲1 
دینار تونس )۷ یورو در روز یا 1 یورو در ساعت(، و اگر ۹ ساعت کار 
توانسته  نفره   5 گروه  این  می نمود.  دریافت  تونس  دینار   ۲5 می کرد 
گفتگو  صمیمانه  بودند  جوان  زنان  عمدتاً  که  روستایی  زنان  با  بودند 
خاطرنشان  را  کنفرانس  و  تظاهرات  در  آن ها  حضور  اهمیت  و  کرده 

شوند. 

از شرکت  یکی  جالب  از صحبت های  بخشی  به  اینجا  در  نمونه  برای 
کنندگان جوان اشاره می کنم: »در جهانی که ما اکنون در آن زندگی 
محیط  توان  از  بیش  محصولی  تک  سلطه  تحت  کشور های  می کنیم، 
طبیعی، در حال کشت زمین هستند. بنا بر این آب های زیرزمینی در 
معرض خطر قرار گرفته اند. استثمار انسان و طبیعت بخشی از نظام 
امپریالیستی امروزی است. رقابت شدید است و به همین دلیل درگیری 

و جنگ هم به مراتب زیاد تر شده است. 

۲4 درصد از خرما های فروخته شده در سراسر جهان در جنوب تونس 
کیلو  هر  برای  دارند،  کوچکی  مزارع  که  خانواده هایی  می شود.  تولید 
خرما حدود ۶0 تا ۸0 سنت دریافت می کنند، در حالی که همان خرما 

در آلمان هر کیلو بیش از 10 یورو فروخته می شود.«

        مارسهشت
57



31

یکشنبه ۴ سپتامبر ۲۰۲۲ سومین مارش جهانی زنان پایه

با  بار  اولین  برای  تا 1۲:00 صبح،  از ساعت 10:00  روز 4 سپتامبر  در 
هماهنگی و برنامه ریزی زنان، بطور رسمی تظاهرات بزرگی در مرکز شهر 
تونس در مقابل ساعت بزرگ، با شرکت بیش از ۶00 نفر از ملیت ها و 
گروه های سنی مختلف، برگزار شد؛ تظاهر کنندگان در این تظاهرات که 
با تجمع در میدان 14 ژانویه، آغاز شده بود؛ همبستگی زنان در سراسر 

جهان را به نمایش گذاشتند. 

کشور های  زنان  مبارزات  از  تصاویری  رنگارنگ،  بنر های  حمل  با  زنان 
جهان  در  ستم  تحت  زنان  با  همبستگی  در  خود،  شعارهای  و  مختلف 
با  می کردند.  بیان  را  مطالبات شان  و  خواسته ها  متفاوت،  زبانهای  به 
شعارهایی مثل: »ستم بر زن جهانی است و مبارزه علیه آن هم جهانی 
است!«، »مبارزات و همبستگی جهانی زنان علیه سیستم سرمایه داری و 
مرتجعین حاکم بر جهان ادامه دارد!«، »زنده باد مبارزات زنان در سراسر 
جنگ،  »علیه  شوید!«  متحد  زنان  مبارزات  با  همبستگی  »در  جهان!«، 
علیه نابرابری جنسیتی«، »توانمندسازی زنان و دفاع از حقوق دگرباشان 
جنسی« و »علیه امپریالیسم و بنیاد گرایان«، همراه با نواختن موزیک، 
پخش ترانه های انقالبی به زبان گوناگون و…؛ همبستگی و اتحاد زنان 
را فریاد می زدند. یکی ار موارد قابل توجه هیجان و حضور چشمگیر زنان 
نسل جوان از اروپا؛ آسیا، آفریقا، خاورمیانه، آمریکای التین در تظاهرات، 

نقش فعال آنان و خشم و نفرت شان از شرایط موجود در جهان بود.

Cité Cul- مسعدی  محمود  فرهنگی  مرکز  مقابل  در  »راهپیمایی 
برنامه  و  رسید.  پایان  به  تونس(   5 محمد  )خیابان  در  واقع   »turelle

افتتاحیه در سالن کنفرانس »شهر فرهنگ« برگزار شد. 

بخش اعظم برنامه ها به زبان عربی و انگلیسی بود که همزمان از طریق 
مترجمان با گوشی به ۶ زبان دیگر ترجمه می شد. تیم رسانه ای داوطلبانه 
نقش فعالی داشت. برنامه با خوش آمد گویی و سخنرانی های کوتاه از جانب 
برگزار کنندگان آغاز شد. نماینده وزارت زنان و خانواده و اطفال در تونس، 
ضمن استقبال از این حرکت جمعی، بر نقش اساسی زنان و توانمندی و 
برابری آنان در جامعه تاکید و از تالش ها و مسئولیت  پذیری های گروه 
تدارکات محلی زنان و کمک و حمایت های مردمی برای پیوستن به این 
جنبش قدردانی کرد. سپس نمایندگان زن از کشورهای مختلف ضمن 
معرفی خود، در مورد شرایط و موقعیت زنان در کشورهای خود صحبت 
با خواندن آهنگ سنتی فلسطینی، و حضور  برنامه داخل سالن  کردند. 
جمعی از حاضرین به روی صحنه با برافراشتن پرچم کشور یا سازمان های 
خود به پایان رسید. در بیرون از سالن هم جمعیتی حضور داشتند که با 
هم بحث و گفتگو و با برخی از رسانه های مصاحبه می کردند. یکی از ما، 
فعالین هشت مارس همراه با زمان مسعودی که در ترجمه سخنان ما به 
زبان آلمانی ما را یاری می کرد، با رسانه کردی در مورد موقعیت و شرایط 
زنان و سرکوب زنان در ایران و افغانستان به خاطر حجاب اجباری و نقش 

مذهب در زندگی اشان مصاحبۀ کوتاهی داشتیم.

دوشنبه ۵ سپتامبر، اولین روز از مجمع عمومی

برنامه های کنفرانس هر روز صبح از ساعت ۹ صبح تا 1۷:30 با بحث 
و گفتگو و تبادل نظر و شرکت در کارگاه های آموزشی دنبال می شد. 
تا   1۸:00 ساعت  از  شب  هر  گوناگون  قاره های  از  هنری  برنامه های 
۲0:00 به اجرا در می آمد. برنامه ها با پخش موزیک و اجرای نمایش 
فیلم و تئاتر از صحنه های واقعی زندگی زنان، خواندن شعر و ترانه های 
انقالبی، همراه با رقص مبارزاتی، که همگی نشان از درد و شادی های 

مشترک، همیاری و همبستگی زنان بود برگزار می شد. 

بخش مهم برنامه ها، برگزاری کارگاه های آموزشی گوناگون در روزهای 
5 و ۶ سپتامبر بود. شرکت در کارگاه ها با تبادل نظر گروهی و یا بر 
اساس انتخاب فردی بود. موضوع مباحث در کارگاه ها بر مبنای مسائل 
محوری جنبش بین المللی زنان و دفاع از حقوق زنان بود. در هر یک 
از کارگاه ها روی مصوباتی کار می کردند که قرار بود در قطعنامه پایانی 
رای  به  هیئت ها  توسط  نهایتا  که  نکاتی  شود.  مطرح  عمومی  مجمع 
گذاشته می شد. مشارکت کنندگان در کارگاه های آموزشی همچنین در 
رابطه با مبارزات زنان در اتحادیه های کارگری، چگونگی تبادل تجربیات 
و استفاده از تاکتیک های گوناگون، به بحث و تبادل نظر می پرداختند. 

آمدگویی  خوش  با  زنان،  جهانی  کنفرانس  عمومی  مجمع  روز  اولین 
برگزار  محلی  کمیته  از  قدردانی  و  کننده  هماهنگ  کمیته  معرفی  و 
زنانی که جان خود طی چند سال  یاد  به  آغاز شد. سپس  کنندگان 
گذاشته در زندانها یا از جمله به دلیل پاندمی کرونا، از دست داده بودند 

و در کنار ما نبودند، یک دقیقه سکوت اعالم شد.

ابتدا هماهنگ کنندگان و نمایندگان هر قاره، در مورد چگونگی پیشبرد 
تصمیمات، تقسیم کار، آیین نامه داخلی، گزارشات تالش های هماهنگ 
کننده های قاره ای، از نوامبر ۲01۶ تا سپتامبر ۲0۲۲، توضیحاتی را 
گزارشی  دقیقه   ۲0 مدت  به  قاره  هر  نمایندگان  سپس  کردند.  ارائه 
از  سازماندهی،  اشکال  از  خود،  قارۀ  کشورهای  در  زنان  وضعیت  از 

دیدگاه های مختلف و از مبارزات زنان سخن گفتند. 

اقتصادی،  شرایط  و  موقعیت  از  بحث هایی  و  گزارشات  با  کنفرانس 
تاثیرات آن ها در پیشبرد  به  سیاسی و اجتماعی حاکم در هر کشور، 
شیوه های کار و زندگی مردم و بطور مشخص زنان می پرداخت. نقش 
و تأثیر قوانین، فرهنگ، مذاهب و جنگ های امپریالیستی و داخلی؛ بر 
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فعالیت های فعالین جنبش، نیز از محورهای گفتگو بود. حول مباحث 
اقتصاد آن  اینکه: در هر کشوری  از جمله  اساسی و سواالت مشخص 
صنعت  بر  متکی  کشور  آن  اقتصاد  آیا  است؟  استوار  پایه هایی  چه  بر 
است یا کشاورزی؟ زنان به چه میزانی به صورت تمام وقت، نیمه وقت 
و غیررسمی کار می کنند؟ وضعیت اجتماعی توده زنان چگونه است؟ 
مبارزات جنبش زنان در آن کشور چگونه است؟ چه جریانات سیاسی 
زنان  مشخص  خواسته های  و  مطالبات  دارند؟  فعال تری  نقش  دیگر 
چیست؟ نقش مذاهب و فرهنگ در زندگی زنان چگونه است؟ میزان 
مشارکت زنان در آن جامعه به چه صورتی و به چه میزانی می باشد؟ 

هم مباحث بسیاری مطرح شد. 

برخی گزارشات همراه بود با استفاده از برنامه پاور پوینت، نمایش فیلم و 
تصاویر، که مورد استقبال و توجه قرار گرفتند. همگی حاکی از مبارزات 
زنان در کشورهای گوناگون، از افزایش فرودستی موقعیت زنان، افزایش 
خشونت، فقر، تن فروشی، عدم تحصیل برای کودکان، روی کار آمدن 
و  جنسیتی  تبعیض  افزایش  مذهبی،  و  فاشیستی  و  راست  دولت های 
طبقاتی، عدم بهداشت و درمان کافی برای زنان، بارداری های ناخواسته، 
نابودی محیط زیست، کوچ های اجباری، آوارگی و مهاجرت های اجباری 
ها،  بی عدالتی  و  نابرابری  و  استثمار  افزایش  ها،  وقوع جنگ  دلیل  به 
ترس از آینده برای کودکان و سرنوشت نسل جوان، و… بودند. همگی 
شرایط اسفناک زندگی میلیاردها انسان از جمله زنان در جهان را نشان 

میداد.

سه شنبه 6 سپتامبر و حضور نسل جوان بر روی صحنه

نسل  زنان  داشت.  اختصاص  آینده  نسل  جوانان  به  ششم  روز  برنامه 
جوانی که بسیار قوی، آگاه، و خوش فکر و جسور بودند. اکثراً به چندین 
زبان صحبت می کردند. هر کدام به یکی از قاره های جهان تعلق داشتند، 
نمی شناخت.  مرز جغرافیایی  آن ها  و همبستگی  مشترک  دردهای  اما 
آن ها به مشکالت و معضالت پیش روی جوانان هم نسل خود و نسل 
ها،  خواسته  از  فکری،  دیدگاه های  و  تجربیات  از  می پرداختند.  آینده 
انتظارات و توقعات نسل خود می گفتند. به اهمیت تبادل نظر نسل ها و 
استفاده از تجارب نسل گذشته، به اتکا بر دستاورد ها و درس گرفتن از 
اشتباهات و به ضرورت وحدت و کار مشترک؛ واقف بودند. از موقعیت 
و شرایطی که در آن قرار داشتند و از تبعیض و خشونت بیزار بودند. و 
اینکه چه باید کرد؟ سوال کلیدی و پر اهمیت آنان بود. به اهمیت ادامه 
مبارزه برای رسیدن به پیروزی واقف بودند. بخش عمدۀ این مطالب، 

بطور مشخص در کارگاه های آموزشی به بحث گذاشته می شد.

چند نمونه از موضوعات کارگاه های آموزشی: 

معنایی جدید برای امپریالیسم، زنان علیه: خشونت، جنگ، جنگ های 
هر جنگی،  یک سالح جنگی!،  عنوان  به  تجاوز جنسی  امپریالیستی!، 
جنگ علیه زنان است!، زنان ضد فاشیسم و ضد امپریالیسم در جهان!، 

زنان کارگر و نقش اتحادیه های کارگری در سراسر جهان!، بحران های 
اجتماعی – سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی!، انقالب زنان و نقش 
زنان!،  المللی  بین  و همبستگی جنبش  اتحاد  آن!،  در  زنان  و جایگاه 
جهانی شدن فقر!، جهانی شدن مهاجرت زنان! اشکال مختلف خشونت 
علیه زنان و نقش تبعیض جنسیتی!، چشم اندازهای جدید برای آزادی 
زنان - سوسیالیسِم واقعی یا اپورتونیسم فمینیستی! رژیم های مذهبی و 

زن ستیز!، زنان مهاجر و جهانی شدن آن!، زنان و دختران جوان جهان! 
دهقانان و کارگران کشاورزی در تونس و سایر کشورهای دیگر!، هشدار 
نابودی آن!، دسترسی  از  قرمز برای نجات محیط زیست و جلوگیری 
هسته ای  آلودگی  تهدید   ، پرورش!  و  آموزش  و  بهداشتی  امکانات  به 
و  بیولوژیکی  ای،  هسته  سالح های  تمامی  نابودی  طبیعت!  نابودی  و 
شیمیایی!، ژ نو لوژی! و چند کارگاه دیگر که متاسفانه با توجه به زمان 
کوتاه و کارگاه های بسیار و متفاوت، امکان شرکت در تمام آن ها عمال 
امکان پذیر نبود؛ اما با تقسیم کار در گروه های شرکت کننده، افراد در 
کارگاه های مختلف شرکت می کردند. ولی بعد از اتمام کارگاه ها، در 

جلسات داخلی گزارشی از مباحث و سواالت مطرح شد داده می شد.

در کارگاه آموزشی امپریالیسم که شرکت کرده بودیم، پرچم مبارزات 
زوایای  از  زنان  اتاق  این  در  کردیم.  تابلو وصل  روی  بر  را  ایران  زنان 
زندگی  در  آن  نقش  و  امپریالیسم  معنی  از  خود  درک  به  مختلف 
بود که  این  نکته کلیدی  پرداختند.  زنان و مردم کشورهای گوناگون 
امپریالیسم عامل اصلی ستم و استثمار انسان از انسان است. با جنگ 
افروزی، ویرانی و دخالت در تمام امور کشورها و با تقویت حکومت های 
مرتجع و دست نشانده اش در سایر کشورها، اهداف پلید خود را پیش 
می برد. در کل مردم در سطح جهان و زنان بطور خاص قربانیان اصلی 
نظام امپریالیستی و سرمایه داری مردساالر حاکم بر جهان هستند. تنها 
راه حل، نابودی نظام امپریالیستی و سرمایه داری حاکم، جهت ساختن 

جهانی بدون ستم و استثمار است. 

        مارسهشت
57



33

کارگاه دیگری که در آن حضور داشتیم مربوط به بحث خاورمیانه و 
بطور مشخص ترکیه و ایران و افغانستان بود. در این نشست به نقش 
نفوذ  و  اسالمی  جمهوری  دخالت  به  ترکیه،  کردستان  در  کرد  زنان 
توسط  نظامی  به حمالت  و  نظامی اش در کشورهای منطقه  نیروهای 
در جلسه  افغانستانی حاضر  و  ایرانی  زنان  از  اشاره شد. جمعی  ایران 
عالوه بر محکوم کردند جنایات جمهوری اسالمی، به سرکوب زنان که 
با اجباری شدن حجاب از بدو حاکمیت این رژیم آغاز شد و در ادامه 
آن سایر قوانین ارتجاعی بر زنان تحمیل شد و اینکه رژیم حتی حجاب 
را به زنان کشورهای دیگر که مسلمان هم نیستند ولی به ایران سفر 
می کنند هم تحمیل می کند، اشاره شد. به مبارزات 43ساله زنان علیه 
حجاب اجباری و سایر قوانین ضد زن در ایران، به نقش فعال زنان در 
مبارزات گوناگون، به سرکوب های وحشیانه رژیم ایران علیه زنان ایران 
و افغانستان، به شرایط اسفناک زنان زندانی سیاسی در ایران، پرداخته 
شده و عکس زینب جاللیان که در شرایط بسیار سختی در زندان بسر 
نمایش گذاشته  به  از جنایات بزرگ رژیم،  به عنوان نمونه ای  می برد، 
شد. همچنین عکس عامالن و آمران قتل عام هزاران زندانی سیاسی 
در دهه شصت نشان داده شد ومطالبی در رابطه با چندین هزار زندانی 
سیاسی که جانشان در خطر است، از دانشجو گرفته تا کارگر و سایر 
معترضان را با جمع در میان گذاشتیم و ضمن عنوان کردن اینکه برای 
نجات جان تمام زندانیان سیاسی در ایران و سایر کشورها باید مّتحدانه 
کاری انجام داد؛ با شعار زن زندگی آزادی و آرزوی جامعه ای آزاد که 

زنان در آن آزاد باشند، این بخش از بحث ها خاتمه یافت.

در پایان هر برنامه هر کس می توانست در وقت کوتاه ۲ یا 3 دقیقه ای 
صحبت کند و نظرات و پیشنهادات خود را با جمع به اشتراک بگذارد. 

در وقت کوتاهی که داشتیم، به وضعیت اسفناک و موقعیت و شرایط 
زنان در ایران و افغانستان اشاره کردیم. خالصه نکاتی که در مورد زنان 
ایران و افغانستان توسط یکی از فعالین هشت مارس در این کنفرانس 
بیان شد از این قرار است: وضعیت زنان در ایران و افغانستان سخت تر 
و بدتر از گذشته شده است. ستم و خشونت به زنان در این دو کشور 
جانبه  همه  کمک های  و  تصمیم  با  که  اسالمی،  حکومت های  توسط 
تشدید  رسیدند،  قدرت  به  آمریکا  امپریالیست  ویژه  به  امپریالیست ها 
شده است. حجاب اجباری یا برقع، پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسالمی 
در ایران و امارت اسالمی طالبان در افغانستان است. حجاب اجباری، 
از  دین  ما خواستار جدایی  است.  زنان  علیه  و خشونت  نماد سرکوب 
به  زنان  ما  هستیم.  مردان  و  زنان  برای  برابر  خواهان حقوق  و  دولت 
ادامه  قوی تر  را  نبرد خود  تا  داریم،  نیاز  انقالبی  و سازماندهی  آگاهی 
دهیم. ما به اتحاد و همبستگی و حمایت سایر زنان جهان و همکاری 
جنبش های مترقی با زنان ایران و افغانستان نیاز داریم. همبستگی و 

اتحاد جهانی زنان، رمز پیروزی بر دشمنان است. 

چند نکته قابل توجه که با آن روبرو شدم: در خیابانهای تونس مردم 
با لباسی انتخابی خود حضور داشتند. حجاب در آنجا اجباری نبود. در 
خیابانها بیشتر تبلیغات آموزش دانشگاهی و ورزشی به چشم می خورد 
کار  با کودکان  تصاویرسران کشور. در خیابان  و  تبلیغات حکومتی  تا 
روبرو نشدیم. پلیس برای امنیت بیشتر شرکت کنندگان را اکثر تا مکان 

محل اقامت شان همراهی می کردند. 

قدر مسلم برگزاری چنین کنفرانس و راهپیمایی، بدون سازماندهی و 
هماهنگی همه جانیه از ماه ها قبل برای بسیج سیاسی زنان و همچنین 
جلب حمایت مردان بدون دخالت گری در تصمیمات زنان، غیر ممکن 

بود. 

کنفرانس با روحیه همبستگی، با جشن افتتاحیه، 31 کارگاه آموزشی، 
شب های فرهنگی الهام بخش، با حضور بیش از 450 نفر شرکت کننده، 
میزبانی  با  ناپذیر،  تالش خستگی  با  جهان  کشور   4۲ از  نماینده   ۹3
زنان  حضور  و  زنان  سازمان  ده ها  حدود  با  تدارکات  کمیته  صمیمانۀ 
روستایی همراه با هماهنگ کنندگان زنان و فعاالن بی شماری از سراسر 
جهانی به پیش برده شد. مجمع عمومی، با شور و هیجان همراه با شعار 

»ما زن هستیم، قوی هستیم« به پایان رسید. 

لینک فیلم کنفرانس تونس

تظاهرات سومین کنفرانس جهانی زنان پایه زنان در تونس

https://www.youtube.com/watch?v=dNYFEgesOgY

جهت اطالعات بیشتر به این لینک مراجعه نمائید!

https://www.youtube.com/watch?v=hlXq5rLaJ9w

کارگاه ضد امپریالیست

https://www.youtube.com/watch?v=bx2TRo8F4KI

www.worldwomensconference.org  
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بیولوژیست های  میان  در  ویژه  به  زیادی  عالقه  اخیر  سال های  در 
اجتماعی در باره )estrus( استراس )دوره ای که ماده آمادگی بیشتری 
برای رابطه جنسی دارد( از خود نشان داده اند. علت این عالقه مندی، 
کاربرد اجتماعی آن بر روابط میان زن و مرد است. نبود استراس در 
انسان های ماده اغلب به مثابه تکاملی در »تخم گذاری پنهان« توضیح 
داده شده است. )مراجعه کنید به بولی و منابع دیگر کدر هاردی 1۹۸1 
صفحات 143 – 140( نمونه بارز طرح مسئله از طرف آنان بدین گونه 

است که: 

چرا باید )برای مثال چیزی که در نهایت برای تولید مثل مفید است( 
برای انسان های ماده توانایی تکامل جهت پنهان سازی از نر و حتی از 
خودشان، درست زمانی که میتوانند حامله گردند، انطباق گرایانه باشد؟ 
توضیحات حول این مسئله شامل این ایده نیز هست که از دست دادن 
برای  بیشتری  آمادگی  ماده  که  دوره ای   –  )estrus( استراس  زمان 
رابطه جنسی دارد- تمامی محدودیت هایی که بر جفت گیری خارج از 
زمان تخم گذاری انجام می پذیرفت را کنار گذاشته، در نتیجه ماده ها 
را قادر می سازد که با نرهای متعدد و بیشتری جفت گیری نمایند. از 
آن می رود  پنهان گشته- »احتمال  تخم گذاری  زمان   - آن جایی که 
)هاردی 1۹۸1  بگیرند«  سهم  کردن  پدری  نقش  در  نرها  تمامی  که 
صفحه 15۷( این ایده طرح می شود که تخم گذاری پنهان، ماده ها را 
زنند،  آنان گول  با  دراز مدت تر  ماندن  را جهت  نرها  تا  قادر می سازد 
از دست داده و  این صورت احتمال دارد زمان تخم گذاری را  در غیر 
آن  طبیعی  انتخاب  که  ایده  این  و  نباشند.  نوزاد  چند  پدری  به  قادر 
چنین  هم  بلکه  نرها،  از  تنها  نه  را  تخم گذاری  که  کرده  عمل  چنان 

از ماده ها هم پنهان نگه داشته است. زیرا که با تکامل آگاهی انسان، 
بعلت ترس از درد و مرگ، آنان در جستجوی راه های امتناع و محدود 
کردن حاملگی می باشند. بر اساس این نظریه، در واقع انتخاب طبیعی 
گرایش به ضدیت با این ناسازگاری بیولوژیکی از طریق محروم کردن 
زنان از آگاهی به زمان دقیق تخم گذاری است. )برای توضیحات کاملتر 
این نظریه، به هاردی 1۹۸1 صفحات 143 – 140 و بویژه منابع درج 

شده مراجعه کنید.(

با در نظر گرفتن این که این کتاب نمی تواند وارد بحث و انتقاد نسبت 
این  همه  که  است  ذکر  به  الزم  اما  شود،  تئوری ها  این  جزئیات  به 
تئوری ها نبود استراس- دوره ای که ماده آمادگی بیشتری برای رابطه 
جنسی دارد- را به عنوان یک انطباق تکامل یافته در نظر می گیرند و 
همگی تمایل دارند تا خطوط منشاء بیولوژیکی این پدیده و پیامد های 
احتمالی ناشی از آن را برای ساختار های اجتماعی و فرهنگی انسان ها 
و روابط بین جنس ها را محو کنند )برای نمونه ساختار خانواده(. شاید 
پیامدهای  نظر  از  تئوری ها  این  از  برخی  در  حقیقت  از  گوشه هایی 
اجتماعی و غایب بودن زمان مناسب استراس موجود باشد )در حقیقت 
شاید روابط مداوم بین ماده با یک یا چند نر را تسهیل نموده و رقابت 
به  و در مجموع  داده  تخفیف  را  بارداری  ماده مستعد  برای  نرها  بین 
اوضاع اجتماعی آرام خدمت نماید و به شرایط با ثبات تر و مراتب بیشتر 
نرها  دیگر  نوزادان  گرایش خوردن  به  یا  و  نوزادان  پرورش  در  مردان 

تخفیف دهد. پدیده ای که در بین میمون ها رواج دارد و...(

نویسنده : آردیا اسکای بریک 
قهرمانی نسترن  برگردان: 

        مارسهشت
57



35

اما حتی اگر برخی از این جنبه ها نتیجه عواقب اولیه از بین رفتن 
زمان استراس باشند )و هنوز روشن نیست که اینگونه باشد(، این 
چیز کمی است در ارتباط با منشاء این تغییرات. شاید اصال چیزی 
شاید، صرفا  است.  نبوده  موجود  پنهان«  تخم گذاری  »تکامل  بنام 
این  است.  بوده  دیگر  چیزهای  تکامل  تغییرات  جانبی  محصول 
تغییر  این  با  تکرار می کند که: تطابق  را  این سئوال  نوشته مکررا 
چگونه بوده است؟ ما حداقل این سئوال را در مقابل افکار خود قرار 

دهیم که شاید هیچ وقت تطابقی در کار نبوده است.

باید  باشد،  بوده  انتخاب  نتیجه  مجموع  در  مسئله  این  اگر  حتی 
پرسید که کوتاه و یا دراز مدت چه برتری احتمالی باز تولید می کند 
که می تواند از دست دادن سیگنال های بیرونی را در تبلیغ بهترین 

زمان که می تواند استراس صورت پذیرد، داشته باشد.

در پستانداران بطور عام، سیگنال زمان مناسب استراس، به احتمال 
هم  و  تخمک گذاری  از  روشنی  نشانه های  که  افرادی  برای  زیاد 
چنین درگیر بودن در بهترین زمان جفت گیری تولید مثل و در 
است.  گردیده  انتخاب  می دادند،  نشان  خود  از  زمان  مستعدترین 
مساله دیگر این که این مسئله لزوما مانعی برای جفت گیری در 
زمان های دیگر نمی توانست داشته باشد )آن چه در میان میمون ها 
صورت می پذیرد(. اما این در عمل تضمین می کند که جفت گیری 
زمانی عمل  این مسئله  ولی خود  پذیرد.  باروری صورت  زمان  در 
کرد دارد که درجه باالیی از ارتباط بین سیگنال های زمان استراس 
واقع  در  که  طور  )همان  باشد  موجود  تخم گذاری  واقعی  زمان  با 
دارد(.  وجود  استراس  سیگنال  با  پستانداران  در  می رسد  نظر  به 
حقیقت شناخته شده ای که حتا در برخی از این نوشته ها در باره 
»تخم گذاری پنهان« نیز دیده می شود این است که سیکل تولید 
در  ماده،  پستانداران  دیگر  با  مقایسه  در  ماده  انسان های  در  مثل 
چرا  که  است  آن  دهنده  توضیح  این  )و  است  نامنظم  بسیار  کل 
می خورند(.  شکست  دائما  پیشگیری  روش های  ریتم  نمونه  برای 
موجود بودن تنوع قابل توجهی در طول فواصل قاعدگی و روزهای 
تخم گذاری در آن مدت و بعالوه اینکه این یک واقعیت مستند است 
که تخم گذاری زنان و قاعدگی آنان، اغلب برای مدت ها در شرایط 
متوقف  مفرط،  گرسنگی  و  تغذیه ای  موضوع  یا  شدید  اضطراب 

می گردد )رجوع کنید به فریش 1۹۷۸، صفحات ۲۲ و ۲4(.

آیا این احتمال وجود ندارد که جمعیت میمون های نیاکان ما زمانی 
که به محیط های غیر قابل پیش بینی و کمبود منابع کوچ نمودند، 
نظم سیکل تخم گذاری آن ها مختل گشته و با موجود بودن و یا 
اغلب  تخم گذاری  سیکل  اگر  پس  باشد؟  کرده  تغییر  غذا  نبودن 
مختل گشته و سیکل استراس نیز هم سازی با تخم گذاری در دوران 
دیگر  احتماال  باشد،  نداشته  نما  انسان  میمون های  اولیه  انشعاب 

قادر به تنظیم زمان جفت گیری با تخم گذاری نمی توانست باشد. اگر 
چنین بوده باشد، احتمال دارد که ماده های منفردی که نمی توانستند 
نشانه های روشنی از استراس از خود بروز دهند و نرهایی که فقط با 
چنین ماده هایی جفت گیری می کردند، تناوب بیشتری می داشت و به 
این علت به احتمال زیاد می توانست با زمان تخم گذاری برخورد نماید 
و فرزندان بیشتری داشته و در نتیجه روند را تداوم بخشد. هم زمان 
باید تاکید نمود که این نویسنده صرفا درگیر حدس و گمان است، زیرا 
هر دو دلیل که برای پنهان ماندن استراس ارائه می دهد نیاز به بررسی 
راستای  در  می رسد  بنظر  پیشنهادی  سناریوی  این  دارند.  بیشتری 
به  این  باشد.  داشته  کمتری  احتمال  تکاملی  تغییرات  پایه ای  قوانین 
توسط  شده  داده  ترجیح  گمان  و  با حدس  حاد  تضادی  در  حال  هر 
تارزانیست ها و یا بیولوژیست های اجتماعی قرار می گیرد - و خود این 
مسئله می تواند به این سئوال پا دهد که چگونه این متدولوژی تقریبا 
همیشه فرض می کند که ویژه گی های بیولوژیک که عواقب اجتماعی 
ویژه گی هایی که  دارند.  ویژه گی ها  این  تکاملی  دارند ریشه در فرضیه 

بطور خاص مرتبط با تولید این تغییرات اجتماعی قرار دارند. 

ادامه دارد
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من شعله یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس ایران افغانستان 
در کابل هستم از جانب خودم و دیگر فعالین هم فکر، همبستگی 
این  اجباری  ها، حجاب  ایران که در خیابان  زنان  با  را  خودمان 
نماد حکومت اسالمی را از سر بر می دارند و به آتش می کشند، 

اعالم می کنیم. 

علیه رژیم ضد زن جمهوری اسالمی  ایران  زنان در  مبارزه شما 
جدا از مبارزه ما علیه امارت اسالمی طالبان نیست. 

ما در کنار شما علیه قاتلین مهسا امینی، علیه کل نظام زن ستیز و 
جنایتکار جمهوری اسالمی ایستاده ایم و خود را بخشی از پیشروی 
و  ستمگر  پا  تا  سر  رژیم  این  انقالبی  سرنگونی  جهت  در  شما 

استثمارگر می دانیم. 

الهام بخش ما و همه زنان در  مبارزه شما زنان شجاع در ایران 
سراسر جهان است. 

رزمتان پیروز! 

زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی زنان! 

از فعاالن سازمان زنان هشت مارس )ایران- از کابل  من آزاده 
افغانستان( هستم. من از جانب خودم و سایر فعاالن سازمان مان 
در  که  ایران  مبارز  زنان  با  را  خود  عمیق  حمایت  و  همبستگی 
فاشیسم  شگون  بد  نماد  این  اجباری  حجاب  برابر  در  خیابان ها 

اسالمی والیت فقیه را به آتش می کشند، اعالم می دارم. 

اسالمی  از شر رژیم زن ستیز جمهوری  زنان  بدون شک رهایی 
ممکن  صدایی  هم  و  حمایت  بدون  اسالمی  تروریستی  امارت  و 

نیست. 

ما زنان افغانستان در کنار شما که علیه قاتالن مهسا امینی ها در 
انقالبی  سرنگونی  تا  توان  تمام  با  اید،  برخاسته  مبارزه  به  ایران 
مثابه  به  را  و خود  ایستاده ایم  اسالمی  استثمارگر  و  رژیم مستبد 

بازوی شما می شماریم. 

مبارزات شما زنان شجاع و دلیر ایران الهام بخش ما و همه زنان 
در سراسر جهان است. 

پیروز باشید. 

سرنگون باد رژیم زن ستیز اسالمی! 

        مارسهشت
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دو پیام ارسالی به سازمان زنان هشت مارس از کابل: 
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۱۴ آبان / 5 نوامبرانگستان - لندن

کرده  تغییر  سرخ  پرچم های  با  لندن  ترافالگار  میدان  چهره 
پرچم های  میدان می شدی،  این  وارد  که  هر گوشه ای  از  بود. 
سرخی در اهتزار بود که نمی توانستی آن را نببینی. بسیاری 
جمع  میدان  این  در  شنبه  هر  که  جوانانی  ویژه  به  مردم  از 
می شوند تا از قیام توده ها علیه رژیم جمهوری اسالمی حمایت 
توسط  که  پیوستند  تظاهراتی  به  بسیاری شان  بار  این  کنند، 
بود.   شده  سازماندهی  انقالبی  و  چپ  و  مبارز  نیروهای 

۳۰مهر / ۲۲ اکتبر در لندن

سازمان زنان هشت مارس به همراه سایر نیروهای مبارز و رادیکال 
در تظاهرات شنبه ۳۰مهر / ۲۲ اکتبر در همبستگی با خیزش اخیر 
و مبارزات شکوهمند زنان در میدان ترافالگار در لندن شرکت کرد. 
در این تظاهرات با پخش بیانیه »به دنبال چه اتحادی هستیم« تالش 

شد به حول آن با مردم بحث و گفتگو شود. 

دیگر  کشورهای  از  بسیاری  همانند  لندن  تظاهرات  در  که  چه  آن 
می گذرد، این است که یک اقلیت کوچک اما از نظر مالی و لجستکی 
قوی تالش دارد فضای مبارزاتی خارج از کشور را که در نتیجه 
خیزش شکوهمند مردم ایجاد شده را آلوده کند و مسیر مبارزات را 

منحرف سازد. 

وظیفه ای که بر دوش همه نیروهای مبارز در این دوره سرنوشت 
ساز قرار دارد این است که بتوانند صفی متحد علیه همه این دارو 
دسته های وابسته به امپریالیست ها و در دفاع از مردم و مبارزات 

سراسری شان سازماندهی کنند. 

گزارش فعالیت های سازمان زنان هشت مارس 
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۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲- لندن

ما فعالین سازمان زنان هشت مارس همراه با سایر فعالین و سازمان های مترقی و مبارز، مقابل کنسولگری رژیم جمهوری اسالمی در لندن جمع 
شدیم تا در اعتراض به قتل مهسا )ژینا( امینی، در همبستگی با زنان و مبارزات شان علیه حجاب اجباری، در همبستگی با مردم به ویژه جوانانی که 

علیه رژیم جمهوری اسالمی خیابان ها را تسخیر کرده اند، یک صدا بگوئیم: جمهوری اسالمی، رژیم ارتجاعی، مرگت فرا رسیده.  

شنبه اول اکتبر،

تظاهرات  بزرگترین  از  یکی  شاهد  لندن  ترافالگار  میدان 
نیز  مارس  هشت  زنان  سازمان  فعالین  ما،  بود.  ایرانی ها 
همراه با چریک های فدایی خلق و سازمان دمکراتیک و ضد 
انگلستان، تظاهرات مشترکی را از ساعت  امپریالیستی در 
 Million هم چون:  مختلف  تشکالت  کردیم.  برگزار  یک 
 ،SOTHAL BLACK SISTERS  ،Women Rise

ALEVI Women’s Association

و  پیوستند  ما  فراخوان  به  لندن  در  مرز  بدون  جهانی  و 
حمایت و همستگی خود را اعالم کردند. 

هشت  زنان  سازمان  اعالمیه  صد ها  تظاهرات  طول  در 
زن  رژیم  علیه  مبارزه  رمز  شد،  رمز  نامت  »ژنیا  مارس 
ستیز« به زبان فارسی و انگلیسی در بین مردم پخش شد. 
یکی از زنان متشکل در »برخاستن یک میلیون زن« بیانه 
سازمان زنان هشت مارس را به انگلیسی قرائت کرد. در 
و  رژیم  از  افشاگری  در  کوتاه  تظاهرات سخنرانی های  این 
ایراد شد. شعار های  از خیزش اخیر به ویژه زنان  حمایت 
ضد رژیم و به طور مشخص مرگ بر جمهوری اسالمی، زن 

زندگی آزادی مرتبا در طول تظاهرات داده شد. 

در بخشی از تظاهرات حجاب اجباری این سمبل اسارت و 
بردگی زن به آتش کشیده شد. 

۸ اکتبر ۲۰۲۲- لندن! 

در  تظاهراتی  ترافالگار  میدان  در  اکتبر  هشت  شنبه 
همبستگی با مبارزات مردم برگزار شد. طبق معمول این 
و  با پخش وسیع  از سلطنت طلب ها  قلیلی  تعداد  روز ها 
مجانی پرچم شیر و خورشیدشان در بین جوانانی که فکر 

می کنند پرچم ایران است نیزحضور داشتند. 

و  پالکاردها  با  مارس  هشت  زنان  سازمان  فعالین  ما 
زنان  مبارزات  ویژه  به  و  دوره  این  مبارزاتی  عکس های 
و شعارهای مان، با پخش وسیع اعالمیه به زبان فارسی 
و انگلیسی و با صحبت با بسیاری از مردم از کشورهای 
تالش  ایرانی  مرد  و  زن  جوانان  با  ویژه  به  گوناگون، 
و  عظیم  فرصت های  و  مردم  مبارزات  باره  در  کردیم 
هم  و  می کند  تهدید  را  قیام  این  زمان  هم  که  خطراتی 
تعدادی خواهان  ما، گفتگو کردیم.  چنین وظایف خطیر 
تماس بیشتر شدند. دو زن که زبان انگلیسی را با لهجه 
ما  شعار:  با  ما  پالکارد  دو  خواهان  می کردند  صحبت 
حجاب اجباری و جمهوری اسالمی را با هم دفن خواهیم 
کرد، مرگ بر جمهوری اسالمی و حجاب اجباری، بودند. 
توضیح دادیم این پالکاردها برای فروش نیست، گفتند 
می خواهیم در تظاهرات ها با این پالکاردها شرکت کنیم. 
در نهایت دو پالکارد را گرفتند و بیست پوند هم کمک 

مالی کردند. 

        مارسهشت
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آلمان- برمن

7 نوامبر

گردهم آیی اعتراضی در شهر برمِن آلمان برای همبستگی با خیزش مردمی در ایران!

روز دوشنبه هفتم نوامبر برابر با 1۶ آبان 1401، گردهم آیی از طرف سازمان زنان هشت مارس )ایران-افغانستان( واحد برمن در مرکز شهر، به همراه سایر 
نیروهای »کنفرانس زنان شهر برمن« برگزار شد. 

فعالین هشت مارس، مجموعه ای از تصاویر مبارزاتی زنان و سایر اقشار، همچنین بنر ها و شعار های خود را به همراه داشتند. در طول برنامه، بیانیه های هشت 
مارس به زبان فارسی و آلمانی پخش گردید و بخش هایی از آن پشت بلندگو خوانده شد که مورد استقبال و تشویق حاضرین قرار گرفت. 

چند دختر و پسر جوان تمایل خود را برای ارتباطات بعدی با ما نشان داده و آدرس های ارتباطی رد و بدل شد. 

پخش سرودهای مبارزاتی فارسی هیجان خاصی به جمع می داد. چند ترانه انقالبی به زبان آلمانی که از طرف گروه »ضد کاپیتالیسم« به صورت زنده اجرا شد 
و سر دادن شعارهایی به زبان فارسی، آلمانی و کردی، فضای یک مبارزه بین المللی را ایجاد کرده بود. 

برنامه با دعوت حاضرین برای تجمعات و راهپیمایی های بعدی به پایان رسید.
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 شنبه 30 مهر 1401.۲۲ اکتبر ۲0۲۲

تظاهرات عظیم ایرانیان در شهر برلین

از یک روز قبل، سیل جمعیت از بسیاری از شهرها و کشورهای 
مختلف، برای برگزاری یک راهپیمایی وسیع و بیان یک »نه« 
بزرگ به کلیت نظام ستم و استثمار و برای اعالم همبستگی با 
میلیون ها زن و مردی که هر روز شجاعانه مقابل یورش مزدوران 
وحشی رژیم سینه سپر می کنند، به سمت برلین حرکت کردند. 

پلیس آلمان تعداد شرکت کنندگان را ۸0000 نفر اعالم کرد که 
واقعا کم سابقه است! 

بسیاری از ساکنین شهر برمِن آلمان هم با اتومبیل، قطار و دو 
اتوبوس، صبح شنبه راهی برلین شدند. 

۲۶ سپتامبر 

عصر دوشنبه تجمعی در اعتراض به قتل حکومتی ژینا )مهسا( امینی و در حمایت از 
مبارزات مردم ایران در مرکز شهر برمن، برگزار شد. 

این گردهم آیی از طرف سازمان زنان هشت مارس به همراه برخی از گروه های چپ و رادیکاِل 
کرد، آلمانی و ایرانی، برنامه ریزی شده بود. حدود 500 نفر از طیف های مختلف در این تظاهرات 
حضور داشتند و خشم و انزجار خود را با فریاد کردن شعارهای ضد حکومتی ابراز می کردند. این 

بزرگترین گردهم آیی است که در روزهای اخیر در همین رابطه برگزار شده بود. 

قبلی،  اعالم  بدون  ایران،  زنان  با  نشانۀ همبستگی  به  کننده  مردان شرکت  و  زنان  از  تعدادی 
موهای خود را کوتاه کردند. 

را در سخنرانی های چند  برگزار کننده، هر یک مواضع خود  نیروهای  و  نمایندگان سازمان ها 
دقیقه ای اعالم کردند. 

یکی از فعاالن بیانیه سازمان زنان هشت مارس را خواند و همزمان به شکل نمادین روسری ای 
به آتش کشیده شد که مورد تشویق و استقبال حاضرین قرار گرفت. 

فعالین واحد برمن از سازمان زنان هشت مارس )ایران-افغانستان( به برلین رفتند و همراه با فعالین واحد برلین، در راهپیمایی سهم گرفتند و 
تالش کردند با طرح شعارهای رادیکال، حمل بنرها، پالکاردها و اعالمیه هایی که وسیعا پخش نمودند، در حد توان به جهت گیری انقالبی این 

حرکت خدمت کنند. 

        مارسهشت
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شنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲

گردهم آیی در همبستگی با قیام مردمی در ایران

یکی از برنامه هایی که در تحصن یک هفته ای از طرف گروه »فمینیستا« 
مقابل دفتر حزب سبزها در برلین، با هدف حمایت از قیام زنان و مردان 
در ایران، برنامه ریزی شده بود، گرد هم آیی بود که روز گذشته شنبه 15 

اکتبر برگزار گردید. 

در این گرد هم آیی دو تئاتر خیابانی و چند برنامه زیبا و تاثیر گذار دیگر 
در رابطه با وضعیت زنان تحت حاکمیت جمهوری اسالمی و مبارزات آنان، 

اجرا شد. 

)ایران- مارس  زنان هشت  »سازمان  فعالین  از  یکی  برنامه  از  قسمتی  در 
افغانستان(« متن بیانیه سازمان را به زبان آلمانی برای حاضرین خواند که 

بسیار مورد استقبال قرار گرفت. 

فعالین سازمان همچنین تعداد زیادی از اعالمیه های سازمان را در رابطه با 
قتل ژینا امینی و قیام مردمی در ایران، به زبان های فارسی و آلمانی توزیع 

کردند. 

۱۰ اکتبر ۲۰۲۲

افغانستان  شهروندان  از  تن  صدها   1401 میزان   1۷ یکشنبه، 
نسل کشی  علیه  جهانی  اعتراضات  با  همبستگی  و  همسویی  در 

هزاره ها، در شهر برلین آلمان تظاهرات کردند. 

مرکز  به  حمله  کردن  محکوم  با  تظاهرات  این  در  معترضان 
آموزشی کاج، شعارهای »نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید« و 

»مرگ بر طالبان« را سر دادند. 

این  در  )ایران-افغانستان(  مارس  هشت  زنان  سازمان  فعالین 
تظاهرات شرکت کرده و تعداد زیادی اعالمیۀ سازمان در همین 
رابطه را پخش کردند. در این اعالمیه و در شعارها، روی این نکته 
تاکید شده بود که برای تأمین آرامش، امنیت، رفاه و آزادی در 
افغانستان نباید به الطاف امپریالیست های شرق و غرب، که خود 
عامل قدرت گیری نیروهای بنیاد گرا هستند، امید بست؛ بلکه 
افغانستان،  تحت ستم  مردم  به همبستگی  باید  و  می توان  تنها 
در جمع  سازمان  این  زنان  از  یکی  توسط  بیانیه  این  کرد.  اتکا 

قرائت شد. 

آلمان- برلين
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۹ مهر ۱۴۰۱ – اول اکتبر ۲۰۲۲

در برلین طی دو هفتۀ گذشته و به دنبال قتل ژینا 
اعتراضات  از  به دلیل »بدحجابی«، در حمایت  امینی 
گسترده مردم مبارز ایران، در شهرهای مختلف جهان، 
اعتراضی  های  آیی  گردهم  و  تظاهرات  روزه  همه 
نظام  کلیت  از  انزجار  و  نفرت  و  برگزار شده  گسترده 
حاکم در ایران و خواست عمومی ستم دیدگان ایران 
یعنی سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی را به گوش 

جهانیان رسانده اند.

شهر  در  بار  چندمین  برای  مهرماه،  نهم  شنبه  امروز 
برلیِن آلمان تظاهرات بسیار بزرگی در همین رابطه،  با 
بیش از 5000 شرکت کننده، درمرکز شهر  برگزار شد.

هشت  زنان  »سازمان  عضو  افغانستانی،  زنان  از  یکی 
مارس )ایران-افغانستان(« همبستگی پرشور خود را با 

مبارزات زنان ایران، در همین تظاهرات اعالم کرد. 
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هلند -آمستردام

آبان   ۱۴ با  برابر   ۲۰۲۲ نوامبر   ۵ شنبه 
۱۴۰۱

)ایران-افغانستان(  مارس  هشت  زنان  سازمان 
»کمیته  اعضا  سایر  با  همراه  هلند،  واحد 
همبستگی با مبارزات مردم زحمتکش ایران – 

هلند«، در میدان دام آمستردام برگزار کردند. 

بر روی بنرها تصاویر مبارزات زنان و مردم در 
خیزش اخیر، مبارزات زنان در سالهای گذاشته، 
توماج  جمله  از  دستگیر شدگان  برخی  تصاویر 
صالحی، عکس های کشته شدگان در چند هفته 
گذشته و شعارهای گوناگون نوشته شده بود که 

مورد استقبال حاضرین قرار گرفت. 

و  فارسی  زبان  به  مارس«  »هشت  بیانیه های 
»کمیته  مشترک  بیانیه  با  همراه  انگلیسی، 
ایران«،  با مبارزات مردم زحمتکش  همبستگی 
جنایت  افشای  و  مردم  مبارزات  از  دفاع  در 

جمهوری اسالمی وسیعا پخش گردید. 

برنامه با دادن شعار و پخش سرود انترناسیونال 
به پایان رسید. 



44

نهم مهر ۱۴۰۱، اول اکتبر ۲۰۲۲ 

دلیل  به  امینی  ژینا  قتل  دنبال  به  و  هفتۀ گذشته  دو  طی 
مبارز  مردم  گسترده  اعتراضات  از  حمایت  در  »بدحجابی«، 
و  تظاهرات  روزه  همه  جهان،  مختلف  شهرهای  در  ایران، 
و  نفرت  و  شده  برگزار  گسترده  اعتراضی  آیی های  گردهم 
سرنگونی  خواست  و  ایران  در  حاکم  نظام  کلیت  از  انزجار 

انقالبی جمهوری اسالمی را به گوش جهانیان رسانده اند. 

دام  میدان  در  بار  چندمین  برای  مهرماه،  نهم  شنبه  امروز 
با جمعیتی هزاران  بزرگی  بسیار  تظاهرات  آمستردام-هلند، 

نفره برگزار شد. 

با  )ایران-افغانستان(«  مارس  هشت  زنان  »سازمان  فعالین 
به  خود،  بیانیه های  و  اعالمیه ها  شعارها،  ها،  عکس  بنرها، 

همراه دیگر فعاالن  در این تظاهرات شرکت داشتند. 

۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲ 

آکسیون حمایت از مبارزات مردم ایران و در اعتراض به قتل 
مهسا »ژینا« امینی میدان دام آمستردام برگزار شد

حضور جوانان در این آکسیون چشمگیر بود. شرکت کنندگان 
از شهرهای دور و نزدیک هلند آمده و خشم و نفرت خودشان 
را از جنایات رژیم جمهوری اسالمی در شعارهای رادیکال و با 
صدای بلند ابراز می کردند. همچنین در حمایت از اعتراضات 
و  اسارت  سمبل  این  ایران،  در  اجباری  حجاب  علیه  زنان 

بردگی زنان را به آتش کشیده شد.  

این برنامه از طرف فعالین هشت مارس به همراه بخشی از 
نیروهای چپ انقالبی و کمونیست برگزار شد. 
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۲۰ اوت ۲۰۲۲

در    ۶۰ دهه  سیاسی  زندانیان  عام  قتل  یادمان  مراسم 
میدان دام آمستردام

اعضای  از  یکی  هلند  مارس  هشت  زنان  فعالین  اوت   ۲۰ شنبه  روز 
»کمیته برگزار کننده یادمان قتل عام زندانیان سیاسی«  مراسمی در 
کشورهای،  از  هنرمندانی  مشارکت  و  حضور  با  آمستردام،  دام  میدان 
قتل  در  اسالمی  جنایات جمهوری  افشای  در  هلند،  و  ترکیه  آرژانتین، 
عام هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت و تابستان خونین ۶۷ و ادامه 

جنایات رژیم سرکوبگر تا کنون؛ برگزار کردند. 

به صورت   ،۶۰ دهه  سیاسی  زندانیان  از  نفر  هفتصد  و  هزار   ۴ اسامی 
روی سه  بر  قرمز،  رنگ  با  ایرانی  و خطاط  هنرمند  توسط  دست نویس 
پرچم بزرگ سفید نوشته شده بود. هم چنین تصاویری از زندانیان قتل 
عام شده، با گلهای سرخ پَر پَر شده بر روی آن ها، زینت بخش سنگ 
فرش های میدان دام شد، و این گونه یاد همه جانباختگان راه آزادی 

گرامی داشته شد. 

در این مراسم، غرفه ای که برای تماشای کارهای دستی زندانیان سیاسی 
دهه شصت در نظر گرفته شده بود، مورد استقبال بسیاری قرار گرفت. 
طبق گفته یکی از مسئولین غرفه، برای برخی از بازدیدکنندگان، این 
غرفه یادآور خاطرات کارهای دستی زندانیان در مخفی گاه های جنگ 

جهانی دوم بود. 

یکی از زندانیان سیاسی جان بدر برده دهه شصت، شرح حال کوتاهی 
از زمان زندانی شدن و شرایط و موقعیت خود در آن زمان را با جمع 
از  تن  دو  جانب  از  همبستگی  پیام های  همچنین  گذاشت.  اشتراک  به 
زندانیان سیاسی سابق از آرژانتین و ترکیه  خوانده شد و مورد استقبال 

قرار گرفتند. 

با اجرای برنامه زنده  گروه The Bucket Boyz همبستگی خود را 
هنری و خواندن چند ترانه انقالبی علیه شرایط و سیستم سرمایه داری 

اعالم کردند. 

اعالمیه های سازمان زنان هشت مارس »مادران دادخواه، پرچم داران 
و  حاضرین  بین  کنندهدر  برگزار  کمیته  مرکزی  بیانیه  دادخواهی!«و 

عابرین پخش گردید. 

و  ریزی  برنامه  در  زنان  فعال  حضور  مراسم  این  توجه  قابل  نکته 
هماهنگی ها بود. هم چنین حضور و مشارکت نیروهای مترقی آرژانتینی، 
نیروهای  رسانه های  در  یادمان  مراسم  بود.  چشمگیر  هلندی،  و  ترکی 

فعال سیاسی غیر ایرانی منعکس شد.  
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شرکت در آکسیون اعتراضی در بلژیک

پنچ شنبه ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ فعالین سازمان زنان هشت مارس، همراه با فعالین سیاسی از سازمان های مختلف و جمعی از فعالین سیاسی 
در هلند- برای شرکت در گردهمایی اعتراضی »کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران – بلژیک« که در مقابل پارلمان این کشور، برای لغو 

معاهده ی شرم آور استرداد عاملین سرکوب و جنایتکار جمهوری اسالمی .. برگزار کردند، شرکت نمودیم. ۲۳ تیر ۱۴۰۱ 

پیش گذاشتن نظرات و بحث و گفتگو به حول آن، یکی از راه هایی است که به روشن شدن تفاوت درک ها، راه روش مبارزاتی، 
هدف مبارزه و… کمک می کند. در این راستا کالب هاوس نشریه هشت مارس تالش کرد، تم هایی که به موضوع مبارزات زنان 

افغانستان و ایران و به طور ویژه مبارزه آنان علیه حجاب اجباری را به بحث و گفتگوی جمعی بگذارد. 

یکی از مهم ترین دغدغه های ما در جلسات کالب هاوس، پرداختن به موضوع مبارزات زنان افغانستان در برابر زن ستیزان طالبان 
بوده است. به طور ویژه تالش شد به جایگاه حجاب اجباری )برقع اجباری( و ربط آن به پرچم ایدئولوژیک امارت اسالمی طالبان 
پرداخته شود. و دالیل اهمیت آن برای بنیادگرایان اسالمی طالبان پیش گذاشته شود. هم چنین در سلسله جلساتی به دالیل قدرت 
گیری طالبان، استراتژی آمریکا از به قدرت رساندن طالبان، منافع مرتجعین منطقه در حمایت و کمک مستقیم به قدرت گیری دوباره 

طالبان، و تاثیر همه این سیاست های ارتجاعی و ضد زن بر موقعیت زنان و مردم افغانستان پرداخته شود. 

هم چنین به موضوعاتی هم چون: طرح شکست خورده »عفاف و حجاب« رژیم در مقابله با زنان و سر نکردن حجاب اجباری، 
اعتراف گیری اجباری از سپیده رشنو، قتل ژینا امینی به خاطر حجاب، رابطه رهایی زنان از حجاب اجباری با انقالب آتی و… را 

مورد بحث و بررسی جمعی قرار داد. 

عالقمندان برای گوش دادند به بحث ها مطرح شده؛ می توانند فایل های ضبط کلیه این مباحث در چند ماه گذشته را اتاق کالب هاوس 
نشریه هشت مارس دنبال کنند. 

گزارشی از جلسات کالب هاوس نشريه هشت مارس
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این روزها که زنان جوان و نوجوان حجاب اجباری و آتش کشیدن 
آن را به عنوان مانیفست خود برای تغییر این جامعه کهنه و پوسیده 
دانش  که  روز ها  این  اند،  گذاشته  پیش  مردساالر  داری  سرمایه 
آموزان دختر با بی باکی حجاب خود را از سر برداشته و به قیام 
پیوسته و مدرسه و خیابان را به عرصه مبارزه بدل کرده  گران 
اجباری  حجاب  علیه  زنان  متهورانه  مبارزه  که  روزها  این  اند، 
و جمهوری اسالمی نه تنها کل جامعه ایران بلکه جهان را تکان 
داده است، این روز ها که مبارزات زنان باعث شده مردان به ویژه 
مردان جوان و دانش آموزان پسر به مبارزه علیه حجاب اجباری 
و  جوان  مردان  و  زنان  که  روز ها  این  بپیوندند،  آن  زدن  آتش  و 
نوجوان در جنگی نابرابر ولی با قلبی آکنده از خشم و نفرت از کل 
نظام جنایتکار جمهوری اسالمی، امید به تغییر و انقالب را در دل 
میلیون ها انسان در ایران و سراسر جهان آفریده اند، … موضوع 
اتحاد و همبستگی گسترده در میان مردم، به ضرورتی حیاتی و 

تعیین کننده برای تداوم مبارزه و کسب پیروزی بدل گشته است.

خواست اتحاد در میان زنان و مردان معترض در خیابان ها و در 
میان نیروهای مبارز و انقالبی، خواست درست و بر حقی است و 
در چگونگی طی کردن پروسه صحیح مبارزه و جهت گیری های 
آتی آن نقش تعیین کننده دارد. در حقیقت مردم به ویژه آنان که در 
میدان نبردند به خوبی به امر حیاتی اتحاد و همبستگی وسیع برای 
»اتحاد،  چون  هم  شعارهای شان  در  و  واقف اند  مبارزه  پیشروی 

مبارزه، پیروزی«، آن را پیش گذاشته اند.

قتل دولتی ژینا امینی که به ترکیدن انبار باروت خشم و نفرت مردم 
به ویژه جوانان زن و مرد انجامید، برای اولین بار در تاریخ به بدل 
شدن موضوع مبارزه علیه حجاب اجباری، همان حجابی که قتل 
ژینا را رقم زد، به موضوعی مربوط به همه، به موضوعی جدی 

و به موضوعی متحد کننده در جامعه، دامن زد.

وجه عمده و برجسته این دوره مبارزه سراسری، وحدتی است که 
بین مردم با نقش پیشتاز و متهورانه زنان در مبارزه علیه حجاب 
اجباری و آتش کشیدن آن به وجود آمده است و دامنه آن هر روز 
و  بجنگیم«  تا  بجنگ  هستیم،  مهسا  همه  »ما  می شود.  گسترده تر 
ایران  مردم  میان  در  فراگیر  شعارهای  آزادی«،  زندگی،  »زن، 
در خیزش  آنان  فرماندهی  و  زنان  نقش  تاثیر  است.  و جهان شده 

سراسری و به زیر کشیدن و آتش زدن نماد حکومت اسالمی، اتحاد 
و همبستگی مردم و هنرمندان به ویژه فعالین و تشکالت زنان را 
در سراسر جهان به خود جلب کرده است. هیچ گاه در تاریخ، نه 
تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان دیده نشده که زنان این چنین 
خشمگین و با عزم و اراده، با اعتماد و اتکا به نفس و استوار در 
العاده مهم و  راس مبارزه برای تغییر قرار گیرند. این نقش فوق 
فعال زنان در مبارزه زمانی که حتی به تنهایی در مقابل سرکوب 
گران استوارانه می ایستند و کوتاه نمی آیند، از یک طرف تاثیرات 
عمیقی بر آحاد جامعه به ویژه زنان گذاشته و آنان را برای پیوستن 
به مبارزه متحدانه علیه حجاب اجباری و کلیت رژیم ترغیب می کند 
و از طرف دیگر به روحیه جیره خواران سرکوبگر رژیم ضربه 
مهلکی وارد کرده و نظام را به مرگ حتمی و کشیدن نفس های آخر 

نزدیک تر کرده است.

نکتۀ مهم دیگری که باید بر آن تأکید شود این است که اگر زنان 
مبارز و پیشرو اولین نیرویی بودند که در سال ۵۷ در برابر جنگی 
استبداد  پای  آغاز کرد، صدای  اجباری کردن حجاب  با  که رژیم 
دینی، صدای پای ارتجاع اسالمی را شنیدید و در برابرش ایستادند، 
آتش  قیام علیه حجاب اجباری و  با  امروز زنان جوان و نوجوان 
زدن آن، با نشانه رفتن کل نظام زن ستیز، زنگ انقالب را به صدا 

در آورده اند.

اما برای این که »زنگ انقالب« را به »انقالب« واقعی بدل کنیم، 
ستمدیده  توده های  گسترده تر  گرفتن  سهم  و  همبستگی  و  وحدت 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این هوای تازه و سرشار از اکسیژن 
برای پیشبرد مبارزه، وحدت و همبستگی بیشمار زنان عاصی از 
سرکوب و خشونت و انقیاد را برای به خاک سپردن حجاب اجباری 
و هم زمان رژیم زن ستیز جمهوری اسالمی، طلب می کند. انقالب 
رو  و  زیر  به  بتواند  که  انقالبی  ارتجاعی«،  کمتر  »دولت  نه  و 
کردن کلیه مناسبات و روابط پوسیده تولیدی و اجتماعی بیانجامد، 
انقالبی که رفع ستم جنسیتی در دستور کارش باشد، انقالبی که کل 
سیستم سرمایه داری ستم و استثمار جمهوری اسالمی و نیروی های 
نظامی اش را به زیر کشد؛ نیاز به اتحاد و همبستگی میلیون ها نفر 
در دل این شرایط آماده برای کمک به شکل گیری رهبری انقالبی 

سازمان یافته و طی کردن پیروزمندانه مسیر انقالب دارد.

بــه دنبال چــه اتـــحادی هستیم!
 بیانیه های سازمان زنان هشت مارس )ایران - افغانستان(
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اما:
در شرایط حساس و خطیر کنونی، شرایطی که در نتیجۀ خیزش 
سراسری بوجود آمده و سرنگونی جمهوری اسالمی را نزدیک تر 
وزش  است،  کرده  امکان پذیر  مردم  توده های  عمل  و  تفکر  در  و 
بادهای سمی نیز بیش از گذشته از هر طرف، وزیدن گرفته است.

نیز سخت  امپریالیست ها  مبارزات،  ادامه یابی  و  همین شرایط  در 
در تکاپو هستند و در اتاق های فکر خود در تالشند تا آلترناتیوهای 
کنند.  تحمیل  ایران  مردم  به  و  کنند  سرهم بندی  را  خود  ارتجاعی 
همان گونه که در گوادولوپ به این توافق رسیدند که خمینی و دار 
و دسته -اش را در خدمت به منافع خود جایگزین شاه کنند. پس از 
این جایگزینی و در طی تمامی این سال ها، امپریالیست های غربی، 
سرکوب زنان و تحمیل حجاب اجباری بر آنان را به فرهنگ جامعه 
نسبت دادند، سرکوب خونین کردستان و دیگر ملیت های تحت ستم 
از زندانیان  نفر  ده ها هزار  قتل عام  از  دانستند،  داخلی  را مسائل 
رژیم  توسط  هفت  و  شصت  تابستان  و  شصت  دهه  در  سیاسی 

جنایتکار را با سکوت رضایت مندانه خود حمایت کردند و…

حال در شرایطی که زنان به وسعت جامعه حجاب اجباری را به 
آتش می کشند و مردان جوان و نوجوانان پسر به این مبارزه پیوسته 
اند، در شرایطی که مردم به ویژه جوانان و نوجوانان زن و مرد با 
نشانه رفتن کل رژیم در مبارزات شان حماسه آفریده اند و در مسیر 
یک انقالب گام بر می دارند، سر و کله »حمایت« آمریکا، کانادا و 
اروپا پیدا شده و به یاد زنان و مردم ایران افتاده اند و با تحریم برخی 
از مهر های رژیم و یا تکرار شعار »زن زندگی آزادی«، در تالشند 
فضای مبارزاتی شکل گرفته در ایران را مسموم و منحرف سازند.

از  وسیع  امکانات  دادن  با  اروپایی  و  آمریکایی  امپریالیست های 
هر لحاظ به نیروهایی همانند دارودسته های مختلف سلطنت طلب، 
که  جدیدتری  چهره های  یا  و  امثالهم  و  گذار  شورای  مجاهدین، 
حاضرند رهایی مردم را فرصت طلبانه در خدمت به منافع خود به 
فروش بگذارند با عجله در حال چهره سازی و ساختن آلترناتیوهای 
ارتجاعی خود می باشند. اینان با حمایت های گسترده شان از نیروهای 
ارتجاعی و تبلیغات در رسانه های وابسته به خود هم چون »من و 
اینترنشنال، صدای آمریکا، بی بی سی و… می خواهند  تو، ایران 
خواسته های مردم را به رفتن هزار فامیل خمینی و خامنه ای جالد 
تقلیل دهند و سیستم حاکم و در قلب آن نیروهای نظامی آن را حفظ 
نام های  با  بار  این  را  استثمار  و  ستم  سیستم  همان  بتوانند  تا  کنند 
دیگری از طریق رژیم چنج و یا ملغمه ای از این دست که همه این 
مرتجعین را در بر گیرد، سر و سامان دهند و در خدمت به منافع 

خود به کار گیرند.

آن چه که در شرایط کنونی بدان نیاز مبرم داریم، ایجاد صف متحد 
و یک پارچه برای ادامه یابی مبارزه در خدمت به سرنگونی انقالبی 
جمهوری اسالمی است. پیشبرد این مبارزه هدفمند باید با مرزبندی 
دقیق با همه دشمنان چه در سطح ملی و چه بین المللی عجین شود. 
این مرزبندی راه را برای هر گونه استفاده امپریالیست ها و افراد 
باید آن چنان  ادامه مبارزات  آنان، می بندد.  و نیروهای وابسته به 
به هم بپیوندند و گسترده شوند که هیچ قدرتی یارای ایستاده گی در 

مقابل آن را نیابد. 
۲۸ مهر ۱۴۰۱ /۲۰ اکتبر ۲۰۲۲
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هفتم اکتوبر ۲۰۰۱ ایاالت متحده امریکا و متحدانش زیر 
به  زنان  حقوق  از  حمایت  و  تروریسم  با  مبارزه  عنوان 
افغانستان حمله نظامی کردند، که باعث سقوط حکومت 
طالبان گردید. حاال طالبان با حمایت همین امریکا دوباره 

قدرت را به دست گرفته اند. 

در بستر جامعه ای که با عاملیت امپریالیسم امریکا، با حاکمیت 
بنیادگرایاِن  سایر  نقِش  ایفای  با  و  داعش  حضور  با  طالبان، 
مرتجِع منطقه، در افغانستان مهیا گردیده است، هر روز فاجعۀ 

انسانی تازه ای را انتظار می کشیم. 

در آخرین نمونه مرگبار این فجایع که تقریبا با بیست و یکمین 
سالگرد حملۀ نظامی امریکا، مصادف می باشد، حمله انتحاری 
واپسگرایان تاریخ، به آموزشگاه کاج که در ناحیه سیزدهم شهر 
کابل موقعیت دارد، 54 نفر کشته و 11۲ نفر زخمی به جای 
گذاشت. اغلب جانباختگان دختران جوانی هستند که در این 
محله  در  آموزشگاه  این  بودند.  کانکور  آمادگی  مشغول  مرکز 
دشت برچی، محله ای که اکثریت آن ها را مردم هزاره تشکیل 
می دهند، قرار دارد و اکثریت کشته شدگان از ملیت هزاره اند. 

ده ها تن به خاک و خون افتادند! به کدامین جرم؟ 

به جرم زن بودن؟   -

به جرم هزاره بودن؟   -

به جرم کسب علم و دانش؟   -

به جرم شیعه بودن؟   -

به جرم اقلیت بودن؟   -

این  زنستیزانه  ماهیت  راستای  در  حادثه  این  در  دختر  ده ها  شدن  کشته 
جریانات مرتجع و بنیادگرا بوده و عمق دشمنی آنان را با زنان و هرگونه حضور 

اجتماعی شان به نمایش می گذارد. 

نسل کشی در بین هزاره ها، که از اقلیت های قومی و مذهبی می باشند، یکی 
تشدید  با  اینها  است.  نژادپرست  و  فاشیست  این جنایتکاران  اهداف  از  دیگر 
اختالفات، جنسیتی، ملی، قومی و مذهبی در بین مردم، مانع از همبستگی 
همه اقشار زحمتکش جامعه علیه دشمن مشترک خود یعنی مرتجعین داخل 
و خارج از حکومت و همه حامیان امپریالیستی و منطقه ای شده و مسیر مبارزه 

مردم را منحرف می سازند. 

به نسل کشی هزاره ها پایان دهید!
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انتخاب یک مرکز آموزشی برای انفجار انتحاری، هم امر تازه ای 
نیست. نیروهای داعش که مسئولیت این جنایت را به عهده 
گرفته اند، بارها به مراکز آموزشی و به خصوص مراکز آموزشی 
دخترانه حمله برده و جنایات وحشتناکی را به بار آورده ند. 
همه  از  بیش  هم  آن  دانش  و  علم  کسب  با  داعش  دشمنی 
برای دختران و زنان، بخش جدایی ناپذیری از ذهنیت تاریک 
را  این دشمنی  وقتی  این جریان می باشد.  و ضد زن  اندیش 
باالتر  از تحصیل دختران  با ممانعت حکومت زنستیز طالبان 
از صنف ششم و دومین سال محرومیت این دختران از ادامۀ 
تحصیل، مقایسه می کنیم از توافق و همراهی ضمنی طالبان با 

داعش در این کشتار، پرده برداشته می شود. 

دشمنی آشکار طالبان با ملیت هزاره هم وجه فکری مشترک 
دیگر طالبان است با داعش. طالبان هر گونه صدای حق طلبانه 
غصب  را  آنان  زمین های  می کند.  سرکوب  بشدت  را  هزاره ها 
می کند و قتل های بی شماری توسط طالبان و یا وابستگان آن 

در این خطه انجام پذیرفته است. 

یک روز بعد از این جنایت، زنان و دختران شجاع افغانستان در خیابان ها و دانشگاه ها به اعتراض پرداخته و با شعارهای »نسل کشی 
جنایت است، خاموشی خیانت است«، »عدالت عدالت، خسته ایم از جهالت«، »نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید«، »نه به استبداد« 
و… اعتراض خود را به این عمل جنایتکارانه اعالم کردند. این تظاهرات با فیر هوایی و سرکوب شدید نیروی های واپسگرای طالبان 

رو به رو شد و تعدادی از معترضین دستگیر شدند. زنان و مردانی که موفق به فرار شدند به شدت لت کوب شده بودند. 

برای تأمین آرامش، امنیت، رفاه و آزادی؛ چشم امید داشتن به الطاف امریکا و شرکایش، که با حمایت های خود، بنیادگرایان را بر 
سر مردم افغانستان حاکم ساختند، در بهترین حالت یک باور ساده لوحانه است. 

افغانستان؛  اعتیاد، تن فروشی، گرسنگی و فروش کودکان در  به کشتار، نسل کشی، محرومیت، آوارگی، فقر،  پایان دادن  برای 
همبستگی واقعی زنان و مردان زحمتکش، از هر جنسیت، ملیت، نژاد و مذهب؛ در صفی متحد برای سرنگونی انقالبی طالبان، علیه 

همۀ مرتجعین داخلی و منطقه ای و حامیان امپریالیست آنان، عاجل ترین ضرورت است.  
اکتبر ۲۰۲۲
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همان  اجباری،  حجاب  علیه  زنان  مبارزه  برای  نمادی  به  نامت  ژینا، 
به  نامت  شد!  مبدل  رساندند،  قتل  به  آن  خاطر  به  را  تو  که  حجابی 
باز تر شدن آتشفشان خشم و نفرت زنان از کل نظام ضد زن جمهوری 
اسالمی و جاری شدن مذاب داغ آن دامن زد! نامت درشعار »ما همه 
تا تهران چنان طنین  از کردستان  تا بجگنیم«  مهسا هستیم، بجنگ 
تو  ژینا،  رسید!  جهان  سراسر  به  و  درنوردیده  را  مرزها  که  انداخته 
نمردی، بلکه نامت به سمبل مبارزه ای که چهل و سه سال زنان نسل 
به نسل علیه حجاب اجباری و کلیه قوانین ضد زن پیش بردند، مبدل 
شد! ژینا، خشم و نفرت از قتل بی رحمانه تو به مبارزه ای بدل شده که 
به راستی ترس و وحشت را در میان جنایتکاران حاکم دامن زده است! 

جالدان جمهوری اسالمی اسالمی در عرض دو ساعت زندگی تو مهسا 
)ژینا( امینی را گرفتند. تو را به خاطر حجاب به قتل رساندند تا به همه 
زنان به ویژه زنان جوان که هر روز به وسعت آنان برای زیر پا گذاشتن 
قانون متحجر حجاب اجباری اضافه می شود، پیام دهند که این چنین 
برداشتن  از سر  با  را  زنان جواب خود  اما  کرد!  رفتار خواهیم  با شما 
حجاب به طور جمعی از سقزو سنندج تا رشت و اصفهان و تهران به زن 
ستیزان حاکم دادند و صحنه جامعه را با مبارزات غرور آفرین و آشتی 

ناپذیر خود درچند روز گذشته تغییر دادند. 

ژینا، قتل تو به همه مردم به ویژه به مردان نهیبی زد که موضوع حجاب 
اجباری، موضوعی فقط مربوط به زنان نیست. قتل تو واقعیت اسارت 
برابر چشم همگان عریان کرد.  را در  میلیون ها زن  زندگی  بار 
ایدئولوژیک حکومت تئوکراتیک است و مبارزه  حجاب اجباری پرچم 
علیه آن، مبارزه با یک رژیم جنایتکار و فاشیست و ضد زنی است که 

خون نیمی از جامعه را به شیشه کرده تا بتواند کل جامعه را در انقیاد 
قرار دهد. شعارهایی هم چون »مرگ بر جمهوری اسالمی«، »می کشم 
می کشم، هر آنکه خواهرم کشت«، »مرگ بر استبداد، حجاب و گشت 
ارشاد«، »گشت ارشاد بهانه است، هدف اصل نظام است«، »این آخرین 
پیامه، هدف خود نظامه« و… بیان این حقیقت است که مبارزه علیه 
حجاب اجباری به معنای مبارزه با کل رژیمی است که نماد اسالمی 

بودن آن حجاب اجباری است. 

و  ستم  نظام  کل  از  نفرت  و  خشم  که  شرایطی  کنونی،  شرایط  در 
استثمارحاکم به انبار باروتی بدل شده قتل سبعانه و بی رحمانه تو، ژینا 
باعث انفجار این انبار شد و در چند روز گذشته با پیشبرد مبارزه جانانه 
علیه رژیم در شهرهای مختلف ازجانب مردم به ویژه زنان در مقابله با 
نیروهای سرکوبگر و فراری دادن آنان، صحنه های غرور آفرینی را ایجاد 
کرده است. این بار زنان در صحنه مبارزه با از سر برداشتن حجاب و 
زیر پا گذاشتن قانون ضد زن حجاب اجباری به طور جمعی و وسیع و 
آتش زدن آن، تنها نیستند و بسیاری از مردان در کنار آنان قرار گرفته 

و به این مبارزه پیوسته اند. 

از  یکی  سرکوبگر  نیروهای  از  نهراسیدن  و  تعرضی  روحیه 
با  زنان  است.  بوده  اخیر  روز  چند  در  مبارزات  ویژه گی های 
سینه فراخ و نهراسیدن در برابر نیروهای سرکوبگر می ایستند 
پیوستن  برای  از مردم  و دعوت  رژیم  فریاد شعارهای ضد  با  و 
تعرضی  روحیه  این  اند.  دمیده  مبارزاتی  روحیه  به  مبارزه،  به 
به  امید  امید،  بذر  پاشیدن  به  آن  ادامه یابی  و  نیامدن  کوتاه  و 
سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی، امید به تغییرات پایه 
در شآن  راستی  به  که  آینده ای  متفاوت،  آینده ای  به  امید  ای، 
همان  که  نامت  ژینا،  است.  زده  دامن  باشد،  انسان ها  زندگی 
زندگی است به بیشمار زنان و مردان زندگی ای سر شار از امید 
جمهوری  نظام  کل  خیابان  کف  در  امروزه  و  بخشیده  آرزو  و 
اسالمی قاتل تو و هزاران هزار نفر دیگر را به مصاف طلبیده اند. 
ژینا، مبارزات چند روز اخیر نشان داد که همه مردم به وسعت 

کل جامعه به خاطر قتل بی رحمانه تو، دادخواهند! 

۲۹ شهریور ۱۴۰۱ /۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲

ژیـنا نامت رمـز شد،
علیه  مـــبارزه  رمـــز 

رژیــم زن ســتـیـز! 
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را  سیاسی  زندانیان  عام  قتل  سالگرد  چهارمین  و  سی  اوضاعی  در 
برگزار می کنیم که جامعه دستخوش تحوالت بزرگی شده است. در 
مرکز آن، تحولی است که در تفکر اکثریت مردم در مادیت بخشیدن 

به سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی، به وجود آمده است. 

در شرایطی یاد جانباختگان دهه ۶0 و تابستان ۶۷ را گرامی می داریم 
خانواده های  و شجاعت  استقامت  پیگیری،  با  دادخواهی  موضوع  که 
جانباختگان و نیروها و سازمان های مبارز و انقالبی، به مسئلۀ بخش 

بزرگی از مردم بدل شده است. 

در دوره ای مبارزه و جانفشانی هزاران هزار زندانیان سیاسی را پاس 
در  و  فراگیر  نمی بخشیم«  و  نمی کنیم  »فراموش  می داریم که شعار 

بین مردم تثبیت شده است. 

بدون شک، اوضاع عینی کنونی با سال های دهه شصت تفاوت کیفی 
کوتاه  و  دادخواه  خانواده های  برخورد  در  را  تفاوت  این  است.  کرده 
و  سیاسی  زندانیان  برخورد  در  شان،  دادخواهی  خواست  از  نیامدن 
آنان  نفرت  و  خشم  و  مردم  برخورد  در  آنان،  جوئی  مبارزه  روحیه 

نسبت به رژیم و بازتاب آن در مبارزات شان، می توان دید. 

در آن سال ها برای رژیمی که با توافق امپریالیست ها به قدرت رسیده 
بود، کامال روشن بود که بدون سرکوب خونین جنبش ها و مبارزین 
و انقالبیون نمی تواند خود را تثبیت کند. در عین حال در آن دوره، 
اوضاع و شرایط داخلی و بین المللی به خمینی و کل رژیم این اجازه 
از  نفر  هزاران  تابستان ۶۷  آن  اوج  و  در دهه ۶0  بتوانند  که  داد  را 
گورهای  در  و  کنند  اعدام  را  بند  در  مبارزیِن  فداکارترین  و  بهترین 
دسته جمعی در گورستان هایی هم چون خاوران به خاک بسپارند تا 
زندان ها را از زندانیان سیاسی خالی کنند. تا جوانان را از آشنایی با 
نسلی آگاه و آرمان خواه، نسلی که خواست تغییر و ساخت دنیایی 
متفاوت را در سر می پروراند و با این هدف رژیم سلطنتی را سرنگون 

کرده بود، محروم کنند. به همین دلیل هم کلیه امپریالیست ها از این 
خوش خدمتی رژیم با سکوت رضایت مندانه خود، استقبال کردند. 

اما شرایط کنونی، شرایط دهه شصت نیست. امروز، میلیون ها نفر از 
مردم، همان هزاران هزار نفر توده های تحتانی در جامعه که سرمای 
پاییز و زمستان را در دی ۹۶ و آبان ۹۸ با مبارزات شان گرما بخشیدند، 

سودای سرنگونی تمام و کمال این رژیم را در سر می پرورانند. 

بدون تردید مادران دادخواه، در به وجود آمدن شرایط کنونی، شرایطی 
که در آن رژیم مشروعیت خود را از دست داده است، شرایطی که 
و  کشی ها  عربده  برای  تره ای  دیگر  رسیده،  لب  به  جان  توده های 
ایفا  را  مهمی  نقش  نمی کنند،  رژیم خرد  نشان کشیدن های  و  خط 
نه جسدهای  تابستان خونین ۶۷  و  کردند. مادرانی که در دهه ۶0 
عزیزان شان را دیدند و نه نشانی از محل دفن آنان در دست داشتند، 
شرایط  در  را  دشوار  بس  وظیفه ای  و  گذاشتند  مبارزه  میدان  به  پا 
نابخشودنی  افشای جنایت  گرفتند:  بر دوش  دوره  آن  خفقان آور 
و فراموش نشدنی قتل عام یک نسل از مبارزین و انقالبیون. 
شدنی  فراموش   ۶۷ خونین  تابستان  جانباختگان  خانواده های  برای 
نبوده و نیست. آنان به جای فرزندان شان، خبر اعدام شان را شنیدند 
تحویل  را  وسایل شان  از  کوچکی  پالستیک  کیسه های  و  ساک ها  و 

گرفتند. 

از آن زمان است که مادران دادخواه به ویژه پس از افشای گورهای 
دسته جمعی درخاوران، همه ماهه با گل باران کردن این گورستان، با 
کاشتن الله های سرخ، دست در دست هم و سرود خوانان، با هم عهد 
بستند که با ادامه مبارزات شان عاملین و عامرین این جنایات را به پای 
محاکمه در دادگاه های مردمی بکشانند. به همین دلیل نام »مادران 
خاوران« روی آن ها گذاشته شد. مادرانی که در تمامی سال ها با وجود 
سرکوب، دستگیری، زندان و تهدید حاضر نشدند از دادخواهی خود، 

        مارسهشت
57

دادخــــــواه  مـــــــادران 
دادخـــــواهــــــــــــــی! داران  پـــرچـــــم 



53

از حفظ خاوران به  از زنده نگاه داشتن یاد و راه همه جانباختگان، 
عنوان سند جنایات رژیم و…، ذره ای عقب نشینی کنند. زمانی که 
مادران خاوران پا به خاوران می گذاشتند و بر سر خاک می نشستند 
برای شان مهم نبود که جسد عزیزشان در کجای این گورستان قرار 
دارد، چرا که آنان برای دادخواهی همه جانباختگان جمع می شدند، 
برای بزرگداشت راه سرخ عزیزان شان، برای ارج گذاشتن به سرفرازی 
ِسر  و  دادند  َسر  ایستادند،  اسالمی  جمهوری  برابر  در  که  مبارزینی 

ندادند. 

اند، اما پرچم دادخواهی  بسیاری از مادران خاوران از میان ما رفته 
آنان در دست مادرانی که فرزندان شان در خیزش ۸۸، در دی ۹۶، 
در آبان ۹۸ و…، توسط قداره بندان رژیم به قتل رسیدند، برافراشته 
از  که  دادخواهی  مادران  می رود.  پیش  به  و  است  شده  داشته  نگاه 
جان شان  کردن  فدا  و  اسالمی  جمهوری  علیه  عزیزان شان  مبارزات 
کرده اند  اعالم  برافراشته  سری  با  که  دادخواهی  مادران  سرفرازند. 
که راه عزیزشان را ادامه خواهند داد. مادران دادخواهی که با کوتاه 
به  نوید بخش خود،  پیام های  با  برابر سرکوب های رژیم،  نیامدن در 

روحیه مبارزاتی مردم علیه رژیم دمیده اند. 

مادران دادخواه از دهه شصت تا کنون پرچمدار مبارزه آشتی ناپذیر 
از  با رژیم بوده و توانسته اند به درجات باالیی موضوع دادخواهی را 
حیطه خانواده های جان باخته به کل جامعه تسری بخشند. به همین 
دلیل هم رژیم از نقش و کارکرد مبارزات آنان در هراس است و با 
ادامه یابی  از  مانع  آنان می خواهد  زندانی کردن  و  بازداشت  و  تهدید 

مبارزات شان و تاثیرآن در روحیه مبارزاتی مردم شود. 

آگاهی  رفتن  باال  به  آن  ادامه یابی  و  مبارزه  این  حال  عین  در 
را  مبارزه خود  آنان  به درستی  و  است  دادخواه کمک کرده  مادران 
و  کارگران  مبارزات  از  ناشدنی  جدا  بخشی  اسالمی  جمهوری  علیه 

حجاب  علیه  زنان  مبارزه  از  شان،  حقوق  احقاق  برای  زحمتکشان 
اجباری، از مبارزات زحمتکشان خوزستان و اصفهان و…، نمی بینند. 

باید تاکید شود که مبارزه مادران دادخواه در تمامی سال ها و با همه 
سختی ها، خود عامل مهمی در این موضوع بود که فرد جنایتکاری 
اگر چه  ابد محکوم شود.  به حبس  نوری در سوئد  هم چون حمید 
دولت سوئد هم چون بلژیک می تواند در رابطه با منافع امپریالیستی 
افشای  اما  بزند،  اسالمی  جمهوری  با  معامله گری  به  دست  خود، 
جنایات رژیم در قتل عام زندانیان سیاسی در طول دادگاه این مزدور 

تاثیرخود را برجای گذاشته است. 

را  دشمن  و  دوست  مرز  می تواند  انقالبی  افق  با  مبارزه  ادامه یابی 
استفاده  شرایط  صورت  این  در  کند.  روشن  دادخواهی  با  رابطه  در 
به نرخ روز خور که دهه ها  نان  نیروها و فرصت طالباِن  کردن همه 
سکوت کردند و امروزه در اثر مبارزات خانواده های دادخواه و نیروها و 
تشکالت مبارز و انقالبی در افشای جنایت قتل عام زندانیان سیاسی 
و خیزش های  مبارزات  در  رساندن وسیع جوانان  قتل  به  و  اعدام  و 

مختلف، خود را در صف دادخواهان جا می زنند، ببندند. 

بدون شک مبارزه مادران دادخواه می تواند در پیشبرد مبارزه وسیع تر 
و هدفمندتر در خدمت به سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی 
کنند.  ایفا  را  مهمی  نقش  متفاوت  آینده ای  و  جامعه  ساختن  برای 
جامعه و آینده ای که تضمین کند چنین جنایاتی رخ نخواهند داد. 
آینده و جامعه ای که در آن نه تنها کسی به خاطر عقایدش زندانی و 
اعدام نمی شود، بلکه به عقاید مختلف و مخالف در خدمت به کشف 
حقیقت و تعمیق آگاهی انسان ها برای پیشرفت جامعه، میدان داده 

می شود.  

۲۵ مرداد ۱۴۰۱ / ۱6 آگوست ۲۰۲۲
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طالبان با همیاری امپریالیست های آمریکایی و متحدین ش در ۲4 اسد 1401 مطابق 15 آگست ۲0۲۲ به قدرت رسانده شد. بعد از بیست 
سال خشونت وحشیانه هم از جانب امپریالیست های آمریکایی و هم از جانب طالبان و دیگر مرتجعین که بیش از صد هزار نفر از مردم ملکی 
امپریالیست های آمریکایی در اشغال  )غیر نظامی( کشته و زخمی شدند، در یک توافق طالبان را به قدرت رساندند. وعده رهایی زنان توسط 
خونین افغانستان، وعده دروغینی بود که زنان با گوشت و پوست خود آن را لمس کردند. زنان با چشم خود دیدند که وعده رهایی زنان برای 
امپریالیست های آمریکایی یعنی معامله و فروش موقعیت زنان به طالبان در توافقات شان. ممکن است امروزه و در خدمت به منافع امپریالیست های 
آمریکایی طالبان تغییر کرده باشد، اما برای میلیون ها نفر مردم افغانستان، چهره واقعی طالبان با همان خشونت های افسارگسیخته نمود می یابد 

که هر روزه بر آنان اعمال می کند. 

معنی  به  افغانستان  مردم  و کل  زنان  برای  طالبان  رساندن  قدرت  به 
است؛  ولسوالی های مختلف  در  بی گناه  مردم  از  بسیاری  قربانی شدن 
به معنی تیر باران و کشتن زنانی است که »بدون محرم« به شفاخانه 
موازین  است که  بچه هایی  و دختر  زنان  به معنی سنگسار  می رفتند؛ 
صدها  شدن  آواره  معنی  به  بودند؛  گذاشته  پا  زیر  را  طالب  زن  ضد 
هزار بیجا شدگانی است که یا به کابل فرار کرده و یا به کشورهای به 
1۲سال  باالی  دختران  محرومیت  معنی  به  منطقه؛  شونیستی  شدت 
فروش  حد  تا  مطلق  فقر  معنی  به  است؛  آموزش  و  تحصیل  حق  از 
است،  افراد خانواده  بقیه  برای سیر کردن شکم  نوزاد  بچه های  دختر 
آنان  ملیت های گوناگون همچون هزاره ها نسل کشی  برای  آن  معنی 
بشری  ضد  جنایت های  از  مجموعه ای  معنی  به  کالم،  یک  در  است. 
است که در حق آحاد جامعه اعمال شده و می شود. مسئولیت همه این 
جنایات به گردن امپریالیست های آمریکایی و متحدین ش، طالبان و 
همه نیروهای ارتجاعی و مرتجعین منطقوی است که زنان و به طور 

کلی مردم افغانستان را قربانی منافع خود کردند. 

پس  هفته  سه  از  کمتر  ایران،  در  ش  همپالگی  همچون  نیز  طالبان 
با حمله  بودن خود،  برای نشان دادن درجه اسالمی  از »فتح« کابل، 
و  زنان  آوردن  در  زانو  به  برای  زن  ضد  احکام  صدور  و  بار  خشونت 
آنان، آغاز به کار کرد. در خدمت به همین اهداف،  خانه نشین کردن 

طالبان در اوایل سپتامبر »وزارت امور زنان« را به »وزارت امر به معروف 
زنان  به طور ویژه، وزارت سرکوب  و  از منکر« که در حقیقت  نهی  و 
است، تبدیل کرد. طی یک سال گذشته، فعال ترین اداره امارات اسالمی 

طالبان، وزارت سرکوب زنان بوده است. 

این وزارت خانه،  از طریق  تا کنون  از زمان به قدرت رسیدن  طالبان 
خط قرمزهای عقب مانده و زن ستیزانه خود را در رابطه با زنان پیش 
بر  جدیدی  فرمان  خانه،  وزارت  این  که  نیست  روزی  است.  گذاشته 
فهرست خشونت های زن ستیزانه خود علیه زنان و کودکان دختر صادر 

نکند. 

باز داشتن دختران از رفتن به مکتب از صنف ششم به باال! 

برقع اجباری! 

منع زنان از خانه خارج شدن بدون »محرم شرعی«! 

منع زنان از مراجعه به شفاخانه بدون »محرم شرعی«! 

منع دکانداران از فروش اجناس شان به زنان »بدون محرم« و راه ندادن 
آنان به دکان های شان! 

این  در  حجاب«.  »بی  زنان  کردن  سوار  از  مسافربری  موترهای  منع 
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فرمان به دریورها )راننده ها( گفته شده است که زنان را در سفرهایی 
که بیش از۷۲ کیلو متر و »بدون محرم« هستند، انتقال ندهند! 

منع نمایش مانکن های زن در لباس فروشی ها و »حرام« اعالم کردن 
آن! 

منع زنان و مردان از رفتن به پارک های تفریحی! روزهای یک شنبه، 
دوشنبه و سه شنبه مخصوص زنان و بدون مردان معین گردیده است! 

منع زنان از پروازهای داخلی و خارجی بدون »محرم شرعی«! 

ممنوع اعالم کردن پخش موسیقی و رقص زنان! 

منع کار مجریان زن در تلویزیون بدون پوشاندن صورت خود! 

اگر چه طالبان همه کارکنان رسانه ها را تحت فشار قرار داده و برای 
آنان محدودیت های بیش از حد تصور ایجاد کرده است، اما زنان فعال 
در این حوزه بیش از پیش مورد وحشیانه ترین حمالت قرار داشته و 
دارند. طالبان در همین دوره کوتاهی که از عمر ننگین ش می گذارد 
چند خبرنگار زن را در قندهار، ننگرهار، کابل، جالل آباد و…، به قتل 
رسانده است. بر اساس گزارش »خانه آزادی« 3۲ خبرنگار از آگست 
تا دسامبر ۲0۲1 توسط طالبان بازداشت و شکنجه شده اند. فیلم ها، 
است.  شده  اعالم  ممنوع  زنان،  حضور  با  آواز  و  موسیقی  ها،  سریال 
خبرنگاران  مستقل  اتحادیه  و  مرز  بدون  خبرنگاران  گزارش  براساس 
افغانستان، پس از تسلط طالبان ۲31 رسانه فعالیت خود را در افغانستان 
متوقف کرده و ۸4 درصد زنان ژورنالیست شغل خود را از دست داده اند. 

هم و غم اصلی طالب این است که بتواند با محروم کردن دختران از 
مقابل  در  تراشی  مانع  تحصیل،  از  )دانشگاه(  پوهنتون  تا  صنف شش 

زنانی که مشغول به کار هستند و به طور کلی ایجاد موانع برای هر گونه 
فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنان، آنان را خانه نشین کند. 

ستیزانه  زن  و  وحشیانه  خشونت های  و  تالش  تمام  طالب  که  این  با 
برای  اجباری  اعتراف گیری  تیرباران،  را در دستگیری، شکنجه،  خود 
خانه نشین کردن زنان به کار برد، اما نتوانست از مقاومت و مبارزه زنان 

جلوگیری کند. 

مقابله  به  نیز  زنان  کرد،  آغاز  زنان  علیه  طالب  که  جنگی  پای  به  پا 
پرداختند. زنان معترض اولین گروه اجتماعی بودند که در میان بهت و 
سکوت و ناباوری از به قدرت رساندن طالب، با مقاومت و مبارزه خود 
این سکوت مرگبار و یاس و نا امیدی که جامعه و به ویژه بخش بزرگی 
از زنان را تحت تأثیر قرارداده بود، شکستند و پرچم مبارزه علیه طالبان 
را برافراشتند. این مقاومت و مبارزه و ادامه یابی آن علیه امارت اسالمی 
طالبان که قصد داشت با سربریدن زنان، با لت و کوب زنان، با شکنجه 
و مثله کردن زنان، با سنگر زنان و… آنان را »سرجای خود« بنشاند و 

در خانه ها حبس کند، فضای خفقان آور را شکست. 

زنان با همه خطرات با فریادهای »ما دیگر برده نخواهیم شد«، »اسارت 
پوشش  »به  رفت«،  نخواهیم  اسالمی  امارت  بار  »زیر  نمی پذیریم«، 
برای خواسته  و دانش  آگاهی  و »با کسب  نخواهیم داد«  اجباری تن 
بندان  قداره  برابر  در  و  آمدند  خیابان  به  کرد«،  خواهیم  مبارزه  خود 

طالب ایستادند. 

این مقاومت و مبارزه زنان نه تنها اخطاری جدی و قدرتمند علیه طالبان 
بود، بلکه علیه همه حامیان بین المللی شان که تئوری تغییرطالبان را 
موعظه می کردند تا بتوانند این نیروی بنیادگرای اسالمی متحجر و زن 

ستیز را بدون دردسر به مردم تحمیل کنند، نیز بود. 
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زنان در یک سال گذشته با مقاومت و مبارزه به اشکال گوناگون 
علیه طالبان و فرمان های زن ستیزانه ش نشان دادند که به عقب 
بر نمی گردنند و طالب نمی تواند شرایط جهنمی و برده وار دوره 
قبلی حاکمیِت خود را به زنان تحمیل کند. در یک سال گذشته 
زنان نشان دادند که شرایط و موقعیت مبارزاتی شان تغییر کرده 
زنان  ویژه  به  پیشرو  زنان  مبارزات  نتیجه  در  تغییر  این  است. 
سنت ها  علیه  خانه  و  کار  محل  پوهنتون،  در  که  است  جوانی 
تهدیدات  تمام  با  و  گذشته  سالیان  طول  در  زن  ضد  قوانین  و 
جانی و فشارهای جامعه و خانواده پدرساالر علیه انواع و اقسام 
خشونت های ضد زن مبارزه کردند، هرگز زیر بار ستم طالبانی و 

خانه نشینی مورد نظر آنان نخواهند رفت. 

طالبان در مقابل خود زنان به ویژه زنان نسل جوانی را می بیند که به 
راحتی نمی تواند آنان را مطیع و فرمانبر امارت اسالمی و احکام ضد زن 
خود کند. ممکن است با خشونت های سعبانه، زنان را به عقب نشینی 
وادار کند، اما نمی تواند جلوی ادامه یابی مبارزات شان را بگیرد. این هم 
یک واقعیتی است که هر مبارزه و مقاومتی با پیشروی و عقب نشینی، 
با افت وخیز همراه است، اما هر بارمی تواند و این پتانسیل را دارد که با 
جمع بندی و اتکا به دستاوردهای مبارزاتی زنان چه در افغانستان و چه 
در سراسر جهان، به طور سازمان یافته تر با افق رهایی بخش ادامه یابد. 

اگر چه مقاومت و مبارزه زنان از پایه قوی و تجربه مبارزاتی برخوردار 
اما همزمان خطراتی نیز آن را تهدید می کند. یکی از خطرات  است، 
در شرایط کنونی، نگرش انحرافی و گمراه کننده ای است که از جانب 
این  زنان فعال در همین دوره، پیش گذاشته شده است.  از  دسته ای 
تعداد از زنان برای احقاق مطالبات خود دست یاری به سوی »جامعه 
جهانی« که در واقع همان دولت های امپریالیستی است، دراز کرده و 
از آنان می خواهند در برابر خشونت های طالبان سکوت را بشکنند و به 

آنان یاری رسانند! 

بدون شک زنان، زنانی که به امید رها شدن از ستم های ضد زن طالبان 
و به طور کلی ستم جنسیتی مبارزه می کنند، باید از تاریخ و عوام فریبی 
و دغلکاری امپریالیست های آمریکایی و دیگر قدرت های امپریالیستی 
در رابطه با »رهایی« زنان افغانستان درس بیاموزند. باید این حقیقت را 
به خاطر بسپارند که تاریخ نشان داده است هیچ امپریالیستی در هیچ 
نقطه از جهان هیچ زنی را تا کنون رها نکرده و نمی تواند و نمی خواهد 
رها کند. چرا که این سیستم سرمایه داری امپریالیستی حاکم بر جهان 
و  افغانستان  در  زن  بر  ستم  تولید  باز  و  تولید  اصلی  عاملین  از  خود 
سراسر جهان هستند و برای تداوم سیستم شان به آن نیاز حیاتی دارند. 

در نتیجه زنان برای این که به مطالبات پایه ای خود برسند، برای این 
که بتوانند در مسیری گام بردارند که هیچ زنی به خاطر زن بودنش 
مورد ستم جنسیتی قرار نگیرد، باید مبارزات شان را با اتکا به نیروی 
با مرزبندی دقیق علیه طالبان و  افغانستان و  خود و مردم ستمدیده 

کلیه نیروهای رنگارنگ ارتجاعی و امپریالیست ها، سازماندهی کنند. 

بر همین پایه، زنان مبارز افغانستان برای قدم گذاشتن در راه رهایی 
از ستم جنسیتی و مقابله با جنگی که طالبان باالی زنان اعالم کرده 
یک راه دارند و آن این است که با متشکل شدن در تشکالت مستقل 
و رادیکال خود و همراه با مبارزات دیگر اقشار و طبقات ستمدیده در 
یک  انجام  مسیر  در  خود،  خواسته های  برای  پافشاری  و  مبارزه  عین 
انقالب واقعی گام بردارند. مسیری که باید به سرنگونی طالبان و همه 
مرتجعین  و  امپریالیست ها  دست  قطع  و  داخلی  رنگارنگ  مرتجعین 

منطقوی در خدمت به امر رهایی مردم از ستم و استثمار بیانجامد. 

و  به همیاری  اتکا  با  رهایی بخش،  اما  و خم  پرپیچ  راه  این  در 
همکاری زنان و مردان تحت ستم در سراسر جهان مبارزات مان 

را ادامه دهیم. 

      ۸ اگست ۲۰۲۲- برابر با ۱7اسد/ مرداد ۱۴۰۱

        مارسهشت
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توسط شبکه های  اجباری  اعتراف  ویدئوهای  از  دیگر  یکی  ماه  مرداد  هشتم 
برای  و  دوربین  مقابل  در  بار  این  گردید.  پخش  اسالمی  جمهوری  خبری 
اعترافی مهندسی شده، سپیده رشنو، زن جوان مخالف حجاب اجباری قرار 
گرفت. سپیده ای که پس از چهارده روز اسیر بودن در دست شکنجه گران، 
تکیده و با صورتی کبود و ورم کرده مقابل دوربین قرار می گیرد تا »اعتراف« 
کند. این بار رژیم آگاهانه آثار شکنجه سپیده را در این ویدئو نمایان می سازد 
تا در میان میلیون ها زن مخالف حجاب اجباری به ویژه آن دسته از زنانی که 
جسورانه در اماکن عمومی حجاب بر سر نمی کنند، رعب و وحشت ایجاد کند! 
در عین حال در این ویدئو بر خالف اعترافات اجباری سابق، سپیده را مجبور 

می کنند تا ریحانه ربیعی مزدور را بغل کرده و از وی طلب حاللیت کند! 

اما این بار رژیم کور خوانده است! شرایط جامعه با دهه شصت تفاوت کیفی 
عبور  های شان  استخوان  از  کارد  که  مردمی  مردم،  اکثریت  و  کرده  پیدا 
کرده است، تره ای برای این ترفندهای امتحان پس داده و رفوزه شده، خرد 
نمی کنند. مردمی که با گوشت و پوست خود جنایات این رژیم را هر روزه 
لمس می کنند، اقشار و طبقات گوناگونی که در خیابان ها برای خواست های 
سیاه  در  که  معترض  مردم  این  از  نفری  هزار  ده ها  می کنند،  مبارزه  خود 
شکنجه های  مورد  خواهی  حق  جرم  به  و  هستند  محبوس  رژیم  چال های 
وحشیانه قرار می گیرند، مردمی که جوانان شان دسته دسته توسط رژیم اعدام 
شدند، مردمی که عزیزان شان زیر شکنجه های وحشیانه به قتل رسیدند؛ همۀ 
جنایات  از  دیگری  برگ  را  شده  شکنجه  سپیده های  اجباری  اعتراف  اینها 

نابخشودنی و فراموش نشدنی رژیم می بینند. 

در عین حال باید بر این حقیقت انکار ناشدنی نیز اشاره کرد که در شرایط 
درماندگی  نشانه  رشنو،  سپیده  از  اجباری  گیری  اعتراف  این  کنونی،  عینی 
رژیمی است که در مقابل مقاومت و مبارزه زنان علیه حجاب اجباری شکست 
خورده است. شکست ایدئولوژیک. این شکستی است جبران ناپذیر. هر چقدر 
هم رژیم با تخصیص بودجه های میلیاردی و گسیل مزدوران گشت ارشاد و 
امر به معروف و نیروهای سرکوبگر »نامحسوس« تالش کند که با خیل وسیع 

می تواند شکست  نه  اما  بپردازد،  مقابله  به  آنان،  نکردن  سر  حجاب  و  زنان 
ایدئولوژیک خود را بازسازی کند و نه می تواند جلوی عصیان خشم و نفرت 

زنان را بگیرد. 

این درجه از شورش زنان علیه حجاب اجباری که هر روز دامنه آن گسترده تر 
می شود، از یک طرف جهش مبارزه و مقاومت چهل و سه ساله آنان در شرایط 
کنونی را نشان می دهد و از طرف دیگر نوک کوه آتشفشان را. رژیم خوب 
می داند که اگر دهانه این کوه آتشفشان بازشود، مذاب داغ آن کل مناسبات 

کهنه و زن ستیزانه شان را می سوزاند و دود هوا می کند. 

اعتراف گیری اجباری ترفندی است نخ نما که در میان اکثریت مردم، همان 
مردمی که با کل نظام و مناسبات کهنه حاکم تضادی آشتی ناپذیر دارند، 
بی تاثیر است. واقعیات نشان می دهد که نه زندان، نه شکنجه و نه اعتراف 
گیری های اجباری نمی تواند عزم زنان به ویژه زنان جوان را از ادامه مبارزه 
علیه حجاب اجباری که در حقیقت نشانه رفتن قلب رژیم جمهوری اسالمی 

است، باز دارد. 

۱ اوت ۲۰۲۲ برابر با ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

اجـبـاری  اعـتـراف 
سپـيـده رشـنو،

است! خورده  شکست  ترفندی 



باید محکومیت نوری را به همه مردم ستمدیده، همان مردمی که فرزندان شان به دست جنایتکارانی چون رئیسی، نیری و… در »هیئت مرگ« 
و مزدوران و جالدانی هم چون حمید نوری در خدمت به هیئت مرگ اعدام شدند، به خانواده های جانباختگان به ویژه مادران دادخواه که نقش 

مهمی در افشای جنایات رژیم در قتل عام زندانیان سیاسی دهه شصت و تابستان خونین شصت و هفت برعهده داشتند، تبریک گفت. 

تبریک به تشکالت و فعالین مبارز و رادیکال زن که در تمامی سال ها پس از قتل عام زندانیان سیاسی، این جنایت فراموش نشدنی و نه بخشودنی 
را افشا کردند و بر سر این حقیقت که زنان زندانی سیاسی هم به دلیل سیاسی بودن و هم به دلیل زن بودن مورد شکنجه های ویژه جنایتکاران 

قرار داشتند، پای فشردند و آن را افشا نمودند. 

تبریک به همه سازمان ها، احزاب و فعالین مبارز و آزادیخواهی که در افشای قتل عام زندانیان سیاسی دهه شصت و تابستان شصت و هفت توسط 
رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی، در طی سال ها دخالت آگاهانه کردند و در پرده برداشتن از این جنایت سهم داشتند. 

تبریک به همه دادخواهان، به همه کسانی که در محکومیت حمید نوری فعالیت کردند و نقش داشتند. 

در تمامی سال های پس از قتل عام نسلی از بهترین و فداکارترین انسان ها به دست رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی، افشای سکوت رضایت مند 
قدرت های امپریالیستی و رسانه های فارسی زبان شان و همه دار و دسته های وابسته به امپریالیست ها نسبت به این قتل عام؛ در دستور کار نیروهای 

مبارز و انقالبی قرار داشت. 

بسیاری از مادران دادخواه از میان ما رفته اند، اما پایداری، شجاعت و استقامتی که در تمامی سال ها با سختی های فراوان، خاوران ها را، همان 
گورستان هایی که مملو از گورهای دست جمعی بی نام و نشان از هزاران زندانی سیاسی است به عنوان سند جنایت جمهوری اسالمی، حفظ کردند، 

خود عامل مهم و تعیین کننده ای بودند که امروز فرد مزدور و جنایت کاری هم چون حمید نوری به حبس ابد محکوم شود. 

محکوم شدن حمید نوری جنایتکار؛ تازه اول کار است و محاکمه رئیسی و تمامی جالدانی که مسبب قتل عام یک نسل مبارز و انقالبی، همان 
کسانی که سودای جامعه نوین عاری از ستم و استثمار را در سر می پرورانند، در دادگاه های مردمی توسط توده های ستمدیده در راه است. 

۲۳ تیر ۱۴۰۱ / ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲

حبس ابد حمید نوری 
یکی از جالدان قتل عام زندانیان سیاسی!
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از روزهای قبل به ویژه در روز ۲1 تیر زنان جسور و عصیان گر با ابتکارات و خالقیت های گوناگون خود با سر نکردن حجاب در اماکن عمومی 
کارزار سرکوبگرانه و زن ستیزانه »حجاب و عفاف« و ایدئولوژی پوسیده رژیم تئوکراتیک را شکست دادند. زنان شجاع به ویژه زنان جوان با روحیه 
تعرضی در کوچه و خیابان با برداشتن حجاب از سر و ارسال پیام از طریق ویدئو خشم و انزجار خود را از کل نظام ضد زن حاکم نشان دادند و 
اعالم کردند که نه تنها به این کارزارهای رنگ و رو باخته گردن نمی گذارند، بلکه مبارزه خود را برای کسب آزادی و رهایی که با سرنگونی انقالبی 

رژیم جمهوری اسالمی آغاز می گردد، ادامه خواهند داد. 

انکار  علیه قوانین ضد زن مبتنی بر شریعت اسالمی و نقش غیرقابل 
زنان در همه مبارزات، نشان داده است که چه نیروی مبارزاتی عظیمی 
در زنان نهفته است که به واقع هنوز نمود بیرونی گسترده نیافته است. 
هر چقدر زنان با سازمان یابی و هدایت یک گرایش رادیکال در مبارزه 
رژیم  علیه  جامعه  جاری  مبارزات  در  شرکت  و  اجباری  حجاب  علیه 
شرکت کنند، پتانسیل مبارزاتی زنان بیشتر و بیشتر شکوفا می شود و 
این گونه هم شرایط برای جلب بیشتر زنان به مبارزه فراهم می شود و 

هم به رژیم زن ستیز ضربات حساب شده تری وارد می شود. 

درود بر آن دسته از مردانی که به اشکال مختلف از حجاب سر نکردن 
زنان دفاع کرده و در کنار زنان جسور قرار گرفتند. درود بر مردمی که 
در مقابل سرکوبگران ارشاد و مزدوران »نامحسوس« برای دستگیری 

زنانی که حجاب بر سر نداشتند ایستادند و دخالت آگاهانه کردند. 

درود بر همه زنانی که در اقصی نقاط جامعه در ۲1 تیر با سر نکردن 
حجاب در مقابل طرح های رژیم تبهکار و زن ستیزجمهوری اسالمی 
جسورانه ایستادگی کردند و سطح مبارزه را در خدمت به رهایی از ستم 

جنسیتی در هر شکلی، ارتقاء دادند.  

۲۲ تیر 1401 / 13 ژوئیه ۲0۲۲

مبارزه و مقاومت زنان که از ۸ مارس 135۷ علیه حجاب اجباری رژیم 
و اعالم جنگ زن ستیزانه اش آغاز شد، در دی ماه ۹۶ توسط »زنان/ 
که  دوره  آن  گرفته  شکل  عینی  شرایط  در  انقالب«  خیابان  دختران 
ماحصل آن خیزش ستمدیدگان شد، جهش کرد. در این دوره مبارزه 
و مقاومت زنان از »بدحجابی« عبور کرد و به بی حجابی رسید. در واقع 
شکل مبارزه و مقاومت زنان علیه حجاب اجباری از تدافعی به تعرضی 
تبدیل شد. این چرخش، نقطه عطف مهمی در مبارزه و مقاومت زنان 
علیه محوری ترین خشونت سازمان یافته دولتی بود. در حقیقت جنگ 
و  آغاز کردند  اجباری  علیه حجاب  مارس 5۷  از ۸  زنان  که  نابرابری 
در تمامی این سال ها ادامه پیدا کرد در دی ۹۶ سکوی پرش مبارزه 
زنان علیه حجاب اجباری را ایجاد کرد و شکست برنامه های رژیم را 
علیه  زنان  مبارزه  کنون  تا  زمان  آن  از  ساخت.  عریان  پیش  از  بیش 
حجاب اجباری با سرنکردن آن در کوچه و خیابان وسعت یافت و شکل 

عمومی تری به خود گرفت. 

پتانسیل زنان و نقش زنان پیشرو و موقعیتی که در اثر مبارزه و مقاومت 
خود تا کنون کسب کرده است به پاشنه آشیل جمهوری اسالمی بدل 
شده است. مبارزه و مقاومت چهل و سه ساله زنان علیه حجاب اجباری، 

روز ٢١ تیر ١٤٠١    

برگی زرین از تقویم مبارزات زنان 
علیه حجاب اجباری! 
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باالخره آن چه که انتظارش میرفت اتفاق افتاد. حکمی صادر شد که به طور علنی جنگ علیه زنان را به طور »قانونی« اعالم کرد. دیوان عالی آمریکا 
در تاریخ ۲4 ژوئن در یک حکم ۶ بر 3، قانون »رو در مقابل وید« را لغو کرد و اعالم کرد حق قانونی در سطح فدرال برای سقط جنین وجود ندارد و 
ایالت ها باید جداگانه درباره این موضوع تصمیم بگیرند. یک هفته قبل از این حکم، دیوان عالی حکم دیگری را مبنی بر این که ایالت ها حق ندارند 
قوانین کنترل اسلحه را تصویب کنند، صادر کرد، اما همین دیوان عالی به ایالت ها حق داد قوانین مربوط به بدن زنان و رحم شان را کنترل کنند! 

ديوان عالی: 
دیوان عالی ۹ قاضی دارد که برای تمام عمر در این سمت باقی می مانند. 
محافظه کار  قاضی ها  از  نفر  شش  ایران.  فقیه  والیت  همانند  درست 
هستند و توسط روسای جمهور جمهوریخواه منصوب شده اند. دونالد 

ترامپ سه نفر از این قاضی ها را برای این سمت برگزید. 

در گزارش ها آمده قاضی هایی که در دوران ترامپ انتخاب شده اند به لغو 
حکم »رو در برابر وید« رأی موافق داده اند. بی جهت نیست که دونالد 
از لغو حکم »رو« اظهار شادمانی کرد و تبریک  ترامپ بالفاصله پس 

گفت. 

و  آزادی  مهد  را  خود  که  کشوری  آمریکا،  در  یکم  و  بیست  قرن  در 
دمکراسی می داند، ۹ قاضی در برابر بیش از ۶0 درصد، جمعیت مخالف 
لغو قانون سقط جنین در کشور، از چنان قدرتی برخوردارند که کنترل 
آنان تصمیم  برای  و  بگیرند  را در دست  میلیون زن  بدن حداقل 40 

گیری کنند! 

»رو در برابر ويد« چه بود؟ 
در سال 1۹۶۹ یک زن ۲5ساله مجرد به نام »نورما مک کوروی« با نام 
مستعار »جین رو« قوانین جنایی سقط جنین در تگزاس را به چالش 
کشید. دولت سقط جنین را به خاطر مغایرت با قانون اساسی مگر در 

مواردی که جان مادر در خطر باشد، ممنوع کرده بود. 

دفاع از قانون ضد سقط جنین بر عهده هنری وید - دادستان ناحیه ای 
داالس کانتی بود. از این رو این قانون »رو در برابر وید« نامیده شد. 

مک کورِوی در زمان تشکیل پرونده، فرزند سوم خود را باردار بود و 
او  و  پرونده رد شد  اما  است.  تجاوز جنسی شده  او  به  اعالم کرد که 

مجبور به زایمان شد. 

در سال 1۹۷3 درخواست تجدید نظر او به دیوان عالی ایاالت متحده 
ارائه شد و پرونده او در کنار پرونده یک زن ۲0ساله از جورجیا به نام 

ساندرا بنسینگ مورد رسیدگی قرار گرفت. 

دیوان  عالی آمریکا

 حق قانونی سقط جنین را لغو کرد.

اما هیچ مرجع و قانونی نمی تواند از ادامه یابی  نبرد زنان برای کنترل بر بدشان جلوگیری کند!



۶۲

رای  با هفت  را  وید«  برابر  در  عالی در سال 1۹۷3 »رو  دیوان  باالخره 
موافق در برابر دو رای مخالف به نفع سقط جنین زنان اعالم کرد. 

این حکم به زنان حق سقط جنین در سه ماهه اول بارداری را می داد، 
اما اعمال محدودیت هایی در سه ماهه دوم و ممنوعیت در سه ماهه سوم 

بارداری را مجاز می دانست. 

در 4۹ سالی که از »رو در برابر وید« گذشت، مخالفان سقط جنین و در 
راس آنان بنیادگرایان فاشیست مسیحی توانستند به مرور برخی از نقاط 

از دست رفته را دوباره تصرف کنند. 

در سال 1۹۸0 دیوان عالی ایاالت متحده قانونی را تأیید کرد که استفاده 
از بودجه فدرال برای سقط جنین را، مگر در موارد ضروری برای نجات 

جان یک زن، ممنوع می کرد. 

سپس در سال 1۹۸۹ محدودیت های بیشتری را تصویب کرد، از جمله 
به ایالت ها اجازه داد تا سقط جنین را در کلینیک های دولتی یا توسط 

کارمندان دولتی ممنوع کنند. 

بنام  پرونده ای  1۹۹۲در  سال  در  عالی  دادگاه  رای  تاثیررا  بیشترین 
»فرزندپروری تنظیم شده در برابر کیسی« گذاشت که بنا بر این حکم 
مقرر شد که ایالت ها قادر باشند سقط جنین را به دالیل پزشکی حتی در 

سه ماهه اول محدود کنند. 

جنین   سقط  لغو  در  افراطی  راست های  و  مسیحی  بنیادگرایان  نقش 
موضوع لغو قانون سقط جنین موضوعی مربوط به چند هفته و یا چند 
ماه اخیر نیست، بلکه دهه هاست که بنیادگرایان مسیحی و هم پیمانان 
قانون  لغو  برای  دیگر،  فاشیست  باند های  و  کار  محافظه  در حزب  آنان 

سقط جنین شبانه روز فعالیت کرده اند. 

در این جا به یک نمونه از کسانی که نقش زیادی در حکم دیوان عالی 
علیه سقط جنین بر عهده داشت اشاره می کنیم تا نشان دهیم که چگونه 
سرنوشت  در  توانستند  ترامپ  دونالد  طرفداران  و  مسیحی  بنیادگرایان 

میلیون ها زن، نقش مخرب و زن ستیزانه خود را ایفا کنند. 

در یک خانواده  است که  زنی  پی،  دادستان کل می سی سی  فیچ  لین 
ثروتمند محافظه کار بزرگ شده است. پدرش بیل فیچ هنوز در هالی 
اسپرینگز، شهر کوچک و روستایی نزدیک مرز شمالی همین ایالت، که 
لین بیشتر دوران زندگی خود را در آن آن گذرانده است، زندگی می کند. 

بیل فیچ فقط در این روستا، ۸ هزار هکتارزمین را برای مرزعه خانوادگی 
در اختیار دارد. وی بخشی از این زمین را به مکانی برای شکار بلدرچین 
چون  هم  افرادی  مهماندار  فیچ  بیل  مزرعه  این  در  است.  کرده  بدل 
فرمانداران محافظه کار می سی سی پی است که می توانند در خانه سابق 
ناتان فورد فارست، ژنرال کنفدراسیون و یکی از سرشناسان کوکالکس 
بیل  پوستان- که  رنگین  و  پناهجویان  فاشیستی ضد  کالن- تشکیالت 

فیچ آن را خریده و به این ملک منتقل کرده است، بمانند و استراحت 
کنند. 

لین فیچ با حمایت بی دریغ خود از دونالد ترامپ و رهبری ائتالف زنان 
برای ترامپ در سال ۲01۶، به تقویت اعتبار محافظه کارانه خود کمک 
در  تبلیغاتی  آیی  گردهم  یک  در  شرکت  برای  ترامپ  که  زمانی  کرد. 
جکسون بود، لین فیچ در ردیف اول نشسته بود. دو سال بعد، برای مقام 
دادستان کل می سی سی پی، مقامی که هرگز در اختیار یک زن قرار 

نگرفته بود، داوطلب شد و در نوامبر۲01۹ به پیروزی رسید. 

دو سال قبل از این که لین فیچ به عنوان دادستان کل می سی سی پی 
شروع به کار کند، ممنوعیت سقط جنین در دیوان عالی توسط هیئت 
قانون سقط جنین  این  ایالتی می سی سی پی تصویب شد.  قانونگذاری 
را پس از هفته پانزدهم بارداری ممنوع کرد و نتیجه آن شد که آخرین 
کلینک سقط جنین باقیمانده در می سی سی پی، در دادگاه به چالش 

کشیده شود. 

یک دادگاه منطقه ای فدرال این ممنوعیت را لغو کرد و اعالم کرد که این 
ممنوعیت خالف قانون اساسی است. در سال ۲01۹ دادگاه تجدیدنظر 

این تصمیم را تأیید کرد. 

اما دادستان کل می سی سی پی، فیچ، در ژوئن ۲0۲0 پرونده »دابز در برابر 
سازمان بهداشت جکسون« که سقط جنین را در می سی سی پی پس 
از هفته پانزدهم ممنوع می کند، حتی در موارد تجاوز جنسی یا زنای با 
محارم به دیوان عالی ایاالت متحده می فرستد و تقاضای بررسی مجدد 
می کند. دیوان عالی ایاالت متحده نیز تاریخ رسیدگی به اعتراض ایالت او 

به قانون »رو در برابر وید« را اعالم کرد. 

یک  قضایی،  عالی  دیوان  نهایی  تصمیم  از  قبل  و  اخیر  دوره  همین  در 
پیش نویس از جانب یکی از قضات دیوان عالی فاش شد که خاطر نشان 
کرده بود که این احتمال وجود دارد که اگر ممنوعیت می سی سی پی 
غیر  را  تا سقط جنین  کند  هموار  ایالت ها  سایر  برای  را  راه  تایید شود 
قانونی کنند و این چنین نیز شد. در واقع بسیاری بر این اعتقاد هستند 
که لین فیچ محافظه کار طرفدار دونالد ترامپ کسی است که در لغو »رو 

در برابر وید« نقش داشت. 

ژوئن  در ۲4  عالی  دیوان  توسط  قانون سقط جنین  لغو  زمانی که خبر 
۲0۲۲ اعالم شد، لین فیچ چنین گفت: »امروز دوران جدیدی در تاریخ 
آمریکا و روز بزرگی برای مردم آمریکا است. »رو علیه وید« اکنون پشت 
قرار گرفته است که زیر  بدنام  پرونده های  قرار دارد و در لیست  ما  سر 
بار اشتباهات آن ها سقوط کرده است. این تصمیم نه تنها برای زنان و 
برای  را  دادگاه  من  است.  پیروزی  یک  دادگاه  برای خود  بلکه  کودکان، 
بازگرداندن آن ها تحسین می کنم. اصل قانون اساسی و بازگرداندن این 

موضوع مهم به مردم آمریکا«. 
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لغو قانون سقط جنین و فرزند آوری اجباری
بر اساس گزارش مرکز کنترل بیماری در آمریکا، حدود ۸۶0000 زن 
در سال ۲01۹ سقط جنین انجام داده اند. اکثریت قریب به اتفاق سقط 
جنین ها در طول سه ماهه اول انجام شده است. اکثر زنانی که سقط 
جنین می کنند مجرد هستند. از هر 10 زنی که سقط جنین می کند، 

یک نفر نوجوان است که بیشتر در دهه ۲0 زندگی خود هستند. 

به گفته موسسه گات مچر )Guttmacher( که یک سازمان تحقیقاتی 
حامی حق سقط جنین است، بیش از40 میلیون زن در سنین باروری 
در ایالت هایی زندگی می کنند که دسترسی آنان را به سقط جنین بعد 

از حکم دادگاه عالی غیر ممکن می کند. 

حال قرار است با لغو حق سقط جنین این صدها هزار زن، به ویژه زنان 
کم در آمد، رنگین پوست و مهاجر که با هزار مشقت زندگی بخور و 
نمیر خود را سپری می کنند، به »کارخانه« بچه سازی بدل شوند. این 
زنان از نظر اقتصادی نه قادرند قرص های سقط جنین را تهیه کنند و 

نه به ایاالت هایی که کماکان سقط جنین انجام می شود، سفر کنند. 

هدف بنیادگرایان مسیحی، راست ها و هم پیمانان آنان، این است که با 
پیشبرد سیاست منع زنان از سقط جنین هم نقش و جایگاه »طبیعی« 
زنان را به آنان برگردانند؛ هم فرهنگ مردساالرانه را بیشتر و بیشتر در 
جامعه اشاعه دهند و هم این که با فرزند آوری اجباری، خیل عظیمی 
از ارتش ذخیره کار در خدمت به کسب هر چه بیشتر سود و گسترش 

سرمایه حاصل کنند. 

در همین دوره، بسیاری از جمله تشکالت مختلف زنان و یا تشکالتی 
که مدافع حق سقط جنین هستند، بر این نکته اشاره کرده اند؛ که با 
لغو حق سقط جنین می خواهند زنان را به دهه ۷0 و دوران قبل از 

»رو« برگردانند. اگر چه در این نکته حقیقتی موجود است، اما این کل 
مساله نیست. 

از  بسیاری  که  نگذشته  جنین  سقط  حق  لغو  از  کوتاهی  مدت  هنوز 
رسانه های دست راستی شروع به خلق افکار کرده اند، که اگر زنانی در 
ایالت هایی که سقط جنین ممنوع شده است، از طریق آنالین قرص های 
سقط جنین را سفارش دهند و یا به ایاالتی که می توانند سقط جنین 
کنند، مراجعه نمایند، باید علیه شان اقدام شود. با در نظر گرفتن این که 
پیشرفت تکنولوژی این امکان را بیش از همه به مراکز قدرت داده است 
که بتوانند در کوچک ترین مسائل توده های ستمدیده دخالت کرده و از 
آن در خدمت به اهداف خود استفاده نمایند، چه بر سر زنانی می آید 
که »خالف قانون« نرینه های زن ستیز عمل می کنند و به حاملگی نا 

خواسته خود پایان می دهند. 

که  زنانی  ما  برای  بدن شان  کنترل  برای  آمریکا  در  زنان  علیه  جنگ 
کنترل  که  چرا  است.  ملموس  و  آشنا  کامال  می بریم  بسر  ایران  در 
بدن زنان از همان روزهای اولی که رژیم جمهوری اسالمی به قدرت 
زن  قوانین  با  کنترل  این  دامنه  و  شد  آغاز  اجباری  حجاب  با  رسید، 
ستیزانه گسترش یافت. از همان زمان سقط جنین ممنوع اعالم شد. 
بنیادگرایان اسالمی حاکم بر ایران همانند بنیادگرایان مسیحی و هم 
در  زنان  جنین  سقط  برای  را  شرایط  اخیر  سال های  در  پیمانان شان 

خدمت به »جوانی جمعیت« به مراتب تنگ تر کرده اند. 

اما موضوع مهمی که باید به آن اشاره شود این است که بین لغو حق 
سقط جنین در آمریکا و ممنوع بودن سقط جنین در ایران و سخت تر 
مشترک  هدفی  و…  بارداری  وسایل  از  استفاده  برای  شرایط  کردن 
وجود دارد: کنترل بر بدن زنان و رحم آنان و اجبار در فرزند آوری در 

خدمت به اهداف شان. 
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در نتیجه: 
آن چه را که باید به طور عمیق از لغو حق سقط جنین درک کرد این 
است که این اقدام از یک طرف رشد و پیشروی نیروهای راست و راست 
افراطی را نشان می دهد و از طرف دیگر بر صحنه سیاسی و آینده این 

جامعه نیز، تاثیرات بشدت مخربی به جا خواهد گذاشت. 

در همین صحنه سیاسی شکل گرفته باید این مساله مهم را در نظر 
داشت که جنگ با زنان و باز پس گیری حق سقط جنین که دستاورد 
بسیار  ابعاد  و  نمی یابد  خاتمه  جا  همین  در  بود،  زنان  مبارزه  سال ها 
داد.  خواهد  بروز  گوناگون  طبقات  و  اقشار  به  درحمله  را  وسیع تری 
فراموش نکنیم که پا بپای خلق افکار علیه سقط جنین و حقوق پایه ای 
پا  پرو  حامیان  و  مسیحی  فاشیست  بنیادگرایان  توسط  زنان  اولیه  و 
قرص شان در احزاب گوناگون، خصوصا از زمان قدرت گیری ترامپ که 
باشان جنسی  به دگر  برای شان مهیا کرد، حمله  را  آماده تری  شرایط 
و برابری در ازدواج، حمله به مهاجرین و پناهنده ها، حمله به رنگین 
پوست ها و… نیز شدت بیشتری به خود گرفته است. باز پس گیری 
حق سقط جنین از زنان، گام تهاجمی تعیین کننده ای است از طرف 
فاشیسم حاکم در امریکا، برای یورش های بعدی نسبت به حقوق تمامی 

اقشار تحت ستم. 

یکی از قضات دادگاه عالی بنام کالرنس توماس پس از لغو حق سقط 
جنین چنین اظهار کرد: »…ما باید اشتباهات مان را تصیح کنیم… 
دادگاه عالی باید در موارد مهمی هم چون حق پیشگیری از بارداری، 
نظر  تجدید  نیز  گرایان  هم جنس  ازدواج  و  گرایان  هم جنس  روابط 
لغو حق سقط جنین  باید گفت که که موضوع  کند…« در حقیقت 

نوک کوه یخ را نشان می دهد. 

در عین حال، 
جنگ نابرابری که به زنان تحمیل کرده اند، دور جدیدی از مقاومت و 
مبارزه زنان را به وسعت کل جامعه در آمریکا رقم زده است. ابن مساله 
مهم را باید در نظر داشت که وجه مشترک همه بنیادگرایان مذهبی 
و درجه فاشیسم مذهبی شان با حمله به زنان و تعمیق فرودستی آنان 

رقم خورده است. 

در همین دوره اخیر که مرتجعین بنیادگرای طالبان را امپریالیست های 
مورد  که  نیرویی  اولین  رساندند،  قدرت  به  ش  متحدین  و  آمریکایی 
تهاجم آنان قرار گرفت، زنان بودند. در طول یک سال گذشته برای این 
نیروی زن ستیز در خدمت به تثبیت و پیشروی خود حمله به زنان و 
دستاوردهای مبارزاتی شان از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. فرمان 
حجاب اجباری طالبان در مجموع همان اهدافی را دنبال می کند، که 
بنیادگرایان مسیحی در آمریکا با کنترل بدن زنان، به دنبال آن هستند. 
اما زنان نیز با مقاومت و مبارزات شان علیه طالبان تا کنون نشان داده اند 
که نه تنها تسلیم نخواهند شد، بلکه برای کسب رهایی، مبارزات خود 

را ادامه خواهند داد

در ایران نیز بنیادگرایان اسالمی طی چهل و سه سال حاکمیت خود، 
با تمام قدرت نظامی و مالی، در مقابل مبارزات و مقاومت زنان شکست 
خورده و نتوانستند بدن زنان را با اسارت آنان در زندانی به نام »حجاب« 

در کنترل خود درآورند. 

زنان در آمریکا می توانند عالوه بر به کار بست تجارب مبارزاتی خود 
در گذشته و با اتکا به تجارب مبارزاتی زنان در دیگر کشورها به ویژه 
کشورهایی که بنیادگرایان اسالمی فاشیست و زن ستیز بر مسند قدرت 
هستند، مبارزات را به گونه ای سازماندهی کنند که نه تنها حق سقط 
جنین را دوباره کسب کنند، بلکه از این فراتر رفته و نوک پیکان مبارزه 
خود را به سمت کل مناسبات و سیستم کهنه و پوسیده امپریالیسم 
آمریکا که مسبب اصلی فرودستی زنان در آمریکا و سراسر جهان است، 

نشانه روند. 

ما زنان در افغانستان و ایران خود را بخشی از جنبش جهانی زنان برای 
رهایی از ستم جنسیتی می دانیم. به همین دلیل نیز نه تنها پیشروی 
نیروهای بغایت راست و ارتجاعی و زن ستیز النه کرده در دادگاه عالی 
آمریکا علیه زنان و باز پس گیری حق سقط جنین را محکوم می کنیم، 
بلکه خود را در کنار زنان و مبارزات شان برای کسب رهایی از هر شکل 
از ستم جنسیتی می بینیم. مبارزه ما علیه بنیادگرایان زن ستیز اسالمی 
ستیز  زن  فاشیست  بنیادگرایان  علیه  آمریکا  در  زنان  مبارزه  از  جدا 

مسیحی و هم پیمانان آنان نیست. 
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در برابر موج وسیع زنان جسوری که حجاب اجباری را بر نمی تابند، 
ابعادی وسیع تر تمام دم و دستگاه تبلیغاتی رژیم در  بار دیگر و در 
مورد حجاب اسالمی به کار افتاده اند تا به خیال خام خود بتوانند از 
طریق تبلیغات و گسیل گله های گشت ارشاد برای سرکوب وحشیانه 
بازسازی  را   ۶0 دهه  زنان شورشگر، سال های »طالیی«  بازداشت  و 

کنند؟ 

به همین دلیل هم، سه شنبه هفت تیر خامنه ای در جمعی از روسا و 
کارکنان قوه قضائیه حاضر شده و خطاب به آنان از ضرورت برخورد 
جدی تر و سرکوگرانه تر به بی حجابی زنان و پیش برد الگوی سال های 
این  مقابل  در   ۶0 سال  در  »ما  می گوید:  و  می کند  تاکید  شصت 
بایستیم…  پای خودمان  روی  توانستیم  عمل  و شدت  حادثه  همه 
خدای سال ۶0 همان خدای امسال است، خدای دوران های سختی 
جایش  سر  همه  الهی  سنت های  است.  یکی  گوناگون  دوران های  و 
است«. اگر در دهه شصت اوضاع و شرایط ملی و بین المللی به رژیم 
این اجازه را داد که با یورش وحشیانه به زنان با قفل و بند اسالمی 
بر بدن آنان با اجباری کردن حجاب، با قتل عام یک نسل از مبارزین 
و انقالبیون در زندان، با سرکوب خونین کردستان و خوزستان و… 
خود را به درجات باالیی تثبیت کند، اما شرایط کنونی که با آن دوره 
نمی دهد.  آنان  به  را  اجازه ای  است، چنین  پیدا کرده  تفاوت  کیفیتا 
یکی از مهم ترین و تعیین کننده ترین شاخص های این تفاوت، تشدید 
اسالمی  جمهوری  رژیم  با  مردم  اکثریت  و  زنان  ناپذیر  آشتی  تضاد 
است که در خیزش ها و مبارزات وسیع و جاری در جامعه بازتاب دارد. 

اگر در دهه ی ۶0 خمینی و سردمداران رژیم فکر می کردند با تیغ، 
اسید پاشی، بازداشت برای اجرایی کردن حجاب اجباری، زندانی کردن 

خیل عظیمی از زنان و اعدام دسته دسته آنان، با به بند کشیدن نیمی 
از جامعه و همراه کردن مردان با خود، می توانند جامعه دلخواه خود 
را سازماندهی کنند، در مقابل نیز زنان با مبارزه و مقاومت خود که 
در مرکز آن مبارزه با حجاب اجباری قرار داشت، نگذاشتند، جامعه به 

قهقرا رود و موضوع ستم بر زن به موضوعی کناری بدل شود. 

در دوره کنونی برای خیل عظیمی از زنان تظاهرات بیاد ماندنی زنان 
در ۸ مارس 5۷ علیه حجاب اجباری، تظاهراتی که کل رژیم تازه به 
قدرت رسیده اسالمی را به مصاف طلبید، به نمادی از مبارزه جمعی 
اجباری  علیه حجاب  مبارزه  روزها  آن  اگر در  است.  بدل شده  زنان 
به  بود،  جانبی  موضوع  نیروهای سیاسی  و  مردم  از  بسیاری  نزد  در 
علیه حجاب  گذشته  سال  در طی 43  زنان  مقاومت  و  مبارزه  یمن 
به  جامعه  وسیع  گستره  در  مقاومت  و  مبارزه  این  امروزه  اجباری، 
موضوعی مهم بدل شده است. در حال حاضر وسعت زیر پا گذاشتن 
قانون متحجر و ضد زن حجاب اجباری توسط زنان به جایی رسیده 
با  مقابله  برای  و  داشته  اذعان  آن  به  نیز  رژیم  است که سردمداران 
بی حجابی طرح های سرکوبگرانه و ورشکسته خود را پیش می گذارند. 
دیگر موضوع تنها »بدحجابی« نیست بلکه مقابله با بی حجابی وسیع 

زنان است. 

در ادامۀ تالش های شکست خورده رژیم برای مهار زنان درعدم رعایت 
حجاب اجباری، کاظم صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر که در واقع ستاد خشونت و سرکوب زنان است، در تیر ماه اعالم 
کرد این ستاد پس از اجرای »طرح حجاب و عفاف« در ادرات دولتی 

قرار است آن را در بازار و اصناف اجرا کند. 

طرح های شکست خورده رژيم
 در مقابل مبارزه و مقاومت زنان

 عليه حجاب اجباری! 



۶۶

این که این طرح اول در ادارات عملی شود و بعد به بازار و اصناف 
برسد، الگو برداری از سال های شصت است. در آن دوره برای این که 
بتوانند حجاب اجباری را در کل جامعه به زنان تحمیل کنند، ابتدا از 
ادارات دولتی و خصوصی و با تهدید و ارعاب آنان آغاز کردند. اگر چه 
این طرح در همان دوره هم نتوانست به شکل دلخواه و طراحی شده 
رژیم پیش رود. در همان زمان نیز بسیاری از زنان شاغل که حاضر به 
گردن گذاشتن به این طرح ضد زن نبودند از رفتن به سر کار ممانعت 
علیه  را  نابرابر  زندانی سیاسی جنگی  زنان  نیز  زندان ها  در  و  کردند 

حجاب اجباری پیش بردند. 

امروزه که بازتاب اولیه نفرت و خشم زنان در همه مبارزات و خیزش ها 
انعکاس یافته است، طرح »حجاب و عفاف« طرحی از قبل شکست 
خورده است. چرا که پیشبرد و همه گیر کردن چنین طرح هایی در 
درجه اول به همیاری و همکاری مردم نیاز دارد. اما در شرایط عینی 
کنونی که جمهوری اسالمی هیچ مشروعیتی نزد توده ها ندارد، عمال 
این طرح های زن ستیزانه به جایی نخواهد رسید. بی پایه بودن رژیم 
از خط  به بسیاری  را می توان در بی حجابی زنان و گردن نگذاشتن 
قرمزهای رژیم، در فریادهای اعتراضی کارگران، معلمان، بازنشستگان، 
کشاورزان،  پرستاران،  داران،  کامیون  رانان،  اتوبوس  دانشجویان، 
ملیت های تحت ستم و همه اقشار و طبقات ستمدیده به روشنی دید. 

طرح »حجاب و عفاف« و گسیل سرکوبگران ارشاد به فضای عمومی 
برای تعیین تکلیف با زنان بی حجاب و مبارزه و مقاومت زنان در مقابل 
آنان به جائی رسیده است که حتی روزنامه های رژیم چون رسالت نیز 
به شکست گشت ارشاد در کنترل زنان بی حجاب اذعان کرده است. 
رسالت در مورد گشت ارشاد می نویسد: »قرار نبود گشت ارشاد تنها 
روش مقابله حاکمیت با این پدیده باشد. گشت ارشاد حکم جراحی 
را دارد که باید تنها در مواقع لزوم از آن استفاده کرد؛ بگذریم که در 
اوضاع و احوال کنونی وضع به گونه ای شده که گشت ارشاد به کل 
کارآیی خود را از دست داده است… در این حالت فلسفه قانون به 

فراموشی سپرده می شود و تنها جسدی از آن باقی می ماند…« 

هم  و  خامنه ای  سخنان  هم  کنونی،  گرفته  شکل  عینی  شرایط  در 
طرح های ضد زن و ورشکسته هم چون »حجاب و عفاف« و گسیل 
و  استیصال  و  یاس  روی  از  و خیابان،  به کوچه  ارشاد  بیشتر گشت 
بی پایگی در بین زنان به وسعت کل جامعه و مردم است. خامنه ای 
رهبر جمهوری اسالمی و سردمداران این رژیم خوب می دانند که در 
سراشیب سرنگونی قرار دارند و تنها با پشتوانه سرکوب خونین مردم 

است که می توانند برای مدتی لنگان و افتان پیش روند. 

دستگاه  و  دم  حجاب،  و  عفاف  مخصوص  پلیس  زن،  ضد  طرح های 
سرکوبگر و ضد زن قضایی، گشت های ارشاد و به طور کلی قهر دولتی 
برای به انقیاد در آوردن بدن زنان و کنترل آن یکی از اولویت های 

در  است.  بوده  کنون  تا  رسیدن  قدرت  به  زمان  از  تئوکراتیک  رژیم 
گذشته   43 در طی  خود  بدن  گیری  پس  باز  برای  نیز  زنان  مقابل 
مبارزه کرده اند. در حقیقت می توان گفت که در جنگی که جمهوری 
در طی  و  انداخت  راه  به  آنان  بدن  اسارت  برای  زنان  علیه  اسالمی 
با مبارزه و مقاومت زنان  چهل و سه سال گذشته آن را پیش برد، 
با شکست  وسطایی  قرون  زندان های  در  و چه  بزرگ  زندان  در  چه 
روبرو شده است. در نتیجه این شکست است که دهه نودی ها هم از 
مبارزه زنان علیه حجاب اجباری الهام گرفته و به اشکال مختلف با 
برداشتن حجاب در فضای عمومی پیوند خود را با این امر مبارزاتی 

نشان می دهند. 

باید بر این امر مهم تاکید شود که آن چه برای پیشروی جنبش ها و 
مبارزات جاری علیه رژیم از درجه اهمیت باالیی برخوردار است، این 
است که بتوانند موضوع مبارزه علیه اسارت بدن زنان و کنترل آن که با 
حجاب اجباری پیوند ناگسستنی دارد را به موضوع مبارزاتی خود بدل 
سازند. هر چقدر مخالفت با حجاب اجباری به عنوان مرکز خشونت 
جمهوری اسالمی بر زنان به موضوع همه جنبش ها و اعتراضات جاری 
در جامعه بدل شود، این امر از یک طرف به رادیکالیسم این جنبش ها 
کمک کرده و از طرف دیگر زنان بیشتر و بیشتری را به امر پیوند با 
این مبارزات تشویق و ترغیب می کند و این چنین صفوف مبارزاتی 

علیه رژیم را وسعت بیشتری می بخشد. 

باید در نظر داشت که زیر پا گذاشتن قانون زن ستیزانه حجاب اجباری 
توسط زنان به معنی زیر پا گذاشتن پرچم ایدئوژیک رژیم جمهوری 
اسالمی است و بر همین پایه هم این موضوع فقط موضوعی مربوط 
به زنان نیست، بلکه موضوعی مربوط به آحاد جامعه است. حمایت و 
همبستگی مردان و دخالت آگاهانه آنان در مقابل سرکوبگران ارشاد 
بدن شان  نیستند  حاضر  که  زنانی  با  رژیم  اوباشان  و  اراذل  سایر  و 
را علیه  اسیر شود، صف مبارزاتی متحدی  نام حجاب  به  زندانی  در 
با  این دخالت آگاهانه، مبارزه  رژیم به وجود می آورد. در عین حال 
این  و  داده  را گسترش  مردان  ویژه  به  مردم  در صفوف  پدرساالری 
چنین به پیشروی و تعمیق مبارزه در جهت سرنگونی انقالبی رژیم 

کمک می نماید. 
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شما می توانيد: 

حول نشريه »هشت مارس« محافل مطالعاتی سازمان دهيد.

نظرات خود و ديگران را در مورد مطالب نشريه بفرستيد.

نشريه يا بخش هايی از آن را از طريق مناسب به ايران ارسال داريد.

هر کجای جهان که هستيد، گزارشگر نشريه شويد. 

اخبار و گزارشات مربوط به وضعيت و مبارزات را برای نشريه ارسال داريد.

رنجی که هر زنی از پدر/ مردساالری برده را حکايت کنيد.

با  ارسال:
 مقاله، ترجمه مطالب، شعر، نقد فيلم و کتاب، عکس، طرح و کاريکاتور

ما را در افشای کليه اشکال ستم جنسيتی و ارتقا آگاهی زنان ياری دهيد.

نمايند. ديگران را تشويق کنيد که با »هشت مارس« شوند، همکاری 

نهيد!  پيش  به  گامی 




