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 بترسيد، بترسيد،
 !ما همه با هم هستيم                     
  تحمل نمی کنیم، 
  تن نمی دھیم، 
  تقاضا نمی کنیم، 
قانون اسارت آمیز را خود لغو می کنیم،    
  قانون آزادی را خود می نویسیم، 
    اگر زدید می زنیم، 
    برمی خیزیم،اگر کشتید باز 
 !بجنگ تا بجنگیم 

پاره کردن زنجیرھای اسارتی کھ ! خواستھ ھایمان روشن است
زمان آن رسیده کھ . جمھوری اسالمی بر دست و پایمان بستھ است

بیندیشیم چگونھ آزادی را بدست خود در میدان ھای نبرد با این 
 خیزش ھشت ماھھ اخیر نشان داد کھ. دشمن خونخوار بدست آوریم

ما زنان چھ ظرفیت عظیمی برای رھائی خود و رھا کردن کل 
 .  جامعھ داریم

   سال پیش در جواب فرمان حجاب اجباری خمینی گفتیم، 31
 روز 5در آن زمان ! »ما انقالب نکردیم تا بھ عقب برگردیم«

شورش کردیم تا باقی اھالی را نیز از خواب بیدار کنیم کھ چھ 
اما صدای زن . تاریکی خواھند کشیدنشستھ اید ھمھ را بھ قرون 

اکثر مردم فکر نمی کردند ! ارزشی نداشت کھ کسی بھ آن گوش دھد
جامعھ می تواند در تقابل با  ارزش ھای قرون » ضعیف«این نیم 

وسطائی حکومت اسالمی خمینی، ارزش ھای برابری و آزادی را 
مردم اکثر . پیش گذارد کھ متعلق بھ یک نظام اجتماعی متفاوت است

کھ ) بھ آن آگاه نشده اند" ھنوز ھم متاسفانھ اکثرا(درنیافتند  
فرودستی و نابرابری زن یکی از شاخص ھای سلطھ ارتجاع و 
استبداد بر جامعھ و آزادی و برابری زن محک و معیار ازادی 

  . جامعھ است
. جامعھ ما بھای گرانی را بابت این جھل و نا آگاھی پرداخت

وده ھایش را بر استثمار و ستم ھمھ ی مردم جمھوری اسالمی شال
نظام اسالمی، .  استوار کرد کھ ستم بر زن از برجستھ ترین آنھاست

طناب بر گردن زن انداخت و سر آن را بدست مرد سپرد تا در 
ازای ھر آنچھ از او تاراج می کند مالکیت بر یک موجود دیگر را 

زن بھ بردگی کشیده . دبھ او عطا کند و بھ این ترتیب دھانش را ببند
شد و افق مرد بھ افکار ارتجاعی و ارزش ھا و سنت ھای قرون 

 سال علیھ کل جامعھ تاخت و 31و بدین ترتیب . وسطائی آلوده شد
سالھا با گشت ھای ارشاد و منکرات و نگھبانان اخالق، . تاز کرد

 سال شالق بد حجابی و سنگسار 31. ترس بر دلھایمان ریختند
و امروز کھ در پیشاپیش خیزش مردم علیھ این نظام . دادندتحویلمان 

بلند شده ایم سگ ھای ھار بسیجی و لباس شخصی را بھ جانمان می 

اما ترس را دفن می کنیم و عقب . اندازند تا بترسیم و عقب بنشینیم
شک نیست بسیاری از دختران جوان و زنان بھ  .نمی نشینیم

از نظام حاکم رسیده اند و می بیھودگی درخواست آزادی و برابری 
بھ کف آوریم و آن ھا  چگونھ می توانیم خواستھ ھایمان را: پرسند

  را عملی کنیم؟
بھ یک شورش سازمان  اولین راه چاره زنان تبدیل شورش پراکنده

بدون تشکل و نقشھ ریختن نمی توان نظام را بھ چالش . یافتھ است
یادھای خشم تبدیل بھ بدون مبارزه متشکل و نقشھ مند، فر. گرفت

مشت محکمی بر سر دشمن نمی شود؛ و تاثیر گذاری اش در سطح 
می ماند و دست آخر انرژی ما در مبارزات فردی، پراکنده و بی 

ما زنان .  دورنما تھی می شود و درماندگی و یاس بر جای می ماند
باید نشان دھیم کھ یک نیروی اجتماعی جدی ھستیم، می توانیم 

و تعریف کنیم، می توانیم برای مبارزات خود  شناسیمدشمن را ب
آماج و ھدف تعیین کنیم، می توانیم برای رسیدن بھ ھدف با ھم متحد 
شویم، می توانیم نقشھ بریزیم و برای انجام آن پیمان وحدت ببندیم، 
می توانیم توانایی ھای گوناگون مان را در خدمت بھ تحقق این نقشھ 

. ار گیریم و برای آزادی و برابری بجنگیمو این پیمان جمعی بھ ک
مبارزه متشکل افق ھای آگاھی ما را جھش . تشکیالت ھمین است
مبارزه متشکل نیروی ما را چند برابر می . وار گسترش می دھد

مبارزه متشکل قابلیت ھای گوناگون را یکجا جمع کرده و بھ . کند
د گروه ھای ایجا. جمع ما خاصیت و کیفیتی اعجاب انگیز می بخشد

متشکل زنان مبارز در ایران بخشی حیاتی از مبارزه زنان علیھ 
این گونھ . جمھوری اسالمی و برای تحقق آزادی و برابری است

بترسید، بترسید، ما ھمھ «است کھ ما بطور واقعی می توانیم شعار 
با تمام سازمان زنان ھشت مارس . را تحقق بخشیم» با ھم ھستیم

ان در خدمت ھر گروه از زنان کھ خواھان اتحاد وجود و حداکثر تو
و ایجاد گردان ھای متشکل خود در ھر نقطھ ایران ھستند قرار 

دشمن و   اصلی ترین معیار ما برای وحدت مشخص کردن .دارد
. دشمن ما این فرد و آن فرد نیست. جدا کردن صف خود از آن است

ھ ستم بر زن نظامی بھ نام جمھوری اسالمی ک. بلکھ یک نظام است
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زن یک شالوده ی اساسی اش  و ناقص العقل و نیمھ انسان دانستن
. امروزه در درون این نظام اختالفی خانوادگی پدید آمده است. است

. این اختالف خانوادگی ماھیت این  جناح ھا را عوض نکرده است
) »سبز«یا رھبران (ھم جناح حاکم و ھم جناح اصالح طلب 

خامنھ ای حافظ و .  جمھوری اسالمی اندطرفداران محکم نظام
اما موسوی و کروبی . نگھبان اصلی نظام جمھوری اسالمی است

کھ مدعی مخالفت با وی ھستند خود از بنیان گذاران این نظام بوده 
اند و در ھیچ یک از سخنان و اطالعیھ ھای اخیر خود علیھ زن 

ارھا بلکھ برعکس، ب. ستیزی این نظام موضع گیری نکرده اند
. سوگند خورده اند کھ شالوده ھای این نظام را حفظ خواھند کرد

کمپین یک میلیون «بخشی از جنبش زنان مانند آنان کھ در زیر چتر 
جمع شده اند، با وجود آنکھ مدعی » ھمگرایی زنان«و » امضاء

حمایت از حقوق زن ھستند اما بھ تبعیت از فرامین ارتجاعی این 
خواست ھای زنان در خیزش اخیر پرھیز از طرح » سبز«رھبران 
خود می خواھند نظام » سبز«اینان ھم مانند رھبران . کرده اند

جمھوری اسالمی را حفظ کنند و برای موجھ جلوه دادن روش خود 
ادعاھای حیرت انگیز می کنند و می گویند، در چارچوب جمھوری 

از و اما ما در فر! اسالمی نیز می توان بھ آزادی زن دست یافت
نشیب ھای مبارزه مان ھرچھ بھتر بھ ماھیت جمھوری اسالمی پی 

ھرچھ بھتر درک کرده ایم کھ برای نبردمان باید یک افق . برده ایم
زیرا در غیر اینصورت، . روشن و سازش ناپذیر داشتھ باشیم

انرژی مبارزاتی ما در بیراھھ ھائی مانند تجدید سازماندھی ستم بر 
 دست نخورده گذاشتن نظام، بھ ھرز خواھد زن در اشکالی دیگر و

. ما نباید فریب وعده ھای دروغین و بیراھھ ھا را بخوریم. رفت
زنان بیش از ھر کس از یک انقالب . انقالب تنھا راه نجات ماست

 سال تجربھ، ھر زن آزاده و آگاه 31پس از . واقعی نفع می برند
و ( و برابری می تواند درک کند روش واقعی مبارزه برای آزادی

آن است کھ برای سرنگونی این ) نھ روش یا راه دروغین مبارزه
  . نظام مبارزه کنیم و نھ در چارچوب آن

خیزش ھشت ماھھ اخیر ھمھ مرتجعین را بھ وحشت انداختھ است 
زیرا این خیزش پتانسیل و انرژی و استعداد عظیم نھفتھ در مردم 

جمھوری اسالمی نظام  بخصوص زنان را برای بھ گور سپردن
این خیزش نشان داد کھ حرکت در چارچوب . نشان داده است

از آن تا چھ حد ارتجاعی، » حق«جمھوری اسالمی و تقاضای 
  .قھقرائی و ضد مردمی است و ھرگز نباید بھ آن تن داد

ل پاسدار و بسیجی ذدر ھشت ماه گذشتھ اعمال وحشیانھ اوباش و ارا
سالمی علیھ مردم و بخصوص و نیروھای قوه قضائیھ جمھوری ا

علیھ زنان، بھ مردم نشان داد کھ نھ تنھا نمی توان بطور پراکنده با 
این جانیان مبارزه کرد بلکھ با دست خالی نیز نمی توان با آنان 

موعظھ می کنند کھ خشونت پاسدار و » سبز«رھبران . مقابلھ کرد
نانی کھ در حالیکھ برای ز. پاسخ داد» عطوفت«بسیجی را باید با 

مورد تعرض پاسدار و بسیجی قرار می گیرند، این بھ معنای 
نشان دادن بھ متجاوز خود است و ھیچ زن آزاده ای » عطوفت«

جامعھ سنتی . نمی تواند با متجاوز خود با عطوفت و مھر رفتار کند

. ما عادت بھ آن ندارد کھ زنان صحبت از مشت در مقابل مشت کنند
جنس «ار و سرکوب شده اند و ھمیشھ زیرا زنان ھمواره سنگس

جنبش رھائی زن در ایران نیاز بھ گردان ھائی . بوده اند» ضعیف
غیر «از دختران جسور و زنان با تجربھ دارد کھ این دیوار 

را نیز بشکنند و بھ کل جامعھ درس آزادگی و شجاعت » ممکن
  .  دھند

تم بر زن س. زنان ایران در نبردشان علیھ ستم بر زن تنھا نیستند
جھانی است و مبارزه برای ریشھ کن کردن آن می تواند وباید 

سازمان زنان ھشت «بھ ھمین دلیل . خصلتی جھانی داشتھ باشد
از اتحاد زنان ایرانی و افغانستانی برای پیشبرد رزمی » مارس

چنین اتحادی برای ھر چھ قوی تر و پر . مشترک بوجود آمده است
علیھ جمھوری اسالمی ایران بشدت صداتر کردن مبارزات زنان 

  مبارزه زنان ایران علیھ بنیادگرائی مذھبی و . ضروری است
پیروزی ما فصل نوینی را در رھائی ھمھ زنان خاورمیانھ 

جمھوری اسالمی ایران، . بخصوص افغانستان خواھد گشود
. ارتجاعی ترین دولت ستمگری است کھ زنان ایران تجربھ کرده اند

مھ ی امپریالیستی آمریکا کھ ریاکارانھ مدعی اند اما طبقات حاک
" رھائی زنان خاورمیانھ"جنگ ھایشان در عراق و افغانستان برای 

امپریالیسم آمریکا بھ . است، دست کمی از جمھوری اسالمی ندارند
بھ افغانستان و عراق " آزاد کردن زنان"و " جنگ علیھ ترور"نام 

مگر بارش وحشت بر سر اما کارش ھیچ نبوده است . حملھ کرد
مردم افغانستان و عراق و تقویت آتوریتھ ھای پدر ساالر، عشیره 

آنان نیز از ستم بر زنان در آمریکا و سراسر جھان . ای و مذھبی
در واقع ستم بر زن بخشی از ساختار نظام جھانی . سود می برند

: تمام اینھا نشانھ ھای عمیقی از یک مسئلھ است. سرمایھ داری است
 اجتماعی -نھ فقط در ایران بلکھ در سراسر جھان نظام ھای سیاسی

حاکم ستم گرند و برای رھائی باید آن ھا را سرنگون کرد و نظام 
 ستمی . ھائی بنا کرد کھ ھیچ زن و مردی در آن تحت ستم نباشد

 مشترکی کھ  بھ زنان می شود، آنان را تبدیل بھ یک ارتش عظیم و
ھت نیست کھ زنان انقالبی و مترقی در بی ج. قدرتمند کرده است

آمریکا و دیگر نقاط جھان از مبارزات زنان ایران بھ ھیجان آمده و 
اگر مبارزات ما علیھ جمھوری . بھ حمایت از آنان برخاستھ اند

اسالمی با افقی روشن و رھائی بخش و بدون توھم بھ دارودستھ 
الیستی پیش ھای مرتجع درون جمھوری اسالمی یا قدرت ھای امپری

رود، زنان جھان نیز با عزمی راسخ تر بھ حمایت از ما بر خواھند 
خاست و با الھام از مبارزات ما با استواری و قدرت بیشتری جنبش 
رھائی زنان را در اقصی نقاط جھان گسترش داده و آن را تبدیل بھ 

باشد کھ آوای ما جھانی . صدای روشن رھائی بشریت خواھند کرد
بترسید، : دشمنانمان در سراسر جھان ھشدار دھیم کھشود و بھ 

  !بترسید، ما ھمھ با ھم ھستیم
  سرنگون باد نظام زن ستیزجمھوری اسالمی

  نھ بھ جمھوری اسالمی، نھ بھ امپریالیسم
 پیروز باد مبارزات رھائی بخش زنان در سراسر جھان 

  ■ 2010 مارس ) افغانستان–ایران (سازمان زنان ھشت مارس 
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 در حمایت از زنان       

                                      
جنگاور خیابان ھای تھران    

 ماه گذشتھ درگیر نبردھای خیابانی 8این زنان در . ، ھشت مارس روز جھانی زن را در حمایت از زنان ایران جشن بگیریم2010در سال 
ھای جمھوری اسالمی ایران  کھ یکی از بیرحم ترین رژیم ھای ضد زن بر جسورانھ با نیروھای انتظامی و اوباش بسیجی و لباس شخصی 
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انداز نوینی برای زنان خاورمیانھ آغاز خواھد شد و پیروزی بزرگی برای جنبش رھائی زنان و مبارزه برای پایان دادن بھ ھمھ نوع ستم گری 
 .در جھان خواھد بود

 سال پیش در نتیجھ شکست 31رژیم جمھوری اسالمی ایران 
زمانی کھ بنیادگرایان .  مردم ایران متولد شدانقالب ضد سلطنتی

اسالمی مرتجع بھ رھبری خمینی رھبری توده ھا را گرفتند و 
انرژی و فداکاری ھای آنان را برای استقرار یک دولت مذھبی 

آمریکا و دیگر قدرت ھای غربی . استفاده کردند، انقالب سقط شد
کمتر از . ردندراه را برای قدرت گیری بنیادگرایان اسالمی باز ک

یکماه از قدرت گیری خمینی نگذشتھ بود کھ خمینی فرمان حجاب 
در اعتراض بھ این فرمان ارتجاعی ده ھا . اجباری را صادر کرد

ھزار زن در خیابان ھای تھران بھ تظاھرات پرداختند خیزشی کھ 
ما انقالب نکردیم «: زنان شعار می دادند.  روز بھ طول انجامید5

این خیزش ندائی بود بھ دیگر اقشار مردم کھ ! »گردیمتا بھ عقب بر
اما اغلب مردم این حقیقت را نفھمیدند کھ ستم بر زن . بیدار شوند

  یکی از شاخص ھای عمدهء ھمھء دولت ھا و نظام ھای ارتجاعی و
 رھائی زنان یکی از شاخص ھای تعیین کنندهء ھر انقالب واقعی، 

  .است
  .ین جھل پرداختجامعھء ما بھای گرانی بابت ا

. امروز زنان ایران بار دیگر بھ موضع تعرض باز گشتھ اند
مبارزات جسورانھء آنان در خیابان ھای تھران و شھرستان ھای 

اما . کشور بسیاری را در چار گوشھء جھان الھام بخشیده است
خطر . راھی کھ در پیش دارند بس خطرناک و پر پیچ و خم است

الیکھ  زنان متھورانھ علیھ نگھبانان این سیاسی در آنجاست کھ در ح
  نظم و قانون ارتجاعی می رزمند، اما اغلبشان مجھز بھ این آگاھی 

حتا اولیھ ترین خواست ھای . نیستند کھ کسب رھائی مستلزم چیست
آنان در میانھء جنبش عمومی کھ خود نیز از ھمان مشکل در رنج 

  .است گم و گور شده است
ر راه جنبش رھائی زنان، رھبری ارتجاعی یکی از موانع بزرگ د

این . است کھ در راس آن میرحسین موسوی قرار دارد» سبز«
رھبری تالش می کند آمال مردم و جنبش آنان را در محدودهء 

برای مردم موعظھ می کند . جمھوری اسالمی نگاه دارد» اصالح«
 تمام شده است و اکنون) انقالب ھا(کھ دوران تغییرات رادیکال 

 یعنی مردم ابتدا باید در راه بھ –عصر تغییرات تدریجی است 
قدرت رساندن اینان جانبازی کنند و بھ آنان اعتماد کنند کھ نظام را 

این رھبران موعظھ می کنند کھ حمالت . اصالح خواھند کرد
این برای . بسیجی و پاسدار را باید با مھر و عطوفت پاسخ گفت

 حین تجاوز با متجاوز خود با مھر و زنان بھ معنای آن است کھ در
آنان مردم را از متشکل شدن و دست زدن بھ ! عطوفت رفتار کنند

  مبارزات سازمان یافتھ منع می کنند و فرمان می دھند کھ مردم باید 
طبق فراخوان ھای آن ھا و آنھم بطور فردی بھ تظاھرات ھای 

آنان ! » راییک نفر، یک« طبق الگوی انتخاباتی –خیابانی بیایند 
  مردم را از بحث و مجادلھ بر سر برنامھ ھای متفاوت و راه ھای 

متفاوت برای آیندهء جامعھ منع می کنند و وعده می دھند کھ شکاف 
عظیمی را کھ میان برنامھء آن ھا و اراده و آمال مردم موجود است 

این . حل کنند» فرآیندھای انتخاباتی واقعا آزاد«و از طریق » بعدا«
اقعیت کھ رھبری سبز ھر نوع خواست یا شعاری را در حمایت و

از لغو حجاب اجباری و لغو قانون اساسی ملھم از شریعت و قوانین 
جزائی اسالمی را ممنوع و بی ربط بھ اوضاع می داند، نشان 

خود موسوی در . دھندهء ماھیت و دستور کار ارتجاعی آنان است
  بود و با تمام وجود برای دھھ اول جمھوری اسالمی، نخست وزیر 

موسوی . تقویت موقعیت فرودست زن در این نظام تالش کرده است
جمھوری «: بارھا برنامھ و شعار خود را با تاکید اعالم کرده است

اما جمھوری ! »اسالمی، نھ یک کلمھ بیش و نھ یک کلمھ کم
اسالمی کھ موسوی عاشقانھ آن را می پرستد نظامی ارتجاعی است 

ی بر تبعیت زن از مرد است، پوشاندن سر تا پای زن در کھ متک
کرده » زنا«پارچھ دیرک نظام اخالقی آن است، و سنگسار زن 

آن ھائی کھ نمی خواھند از . آن است» انسجام اجتماعی«ضامن 
را » سبز«چنین نظام اجتماعی ارتجاعی حمایت کنند باید رھبری 

مپین یک میلیون ک«و فراموش نباید کرد کھ . نیز کنار بزنند
و شاخھ ھای مختلف آن، بازوی رھبری سبز در جنبش » امضاء

نیروھای ارتجاعی مختلف برآنند کھ یکبار دیگر  .زنان ھستند
. مبارزات زنان ایران برای آزادی و برابری را در نطفھ خفھ کنند

 یک راه -یک راه دیگر . ما باید در مقابل این تالش ھا بایستیم
زنان انقالبی . ید در مقابل مبارزات خود بگشائیم با-انقالبی را 

آنان زنان و دیگر . ایران سخت در باره این مسائل فکر می کنند
اقشار مردم را فرا می خوانند کھ یک افق و چشم انداز روشن و بی 
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ھشدار می دھند کھ در فقدان چنین افقی، فداکاری  ابھام اتخاذ کنند و
 مایھ ای برای یک دارودستھء  تبدیل بھ دستھای زنان و مردم

  .ارتجاعی برای استقرار ھمین نظام یا بدتر از آن خواھد شد
فقط نیروھای سیاسی ارتجاعی در ایران نیستند کھ می خواھند از 

قدرت . خشم و مقاومت مردم برای پیشبرد اھداف خود سود جویند
 ھای بزرگ جھان ھم بھ حداکثر تالش می کنند تا مانع از آن شوند

 . ھ خیزش کنونی مردم ایران بھ آنان و منافعشان ضربھ زندک
جناح ھای مختلف طبقات حاکمھء آمریکا فعاالنھ درگیر بحث و 

در ایران برای  اند کھ چگونھ می توانند از خیزش کنونیمناظره 
  .منافع امپریالیستی خود در ایران و خاورمیانھ استفاده کنند پیشبرد

عی ترین دولت ستمگری است کھ جمھوری اسالمی ایران ارتجا
اما طبقات حاکمھ ی امپریالیستی . زنان ایران تجربھ کرده اند

آمریکا کھ با جنگ ھای خونین و بیرحمانھء فتح و غارت مردم 
خاورمیانھ را بھ نابودی کشانده اند دست کمی از جمھوری اسالمی 

 نرھائی زنا"آنان ریاکارانھ مدعی اند جنگ ھایشان برای . ندارند
 جنایات خود را است و با این ادعاھای نفرت انگیز" خاورمیانھ

  آنان نیز از ستم بر زنان در آمریکا و سراسر جھان . توجیھ می کنند
در واقع ستم بر زن بخشی از ساختار نظام جھانی . سود می برند

و " جنگ علیھ ترور"امپریالیسم آمریکا بھ نام . سرمایھ داری است
اما کارش ھیچ . بھ افغانستان و عراق حملھ کرد" آزاد کردن زنان"

نبوده است مگر بارش وحشت بر سر مردم افغانستان و عراق و 
در اغلب . تقویت آتوریتھ ھای پدر ساالر، عشیره ای و مذھبی

و شیخ (کشورھای خلیج در خاورمیانھ کھ توسط امپریالیسم آمریکا 
رانندگی اداره می شوند زنان حتا از حق ) ھای اسالمی شان

شما ھر روز در تلویزیون سی ان ان، تصاویری از . محرومند
جزیره سحرآمیز دوبی کھ در واقع نھ یک کشور بلکھ یک کازینو و 

اما سی ان ان ھرگز نمی . معامالت ملکی بزرگ است را می بینید
گوید کھ در پس پشت این تصاویر جادوئی، زنان جوان ایرانی، 

انی در بازار فحشا مورد معاملھ قرار می عراقی، فیلی پینی، افغانست
حملھ آمریکا بھ عراق و اشغال آن، بھ این بازار برده . گیرند

  .فروشی در سراسر خاورمیانھ رونق بخشیده است
 در کشورھای ما، ایران و افغانستان، و بطور کلی در خاورمیانھ

نیروھای بنیادگرای اسالمی ادعا می کنند کھ بدیلی درمقابل نظام 
اما نیروھای بنیادگرای . رمایھ داری امپریالیستی جھانی ھستندس

اسالمی در خاورمیانھ در اصول پایھ ای نظام سرمایھ داری 
امپریالیستی مانند تقدس قانون مالکیت خصوصی، ستم بر زن و 
استفاده از جھل سازمان یافتھ برای درانقیاد نگاه داشتن توده ھا سھیم 

  .ھستند
ال بھ نظام ھای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ستمدیدگی زنان کام

. عقیدتی کھ بر جوامع ما و در سطح جھان حاکم اند، مربوط است
. شرایط کلی زنان در سراسر جھان را می توان بردگی مدرن خواند

این شرایط از ماھیت نظام اجتماعی حاکم در این جھان سربلند کرده 
 نظام ھای اجتماعی ستم بر زن در ھر سلول. و بازتولید می شود

چھ آن ھا کھ تحت حاکمیت نیروھای بنیادگرای (کنونی جھان 
) اسالمی اند و چھ آن ھا کھ تحت حکومت ھای امپریالیستی ھستند

زن ستیزی و برده کردن زنان، فقر، جوسازی . حک شده است
نفرت انگیز علیھ ھمجنس گرایان، آپارتاید جنسی و نژادی، کار 

مذھبی، جنگ ھا، ھولوکاست ھا و نسل کودکان، اسارت فکری 
  .دائما توسط این نظام تولید می شوند) ژنوسیدھا(کشی ھا 

و زمانی کھ سر . این نظام بھ طرق گوناگون ما را از بین می برد
بھ شورش بر می داریم گردانندگان آن ما را سرکوب کرده و سپس 

رھائی صندوق رای انتخابات را نشانمان می دھند و می گویند کلید 
بھ ما می گویند دموکراسی و ! ما در این جعبھ ی سحرآمیز است

بازار سرمایھ داری قلھ ھای نھائی دستاوردھای بشر ھستند و باید 
بھ دموکراسی آنان امید ببندیم و بازار سرمایھ داری را رونق 

بھ . اما سرمایھ داری بھ نقطھ اوج گندیدگی خود رسیده است. بخشیم
ی اصالح خود یا تعدیل روش زندگی ھولناکش ھیچ وجھ راھی برا

باید . این نظام بھ خودی خود از بین نخواھد رفت. نگذاشتھ است
ما اعالم می کنیم ادامھ ی حیات این . توسط مردمی آگاه دفن شود

نظام فقط منجر بھ تنگ تر شدن حلقھ ی طناب دار بھ دور گردن ما 
 تر از آن کھ خواھد شد و زندگی اکثریت مردم جھان دھشتناک

ھست خواھد شد و در میان این اکثریت، زنان بیش از ھمھ لطمھ 
  .می بینند

ما ده ھا سال است کھ علیھ موقعیت فرودستی و فرمانبرداری 
در فراز و نشیب ھای این نبرد، ھرچھ بھتر . تحمیلی مان می جنگیم

بھ ماھیت نظام ھای طبقاتی کھ این ستم را تولید و تقویت می کنند 
ما . فھمیده ایم کھ باید بطور سازمان یافتھ مبارزه کنیم.  برده ایمپی

ھرچھ بھتر درک کرده ایم کھ برای نبردمان باید یک افق روشن و 
زیرا در غیر اینصورت، انرژی . سازش ناپذیر داشتھ باشیم

مبارزاتی ما در بیراھھ ھائی کھ منجر بھ تجدید سازماندھی ستم بر 
ست نخورده گذاشتن نظام خواھد شد، بھ زن در اشکالی دیگر و د

ما نباید فریب وعده ھای دروغین و بیراھھ ھا را . ھرز می رود
زنان بیش از ھر کس از یک . انقالب تنھا راه نجات ماست. بخوریم

ستم مشترکی کھ  بھ زنان می شود، . انقالب واقعی نفع می برند
ه است کھ زنان جھان را تبدیل بھ یک ارتش عظیم و قدرتمند کرد
ستم بر . چیزی برای از دست دادن ندارند و جھانی برای فتح دارند

زن امری جھانی است و مبارزه برای ریشھ کن کردن آن می تواند 
  .و باید دارای خصلتی انترناسیونالیستی باشد

این روز، روز . نزدیک است) ھشت مارس(روز جھانی زن 
ست کھ جنبش رھائی مبارزه علیھ ستم بر زن و یادآوری بھ ھمھ ا

زن، در مورد انواع و اقسام جنایت ھائی کھ این نظام علیھ بخش 
بیائید روز . ھای مختلف بشریت مرتکب می شود، حرف دارد
و  جشن بگیریم جھانی زن را در آمریکا و سراسر جھان با این تعھد

بھ زنان مبارز ایران کمک کنیم تا بھ اھداف این مرحلھ از مبارزه 
 سرنگونی جمھوری اسالمی، کسب آزادی و برابری خود یعنی،

  .شان بدست خود و در اتحاد با دیگر ستمدیدگان ایران  برسند
 بیائید متحد شویم و تصمیم بگیریم کھ بانگ رسای انقالب در زمانھ

ای باشیم کھ از یک سو وفور حیرت انگیز و از دگر سو بیرحمی، 
  .شخصھ آنستتبعیض، بی عدالتی و نابودی افسارگسیختھ م

   .بگذار تا زنجیرھایمان را بشکنیم و رھا کننده ی بشریت باشیم

 ■2010مارس  آمریکا  -)افغانستان-ایران (سازمان زنان ھشت مارس 
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 گزارشی از سمینار داخلی 
 سازمان زنان ھشت مارس   

  لیال پرنیان
سمیناری با 2010در اواخرماه ژانویھ

رس حضور فعالین سازمان زنان ھشت ما
از کشورھای مختلف، ھمراه با میھمانانی 
کھ بھ این سمینار دعوت شده بودند، 

برای آمادگی شرکت در این  .برگزار شد
سمینار منابع گوناگونی در مورد 

انقالبات بورژوائی : موضوعاتی ھم چون
، انقالبات سوسیالیستی شوروی 18قرن 

و چین، زمینھ ھای شکل گیری گرایشات 
 جھانی و ملی، مسئلھ رفرمیستی در سطح

دمکراسی و ھم چنین نظرات سازمانھا و 
احزاب مختلف در رابطھ با اوضاع 
کنونی در ایران و نظراتشان در مورد 
مسئلھ زنان مورد مطالعھ و بررسی قرار 

  . گرفت
یکی از موضوعات مورد بررسی، 

 بخصوص 18انقالبات بورژوائی قرن 
گرایشات . انقالب بورژوایی فرانسھ بود

راست درون جنبش زنان و سخنگویان 
تاریخ تحوالت رادیکال » سبز«جریان 

. در جوامع مختلف را تحریف می کنند
. تحریف این تاریخ ھم یکی از آن ھاست

ھیچ مقطع از تاریخ آنان ادعا می کنند در 
، تغییر و تحوالت و در ھیچ نقطھ جھان

اجتماعی پیشرو حاصل انقالب نبوده 
این گونھ تحریفات ھدف اینان از . است

آشکار و تاریخ نویسی ھای وارونھ آن 
است کھ مردم  بخصوص زنان و جوانان  
را از مبارزه برای سرنگونی جمھوری 
اسالمی کھ گام اول ضروری برای 
گشودن راه تحوالت اجتماعی است دور 

  .کنند
 پس از بحث ھای مختلف در مورد نقش 

 بخصوص 18و جایگاه انقالبات قرن 
:  فرانسھ بھ این نتیجھ رسیدیم کھانقالب

انقالب فرانسھ نھ فقط فرانسھ بلکھ اروپا 
را از قید فئودالیسم و حاکمیت کلیسا نجات 

بدون این انقالب حاکمیت کلیسا . داد
سرنگون نمیشد و در نتیجھ جدائی دین از 

انگلس در . دولت بھ وقوع نمی پیوست
ھنگامی «:مورد انقالب فرانسھ می گوید

 بھ قدر کافی 18ژوازی قرن کھ بور
قدرت یافت کھ از خود دارای یک 

ایدئولوژی باشد، متناسب با دیدگاه طبقاتی 
خود بھ یک انقالب بزرگ و قاطع در 

این انقالب طومار » .فرانسھ دست زد
سلطنت را در ھم پیچید و نظام فئودالی 
فرتوت و پوسیده وابستھ بھ کلیسا را تقریبا 

در واقع . برکندبھ طور کامل از ریشھ 
مردم ساالری یا ھمان دمکراسی در مقابل 

این . دین ساالری یا خدا ساالری طرح شد
انقالب بھ ھمان اندازه کھ اقتدار روابط 

 رعیتی و اقتدار دین را در جامعھ - ارباب 
  .  ریشھ کن کرد، موجب آزادی زنان شد

زنان با . اما این آزادی بسیار محدود بود
ر انقالب فرانسھ، وجود شرکت فعال د

سھمی زیادی از آن نبردند و در قانون 
اساسی بھ حقوق پایھ ای خود دست 

در کشاکشھای سیاسی پس از . نیافتند
پیروزی انقالب، زنانی کھ مدافع حقوق 
سیاسی برابر بودند بیرحمانھ سرکوب 

» المپ دو گوژ«نمونھ برجستھ آن . شدند
در انقالب . است کھ بھ گیوتین سپرده شد

فرانسھ ضربھ تعیین کننده ای بر مناسبات 
 -فئودالی وارد شد، اما تحوالت بورژوا

دمکراتیک در رابطھ با زنان بسیار کند 
بھ ھمین دلیل است کھ می . پیش رفت

بینیم زنان در فرانسھ تا سال ھای بعد از 
جنگ جھانی دوم حتا از حق رای محروم 

با وجود رشد مناسبات سرمایھ . بودند
 فرانسھ و دیگر کشورھای داری در

سرمایھ داری و کشیده شدن بیش از پیش 
زنان بھ عرصھ نیروی کار و مھمتر از 
آن مبارزات زنان و طبقھ کارگر، اما 
مالکیت مرد بر زن توسط سرمایھ داری 
و در خدمت بھ آن حفظ شد و از آن زمان 

تداوم . تا کنون از آن پاسداری شده است
ھ داری این ستم بر زن در نظام سرمای

حقیقت را ثابت کرد کھ اگر در نتیجھء 
انقالب صرفا یک نظام ستم و استثمار بھ 
جای نظام ستم و استثمار قبلی بنشیند، ستم 
بر زن ریشھ کن نمی شود بلکھ در اشکال 

  .جدید ادامھ پیدا می کند
در این سمینار بھ طور مشخص بھ نقش و 
جایگاه انقالبات سوسیالیستی در شوروی 

و چین )  پیروز شد1917ھ در سال ک(

در )  بھ پیروزی رسید1949کھ در سال (
رابطھ با مسئلھ رھائی زنان و مسئلھ 
. دمکراسی و دیگر مسائل پرداختیم

انقالبات سوسیالیستی  در شوروی و چین 
نقطھ عزیمت نوینی در مسیر رھایی زنان 

 .از خود بجای گذاشتند
) بخصوص در چین(در ھر دو کشور 

 رعیتی و - زیر اسارت نظام ارباب زنان
استبداد سیاسی، استبداد خانواده 

این . و استبداد دین بودند) پدرساالری(
انقالبات نھ تنھا بھ فوریت و بطور 
رادیکال نظام فئودالی را بر کندند و 
آزادی و برابری زن و مرد و جدائی 
کامل دین از دولت را در قانون تامین 

ر از آن رفتند و در کردند بلکھ بسیار فرات
عمل خاک کھنھ جامعھ کھ این روابط ستم 
گرانھ را تولید می کند شخم زدند و افکار 
و فرھنگ سنتی مردم را با افکار و 
فرھنگ نوین، اخالق و ارزش ھای کھنھ 
را با اخالق و ارزش ھای نوین بھ چالش 

 .طلبیدند
 در طی مدت کوتاھی پس از انقالب در 

اعی، سیاسی و ھمھ عرصھ ھای اجتم
اقتصادی حقوق زن و مرد برابر اعالم 

بھ رسمیت شناختن حق رای، حق . شد
انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق طالق 
و ممنوع شدن ازدواج اجباری، آزادی 
سقط جنین، برابری دستمزد میان زن و 

از دستاوردھای اولیھ این انقالبات ..مرد و
ر در رابطھ با مسئلھ زنان و قدم گذاشتن د

 شوروی اولین کشور . راه رھائی آنھا بود
اروپائی بود کھ حق طالق و سقط جنین 

.  در آن متحقق شد1917پس از انقالب 
بطور کلی می توان گفت کاری کھ در 
 اولین سال حکومت شوروی در مورد

حقوق زنان انجام گرفت، حتی یک صدم 
آن در پیشرفتھ ترین کشورھای بورژوائی 

 برای مثال، حق سقط .انجام نگرفتھ بود
 بھ 1974جنین در فرانسھ تازه در سال 

  .رسمیت شناختھ شد
اما برابری قانونی و رسمی بھ معنای 

بھ ھمین دلیل لنین . برابری واقعی نیست
علیرغم تمام «بھ درستی می گوید کھ
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قوانینی کھ زن را آزاد می کند، اما زن 
و ».ھم چنان برده کارخانگی است

ی نیز جدائی آشپزخانھ از الکساندرا کولنتا
تراز با جدائی کلیسا  ازدواج را رفرمی ھم
بھ ھمین دلیل دولت . از دولت می دانست

سوسیالیستی شوروی آگاھانھ بھ 
سازماندھی آشپزخانھ ھای عمومی 

، 1920 تا 1919طی سالھای . پرداخت
 میلیون نفر در شھر ھا از رستوران 12

در . ھای عمومی استفاده می کردند
لیکھ پیشرفتھ ترین کشورھای سرمایھ حا

. داری از این تحوالت بسیار دور بودند
یکی دیگر از موضوعات بحث و گفتگوی 

در این . سمینار موضوع دمکراسی بود
مبحث شرکت کنندگان بھ بررسی نظرات 

آنچھ آشکار . پرداختند» سبز«سخنگویان 
می شود دروغ ھا و وارونھ گوئی ھای 

 آنان بھ مقولھ .است» سبز«سخنگویان 
دموکراسی نیز مانند تاریخ برخوردی 
ابزاری می کنند و برای اینکھ بھ مقاصد 
نظری فوری و دم دست خود برسند ھر 
گونھ کھ دلخواھشان است آن را تفسیر و 

و حتا ادعا می کنند کھ . معنی می کنند
در برابر » دمکراسی«مفھوم و فکر 

در حالیکھ ھر ! سوسیالیسم شکل گرفت
مقداری با تاریخ آشنا باشد می داند کس 

کھ دمکراسی بورژوائی حاکم در 
کشورھای سرمایھ داری نتیجھ انقالبات 
بورژوائی است کھ پس از شکست ھای 

 بطور قطع پیروز و 18متعدد، در قرن 
و در آن زمان ھنوز . مستقر شد

سوسیالیسم بھ دنیا نیامده بود کھ 
 !دموکراسی در مقابل آن طرح شده باشد

و باز باید یادآوری کرد کھ سرنگونی 
 قدرت کلیسا بھ روش انقالبی در قلب آن
 قرار داشت و نظام دمکراسی در برابر

 .رعیتی دینی قد علم کرد - نظام ارباب
گویان و رھبران خندمکراسی برای س

و متحدینشان در جنبش زنان تنھا » سبز«
بھ این معنی است کھ مردم ھر چند سال 

 را داشتھ باشند کھ از یک بار این حق
میان این یا آن جناح جمھوری اسالمی 

و اینطور وانمود می . یکی را انتخاب کنند
کنند کھ این عین دموکراسی یا مردم 

دموکراسی مورد نظر . ساالری است
اینان دموکراسی در درون طبقات حاکمھ 
است اما بھ مردم القاء می کنند کھ گویا 

و فقیر، این چیزی است کھ برای غنی 
ستمگر و تحت ستم، یکسان است و بھ نفع 

بر خالف ترسیم این دارودستھ  .ھمھ است
منفعت جو و سازشکار، دمکراسی یک 
مقولھ ماورا طبقاتی نیست بلکھ دقیقا 

دمکراسی بخشی . مقولھ ای طبقاتی است
از روبنای سیاسی است کھ رابطھء میان 
حاکم و محکوم، ستمگر و تحت ستم را 

  .  کندمنعکس می
نکتھ دیگر کھ مرتبا تحریف می شود این 
است کھ گویا در کشورھای سابقا 
. سوسیالیست دمکراسی وجود نداشت

درکشورھائی کھ انقالب سوسیالیستی شد 
برای اولین بار در تاریخ اکثریت جامعھ 
کھ سابقا تحت ستم و استثمار بودند طعم 
دموکراسی را چشیدند و آنھم نھ در حد 

د سال یکبار در انتخابات شرکت ھر چن
بلکھ از طریق شرکت صدھا میلیون نفر 
در بازسازی و اداره مھمترین جوانب 
  اقتصادی و سیاسی و فرھنگی جامعھ
جنبھ ھائی کھ سابق بر این از آن محروم 

بھ ھمین دلیل دمکراسی در آن . بودند
با وجود آنکھ (کشورھای سوسیالیستی 

 اشکال ھنوز در گام ھای اولیھ بودند و
) ابتدائی سوسیالیسم را تجربھ می کردند

دموکراسی مربوط بھ اکثریت مردم بود و 
نھ اقلیتی کھ ابزارھای تولید ثروت جامعھ 

  .را در دست داشتند
مسئلھ رفرم و رفرمیسم و اینکھ چھ 
عواملی بھ رشد و گسترش دیدگاه 
 عورفرمیستی یاری رسانده است، موض

  مورد بحثدیگری بود کھ دراین  سمینار
شکست انقالبات  .گفتگو قرار گرفت و

سوسیالیستی در شوروی و چین زمینھ 
ساز رواج بی اعتمادی بھ انقالب و 
گسترش تفکر رفرمیستی در سطح جھان 

 سال پیش بھ این سو، 20از . شده است
این روند شدت و حدت بیسابقھ ای یافتھ 

پس از فروپاشی شوروی در سال . است
 ھای غربی و  امپریالیست1990

مرتجعین جھان بی وقفھ بر بوق و کرنا 
در ! انقالب و کمونیسم مرد: دمیده اند کھ

حالیکھ، شوروی بھیچوجھ نماینده 
سوسیالیسم نبود و ده ھا سال پیش از آن 
بھ کشوری سرمایھ داری تبدیل شده بود 
کھ نقاب سوسیالیسم را برای فریب مردم 
. ودآن کشور و مردم جھان نگاه داشتھ ب

در ھر حال، تبلیغاتی کھ بی وقفھ در 
جھان جریان داشتھ بشدت سطح خواست 
ھا و توقعات بخش بزرگی از مردم جھان 

روشنفکران ناامید و . را پائین آورده است
سرخورده نقش زیادی در پائین آمدن افق 

آنان بھ جای آن . انتظارات مردم داشتھ اند
فکری بازی » روشن«کھ نقش خود را در

د برای مردم موعظھ می کنند کھ باید کنن
و منظورشان از . بھ حداقل ھا قانع باشند

قانع بودن بھ حداقل ھا آن است کھ باید بھ 
جنایت ھای نظام ھای حاکم تن داد و بھ 
آنھا عادت کرد و شخصیت ھای ارتجاعی 

و ھر . را بھ عنوان رھبران خود برگزید
کس ھم عادت نمی کند بھتر است فقط 

دیگران را با نرم کردن لبھ ھای خود و 
  .تیز و برندهء این نظام مشغول کند

 بطور مشخص عده ای از فعالین جنبش 
زنان در ایران کھ دارای گرایشی راست 

فلسفھ «و محافظھ کار ھستند تحت عنوان 
بھ این گونھ خدمتگزاری » پراگماتیستی
در رابطھ با ایران عالوه بر این  .مشغولند

 57 مسئلھ شکست انقالب تبلیغات جھانی،
بسیاری از روشنفکران را در مورد 
دورنما و امکان تحقق انقالب و حل ریشھ 
ای مسائل و مشکالت جامعھ دچار شک و 

در این میان فعالین . شبھھ کرده است
گرایش راست در جنبش زنان، و رھبران 

تمام تالش خود را کرده و می » سبز«
و سطح کنند کھ از این جو استفاده کنند 

توقعات زنان و دیگر اقشار و طبقات 
جامعھ را بھ پائین ترین سطح تقلیل دھند 
و کوشش دارند کھ در عرصھ تئوری و 

کنند کھ تنھا راه رسیدن » ثابت«پراتیک 
بھ برخی مطالبات زنان و مردم از طریق 

  .حک و اصالح ھمین نظام میسر است
در سمینار بھ این نکتھ اشاره شد کھ ما 

رفرم نیستیم بلکھ مخالف رفرمیسم مخالف 
در حقیقت اگر ھر رفرمی بھ نفع . ھستیم 

زنان و یا سایر ستمدیدگان در ھر جامعھ 
ای انجام شده در نتیجھ انقالبات و 
مبارزات رادیکال از پائین بوده است و نھ 

مبارزاتی کھ در  از باال" ھدیھ ای"بعنوان 
فرآیندی پر پیچ و خم  جھان را بجلو  

مبارزات سیاھان و زنان . داده استسوق 
 بر مبنای 70 و 60در آمریکا در دھھ 

 خواست ھای اصالح طلبانھ و رفرمیستی 
 در واقع امثال مارتین لوتر. بوجود نیامد
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کینگ و خواستھ ھای رفرمیستی او نبود 
کھ جنبش سیاھان را آفرید، این 
 فمینیستھای رفرمیست نبودند کھ باعث و

 مورد مسایل زنان بانی اصالحات در
شدند، بلکھ در اثر اوضاع انفجاری و 
مبارزات سھمگین و خونین سیاھان و 
زنان بود کھ دولت ھای سرمایھ داری 
اروپا و آمریکا عقب نشستند و تن بھ 

  .اصالحاتی دادند
در این سمینار یک بار دیگر بر روی این 
اصل مھم تاکید شد کھ درجھ پیشرو و 

ابستھ بھ موقعیت آزاد بودن یک جامعھ و
در شرایط کنونی . زنان آن جامعھ است

برای روشن کردن ماھیت مترقی یا 
ارتجاعی ھر شخصیت و حزب سیاسی 
کافی است بھ نظریھ و عمل آن ھا در 
مورد مسئلھء زنان نگاه کنیم و ببینیم 
برنامھء ایجاد چھ نوع جامعھ ای را دارند 
و در جامعھء مورد نظر آنان موقعیت و 

  .ت زنان چیستوضعی
در این سمینار بر روی این مسئلھ تاکید 
شد کھ سازمان زنان ھشت مارس باید در 

» سبز«نشان دادن چھره واقعی رھبران 
از جملھ موسوی در مورد زنان 
بخصوص بھ نسل جوان کوشش بیشتری 

بھ این مسئلھ اشاره شد کھ در . بکند
دوران حاکمیت موسوی بود کھ کلیھ 

گشت ھای . ھادینھ شدقوانین زن ستیزن
کنترل زنان بوجود آمد و زمانی کھ 
موسوی در بیانیھ ھایش مکررا بر سر 
این موضوع پافشاری می کند کھ می 
خواھد جامعھ را بھ زمان امامش یعنی 
خمینی برگرداند، نشان از این دارد کھ در 
رابطھ با مسئلھ کل جامعھ، مسئلھ زنان، 

لیت ھای مسئلھ زندانیان سیاسی ، مسئلھ اق
  .در کجا ایستاده است..... مذھبی و

» سبز«نقطھ شکننده بزرگ رھبران 
حمایتشان از حکومت دینی و اسارت 

آنان خواھان . زنان در چنگال آن است
حفظ چارچوب این نظام ھستند؛ نظامی کھ 
یکی از ستون ھای اصلی اش فرودستی 

پاشنھ آشیل ھر دو جناح . زنان است
شان از این جمھوری اسالمی، حمایت

یک نقطھ . موقعیت اسارت بار زنان است
مثبت و قابل اتکاء این است کھ نقش زنان 

 در خیزش ھای اخیر بھ نظرات بغایت

 
رفرمیستی جریان راست در جنبش زنان 

اینان کھ بھ نام . ضربھ وارد کرده است
 و غیره» ھمگرائی«و » کمپین«ھای 

فعالیت می کنند، در قبل و ھم چنین پس 
 ماھھ تالش داشتند زنان را 8خیزش از 

بھ گرد آمدن بھ حول خواستھ ھای کوچک 
اما در عمل فاصلھ عمیقی . راضی کند

بین زنانی کھ در مبارزات چند ماھھ اخیر 
شرکت داشتند با طرز تفکر رفرمیستی 

نسل جوان بی . اینان بوجود آمده است
باک، حجابش را در می آورد، سنگ بھ 

جی حملھ می کند و دست بھ نیروھای بسی
این نوع حرکات شجاعانھ عمال در 
ضدیت آشکار با اھداف و نظرات جریان 

  .راست جنبش زنان قرار دارد
جنبشی کھ در ایران بھ راه افتاده است 

 سالھ ای 30حاصل فشرده شدن خشم 
است کھ در نتیجھ  فرودستی مطلق زنان، 
فقر و فالکت، اعتیاد، فحشا، بی خانمانی، 

مھ مردم و ھزاران درد دیگر ستم بر ھ
اما این جنبش ھنوز . بوجود آمده است

پوالریزه نشده و جریانھای بسیار متفاوت 
یک جریان، بھ حول . در درون آن ھستند

خواھان حفظ جمھوری » سبز«رھبری 
اسالمی است و می خواھد خشم و نفرت 

 سالھ مردم از جمھوری اسالمی را بھ 30
می . دمجرای تحقق اھداف خود بکش

خواھند خشم و نفرت مردم را دست مایھ 
. معامالت پشت پرده خود قرار دھند

مردمی . جریان دوم، اکثریت مردم ھستند
کھ در مبارزات دوره اخیر نشان دادند کھ 
علیرغم خطر مرگ و شکنجھ و اعدام باز 
بھ میدان می آیند و نفرت عمیق خود از 
جمھوری اسالمی را بھ ھر طریقی اعالم 

در این میان زنان بھ وسعت کل . کنندمی 
جامعھ تضادی آشتی ناپذیر با نظامی کھ 

تا . آنان را فرودست کرده است دارند
زمانی کھ این دو جریان از ھم جدا نشده 
اند جنبش مردم نمی تواند خود را رھا 
ساختھ و بھ سوی ساختن جامعھ نوین 

  .حرکت کند
ولی چھ چیزھائی می تواند این جنبش را 

در بیانیھ » سبز«رھبران . الریزه کندپو
ھایشان نوشتند کھ چھ چیزھائی نباید 

گفتند شعارھای ساختار شکنانھ . بشود
 گفتند در عاشورا . مرگ این جنبش است

 
حجاب از سر کندن زنان توھین بھ آنان 

در پرتو ھمین مسئلھ شرکت . بوده است
 5کنندگان سمینار نگاھی گذرا بھ بیانیھ 

ان کھ اخیرا برای حل ماده ای زن
  )1( .انتشار یافتھ کردند» بحران«

روش و افقی کھ این بیانیھ پیش می گذارد 
نھ تنھا بھ پوالریزاسیون ضروری کمکی 
نمی کند بلکھ در خالف جھت آن حرکت 

مثال در این بیانیھ پیشنھادات . می کند
اوال . مطرح می شود» بحران«برای حل 

ای این اوضاع بحرانی است اما بر
جمھوری اسالمی و نھ برای مردمی کھ 
. در چند ماه گذشتھ حماسھ آفریده اند

 ماھھ گذشتھ در ایران 8اوضاعی کھ در 
جاری شده است باعث نشاط و سرزندگی 
کل جامعھ شده است، امید ساختن فردای 
بھتری را در ذھن مردم بوجود آورده 

اعتماد بھ نفس را در میان مردم  است، حس
است، زنان در عمل دیدند کھ  داده افزایش

... رھبران این جنبش باشند و توانندمی 
. سخن این بیانیھ باالئی ھاستثانیا، روی 
کھ زنان و مردم در حال  در زمانی

ھا ھستند، اینان راه  مبارزه با باالئی
برون رفت را در مقابل حاکمین جمھوری 

ثالثا، ھر چند این بیانیھ . میگذارند اسالمی
ت برای رفرم در موقعیت زنان تالشی اس

اما این تالش بدون طرح شعار سرنگونی 
جمھوری اسالمی ره بھ جائی نخواھد 

طرح و فراگیر کردن شعار . برد
سرنگونی برای پوالریزه شدن جنبش 
زنان و کل جنبش مردم ضروری است؛ 
پوالریزاسیونی کھ بدون آن جنبش بھ 
قھقرای بدی خواھد رفت و جنبش زنان 

لین قربانیان چنین قھقرائی خواھد جزو او
  .بود

عالوه بر شعار سرنگونی یکی دیگر از 
موضوعاتی کھ می تواند در بین این دو 
جریان شکاف بیاندازد، طرح مطالبات 

 بھ ھمین دلیل . اقشار گوناگون جامعھ است
است کھ می بینیم منتسبین بھ کمپین یک 

سراسیمھ نوشتند کھ ... میلیون امضا و
لھ زنان امروز از اھمیت طرح مسئ

برخوردار نیست و باید مسائل کالن طرح 
تو گوئی مسئلھ زنان، از مسائل . شود

طرح مطالبات نیروھای . کالن نیست
اجتماعی گوناگون با مرزبندی دقیق با 
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نظام حاکم می تواند جنبش کنونی را بھ 
اما آنجائی . جنبشی رو بھ آینده تبدیل کند

قطبی شدن این کھ می تواند بھ ھر چھ 
جنبش کمک کند و صف دوست و دشمن 
. را مشخص کند، مسئلھ زنان است

بنابراین ما باید در این دوره حساس و 
سرنوشت ساز بعنوان بخشی از جنبش 
رادیکال زنان بھ رفع کمبودھائی کھ در 

ارتباط با مبارزات زنان موجود است  
چھ در عرصھ نظری و چھ در عرصھ (

ون متشکل نبودن، عملی، کمبودھائی چ
بی برنامھ و نقشھ در مبارزات شرکت 
کردن، عدم طرح مطالبات پایھ ای زنان 

کمک کرده و بھ ...) در مبارزات  و
  .پوالریزه شدن این جنبش یاری رسانیم

بخشی از نامھ داخلی لیال پرنیان برای 
 موضوعات قابل فکر برای سمینار در

خطاب بھ فعالین 2009 دسامبر15تاریخ 
  زمان زنان ھشت مارس  سا

  دوستان عزیز ھشت مارس
در این روزھا و ماه ھا، در جریان 
سیالب ھای اجتماعی کھ سرازیر شده و 
سراسر کشور را گرفتھ، آینده جامعھ در 

سئوال این است  . حال رقم خوردن است
آیا جنبش انقالبی زنان در شکل گیری این 

  آینده نقشی خواھد داشت؟ 
ا کجا ایستاده ایم؟ آیا در چنین شرایطی م

می توانیم جنبش انقالبی زنان را تبدیل بھ 
جریانی کنیم کھ ورودش بھ این سیالب 
اجتماعی رنگ آن را عوض کرده و آن 
را بھ مسیری کامال متفاوت از مسیر 

  کنونی بکشد؟ 
  اوضاع کنونی و موقعیت زنان 

 اوضاع اضطرار آیا تصویری کھ از - 1
ا صرفا داریم می دھیم واقعی است؟ آی

تھییج می کنیم کھ شور و شوقمان باال 
برود و دست ھا و پاھایمان بھ کار بیفتد 

مسیر جامعھ دارد برای یا اینکھ واقعا  
چند دھھ آینده تعیین می شود و مورد 
مناقشھ جریان ھای اجتماعی و سیاسی 

  ؟گوناگون قرار گرفتھ است
 نقش زنان درجنبشی کھ پس از تقلب - 2

ی بھ راه افتاد چھ بود و این نشانھ انتخابات
چیست؟ آیا نشانھ آن است کھ زنان 
خواھان ریاست جمھوری موسوی ھستند، 

 می خواھند رای شان را پس بگیرند؟ 
 ھایاگراینطور نیست، پس چرا با خواست

  خودشان در خیابان ھا نیستند؟ 
مشخصا ( گرایش راست جنبش زنان - 3

ران از دو) کمپین و زیر شاخھ ھای آن
تقلب انتخاباتی بھ این سو چھ نقشی بازی 
کرده اند؟ سیاست و فلسفھ شان برای 
توجیھ نقش سازشکارانھ ای کھ داشتھ اند 
چیست؟ گرایش انقالبی و رادیکال جنبش 
زنان، در این دوره چھ نقشی بازی کرده 
و مبنای فکری و سیاسی اش چھ بوده 

 است؟  
 جنبش«آنچھمختلف و  تحلیل جریانھای- 4
خوانده می شود چھ ھست و خط » چپ

تمایزھا و تشابھات آن ھا با یکدیگر در 
اول، تحلیل ھایشان در مورد : دو زمینھ

اوضاع و چھ باید کردھا؛ دوم، تحلیل 
ھایشان در مورد رابطھ میان مسئلھ زنان 
و این جنبش و چھ باید کردھا در این 

  . زمینھ چیست
ضرورت مطالعھ و تجزیھ و تحلیل و 

سی ما برای این سمینار در آن است برر
کھ بر سر آینده جامعھ مبارزه طبقاتی 
حادی درگیر شده است و تحلیل ھا و 
اھداف ھر جریانی نشان دھنده گرایش 

بخصوص در مورد . طبقاتی آن است
مسئلھ زنان کھ یکی از مسائل بنیادین 
مربوط بھ تغییر و تحول رادیکال جامعھ 

  .است
ھ کار گیریم کھ قوای خود را چگونھ ب

  .بتوانیم نقش واقعی خود را بازی کنیم
  . تعریف اوضاع برای تغییر اوضاع است

ما چگونھ می توانیم جنبش انقالبی زنان 
را تبدیل بھ یک نیروی اجتماعی تعیین 

  کننده در رابطھ با آینده جامعھ کنیم؟
اول، الزم است ھدفی کھ در این دوره در 

. نھ باشدمقابل خود می گذاریم جسورا
ھدف غیر » جسورانھ«منظور از ھدف 

بلکھ ھدفی . ممکن یا غیر عملی نیست
. است کھ در این اوضاع ضروری است

جھت فعالیت ھای » ھدف«روشن کردن 
  . ما را تعیین می کند

ھدف درازمدت ما، دستیابی بھ رھائی 
ھدف مرحلھ ای ما از . کامل زنان است

  . این ھدف درازمدت سرچشمھ می گیرد
ھدف این مرحلھ ما این است کھ از زاویھ 
رھائی زنان و منافع زنان، با جریان 

اینکھ . ارتجاعی رھبری سبز مبارزه کنیم
زنان در صف اول حرکت ھای مبارزات 

ضد رژیم ارتجاعی جمھوری اسالمی 
ھستند، نترس ترین قشر این مبارزه 
ھستند، اما حتا یک شعار در دفاع از 

ش نیست، فاجعھ حقوق آنان در این جنب
است و اگر وضع ھمینطور باقی بماند بھ 
 معنای آن است کھ زنان جانفشانی خواھند 
  . کرد و مرتجعین بھ قدرت خواھند رسید

درجھ مترقی بودن یک جنبش با رویکرد 
آن نسبت بھ آزادی و برابری زنان 

اگر وظایف خود را در . مشخص می شود
ر رابطھ با این مسئلھ در دست نگیریم د

حاشیھ می مانیم و محتوای ما نیز عوض 
می شود و دیگر نمی توانیم خود را 
. سازمانی در خدمت بھ رھائی زنان بنامیم

وظیفھ ما بھ عنوان یک سازمان زنان 
انقالبی این است کھ برای عوض کردن 

در بطن اوضاع . این وضع تالش کنیم
کنونی، بھ شکل گیری یک جنبش توده ای 

ال در مورد رھائی با شعارھای رادیک
این ھم ضروری است، . زنان، کمک کنیم

  .    ھم ممکن و ھم مطلوب
 -دوم، الزم است توانائی فکری و عملی

تشکیالتی ھمین تعداد افرادی کھ ھستیم را 
باال ببریم کھ بتوانیم وظایف ضروری این 

  .   دوره را انجام دھیم
جنبش زنان بھ صدھا و ھزارھا نفر نیاز 

وانند ایده تولید کنند و این ایده دارد کھ بت
  .  ھا را تشریح کنند

بھ شکل سخنرانی، بھ شکل برگزاری 
کالس ھای آموزشی، بھ شکل مقالھ 
نویسی، بھ شکل گزارش نویسی و 

نبش زنان بھ صدھا و ھزارھا نفر ج...
سازمان گر نیاز دارد کھ ھر یک بتوانند 
صدھا و ھزارھا تن زن دیگر را برای 

راه رھائی خودشان متشکل مبارزه در 
  . کنند

این ھا توانائی ھائی است کھ اگر نداریم، 
اما اول باید بھ . می توانیم کسب کنیم

کسب این توانائی ھا ھمان قدر اھمیت 
بدھیم کھ یک دانشجوی رشتھ دانشگاھی 

و اگر ندھد (بھ کسب علم اھمیت می دھد 
انقالب کردن یک علم ). رفوزه می شود

لید فکر علمی نیاز دارد و ھم بھ تو. است
. ھم بھ مھارت در پیاده کردن آن افکار

جنبش زنان را ما برای تغییر رادیکال و 
انقالبی جامعھ می خواھیم و نھ برای 

  اینکھ بھ مردم بگوئیم بھ ما ھم ستم می 
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ما مردمی ساده ھستیم و از میان . شود
  و اقسام قدرتمندان برنخواستھ ایم کھ انواع

 ھای فکری و عملی را از خانھتوانائی 
 اما ھمھ. ھمراه آورده باشیم» مادری«

بورژوازی . این ھا را می توانیم بیاموزیم
اینطور بھ جامعھ تلقین می کند کھ فقط 

می توانند این چیزھا را » خاص«عده ای 
یاد بگیرند و بخصوص زنان نمی توانند 

ما باید با . این توانائی ھا را کسب کنند
 ناع از یاد گرفتن این گونھگرایش امت

  .توانائی ھا در میان زنان مبارزه کنیم
  مسائل عمومی و مسئلھ زنان

از آنجا کھ ستم بر زن کامال با نظام  
اجتماعی طبقاتی حاکم بر جامعھ ربط 
دارد و رھائی زنان مستقیما بھ رھائی کل 
جامعھ از ھمھ گونھ ستم و استثمار مربوط 

اره صحنھ است، الزم است کھ ما ھمو
عمومی را نیز تحلیل کنیم و ببینیم طبقات 
مختلف چھ خط مشی ھائی را در مقابل 
جنبش مردم می گذارند و منافع طبقاتی 
پشت این خط مشی ھا را بشناسیم تا 
بتوانیم جھت گیری ھای جنبش رادیکال 

  . زنان را درست ترسیم کنیم
فقط مشغول مقابلھ با » سبز«رھبری 

.  خامنھ ای نیست-ژاد دارودستھ احمدی ن
بلکھ بطور منظم و با روش ھای گوناگون 
علیھ ھر گونھ فکر و برنامھ تغییر 

آنان . رادیکال وضع موجود مقابلھ می کند
بھ » انقالبی«کارزاری علیھ فکر و عمل 

زیر شاخھ ھا و . راه انداختھ اند
سخنگویان مختلف کمپین زنان مرتبا در 

گویان این زمینھ قلم می زنند و سخن
مانند گنجی تورھای سخنرانی » سبز«

می » رفرم«علیھ انقالب و بھ حمایت از 
راه «و » راه گاندی«گذارند و مرتبا 

  .تبلیغ می شود» ماندال
در این رابطھ می توان بطور فشرده 

  :  نکاتی را طرح کرد
یکم، رھائی زنان بدون شکستن ساختار 
سیاسی و اجتماعی حاکم بر ایران ممکن 

 .  زنان باید ساختار شکن باشند.نیست
در ایران ) دینی(ساختار نظام تئوکراتیک 

ھر زنی . بر محور ستم بر زن می چرخد
کھ ساختار شکن نباشد بھ واقع خواھان 

ھر کس بخواھد . آزادی و برابری نیست
  این ساختار را نگاه دارد، ضد زن است و 

  
ساختار شکن بودن یعنی . ارتجاعی است
دوم، سخنگویان سبز و . انقالبی بودن

  کمپینی ھا بحث ھای عوامفریبانھ راه
: انداختھ و احکام دروغ صادر می کنند کھ

برای اینکھ . انقالب وضع را بدتر می کند
انقالب «این را ثابت کنند بھ تجربھ 

برای خنثی کردن . اشاره میکنند» اسالمی
این عوامفریبی باید روی این موضع 

کومت جمھوری مرتبا تاکید کنیم کھ ح
بلکھ . اسالمی محصول انقالب نبود

محصول پیروزی ضد انقالب بر انقالب 
یکی از برجستھ ترین شواھد این . بود

 و 57مسئلھ حملھ خمینی بھ زنان در سال 
 روزه 5فرمان حجاب اجباری و شورش 

زنان علیھ جمھوری اسالمی کھ با شعار 
 »ما انقالب نکردیم تا بھ عقب برگردیم«
ما ھمواره باید تاکید کنیم کھ نماینده . بود

 روزه زنان بود و نھ 5انقالب آن شورش 
شکست زنان در واقع . حملھ خمینی

  . نمایانگر شکست انقالب بود
سوم، ھر وقت جامعھ نیاز بھ انقالب 

چھ (داشتھ باشد و آن انقالب انجام نشود 
بھ دلیل در نطفھ خفھ شدنش و یا 

رورت ض. وضع بدتر می شود) شکستش
. انقالب را خواست ما تعیین نمی کند

تضادھای جامعھ و بھ جوش آمدن آن ھا 
رفرم «برای ھمین سوال . تعیین می کند
. سوالی عوامفریبانھ است» یا انقالب

وضعیت زنان در جامعھ، ضرورت 
با بحث ھای . انقالب را فریاد می کشد

ارتجاعی علیھ انقالب نمی توان این 
  . ضرورت را نفی کرد

چھارم، ما باید فرض را بر این بگذاریم 
کھ اکثر مردم بخصوص نسل جوان نمی 
دانند انقالب یعنی چھ؟ انقالب یعنی تغییر 

ریشھ این . رادیکال و ریشھ ای جامعھ
نظام جمھوری اسالمی بر ستم بر زن 

بنابراین باید ریشھ اش . گذاشتھ شده است
سیاست : این را می گویند. را در آورد

.  انقالب یعنی بھ ریشھ ھا زدن.انقالبی
رفرم یعنی زینت کردن وضعیت موجود 
و برخی اثرات جانبی ستم گری را مالیم 

 این رفرم ھا معموال طول عمری . کردن
 »عقب نشینی«گذرا دارند و ھمواره حکم 

قدرت ھای حاکم در مقابل سیل خشم مردم 
  اما ھر رفرم واقعی ھمواره در . را دارد

  
ی انقالبی بدست آمده نتیجھ جنبش ھا

   در1960مثال جنبش انقالبی دھھ . است
 غرب  شکست خورد و بھ تغییر انقالبی

دولت ھای حاکم منجر نشد اما موجب 
رفرم ھای واقعی در وضعیت زنان در 
اروپا و در آمریکا و در وضعیت رنگین 
پوستان و بطور کلی تغییر فکر ھا و تابو 

رم ھا اما ھمین رف. شکنی ھای بزرگ شد
 بھ بعد دانھ بھ دانھ پس 1990را از دھھ 

  .گرفتھ اند و یا بھ عقب رانده اند
پنجم، این جماعتی کھ خود را طرفدار 
رفرم یا اصالحات معرفی می کنند حتا 

آن ھا ترمیم نظام . رفرم ھم  نمی خواھند
چون نظام موجود . موجود را می خواھند

را بھ ھمین شکل کھ ھست نمی توانند 
بنابراین می خواھند برخی . دارندنگاه 

بطور واقعی و . تعدیالت در آن ایجاد کنند
مستند باید این را نشان دھیم کھ آن ھائی 
کھ بھ خیال رفرم واقعی بھ دنبالھ روی از 

روان شده اند، باید » سبز«رھبری 
  .راھشان را تغییر دھند

ششم، رسالت جنبش زنان این است کھ 
ویھ منافع  را از زا» رفرم«این موج 

را » انقالب«زنان بھ عقب براند و موج 
ھیچ قشری بھ . بوجود آورده و تقویت کند

اندازه زنان نمی توانند بسرعت درک کنند 
کھ این رھبری سبز تا چھ اندازه ضد زن 

ما باید در نشان دادن . و حیلھ گراست
با کل » سبز«وجھ اشتراک رھبری 

جمھوری اسالمی در زمینھ ستم بر زن 
ما باید وجھ اشتراک . ھارت داشتھ باشیمم

ھا » سبز«رھبری مردساالر و ضد زن 
  .  نشان دھیمزنانرا در زمینھ 

ھفتم، کسانی مانند گنجی کھ کارزار ضد 
را راه » رفرم«و دفاع از » انقالب«

انداختھ اند، نوک تیز حملھ خود را علیھ 
دو انقالب سوسیالیستی شوروی و چین 

 اند کھ ھیچ انقالبی و مدعی. گذاشتھ اند
. جامیده استاندر جھان بھ دموکراسی نی
زیرا، اوال . این یک دروغ محض است

دموکراسی حاکم در کشورھای سرمایھ 
 داری غرب، نتیجھ انقالب ھای بورژوائی 

 و سرنگون کردن فئودالیسم 18قرن 
نمونھ آن انقالب فرانسھ است کھ نھ . است

د فئودالیسم فقط فرانسھ بلکھ اروپا را از قی
بدون این . و حاکمیت کلیسا نجات داد
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انقالب ھای بورژوائی، حاکمیت کلیسا 
از » خدا«سرنگون نمی شد و دست 

دین . تنظیم روابط اجتماعی کوتاه نمی شد
اصال دموکراسی . از دولت جدا نمی شد

کلمھ ایست کھ در ) یا مردم ساالری(
مقابل دین ساالری و شاه ساالری بوجود 

ما امثال گنجی و کمپین یک میلیون ا. آمد
 می خواھند این تاریخ را از …امضا و 

نو و طبق مقاصد خودشان بنویسند و 
بگویند کھ خیر دموکراسی در مقابل 

  . سوسیالیسم بوجود آمده است
انقالب ھای بورژوائی با سرنگون کردن 
فئودالیسم، جنبھ ھای دینی و پدرساالری 

 اما ستم بر شدید ستم بر زن را کم کردند
  حفظ کردند  شکل ھای جدیدزن را در

چون سرمایھ داری برای حفظ نظام خود 
تبعیت برده وار زن از بھ ستم بر زن و 

  . نیاز داشتتقسیم کار میان زن و مرد
ثانیا، دموکراسی، یک نھاد طبقاتی است و 

ھم در کشورھای . نھ ماورا طبقاتی
سرمایھ داری دموکراسی ھست و ھم در 

ھای سوسیالیستی سابق دموکراسی کشور
موضوع اینست کھ ھر دو . موجود بود

نوع دموکراسی در نتیجھ انقالب بھ ثمر 
  . رسیدند

 دموکراسی سوسیالیستی نیز در نتیجھ 
سرنگون کردن نظام سرمایھ داری بوجود 

این انقالب اول در شوروی شد و بعد . آمد
بر خالف انقالب بورژوائی، . در چین

یالیستی منفعتی در نگاه داشتن انقالب سوس

برای . ستم بر زن در اشکال جدید نداشت
ھمین بسیار رادیکال تر از انقالبات 
بورژوایی برای ریشھ کن کردن آن 

ریشھ کن کردن ستم بر زن . حرکت کرد
در پیروزی و دوام سوسیالیسم نقشی 
تعیین کننده داشت و ھرجا از این مسئلھ 

 . بھ قھقرا رفتکوتاه آمده شد، سوسیالیسم 
این کشورھای سوسیالیستی در میانھ راه 
سرنگون شدند و روند تکامل جامعھ 

اما در ھمان عمر کوتاھشان . متوقف شد
نشان دادند کھ بشر می تواند آینده ای را 
بسازد کھ ھیچ گونھ ستم و استثمار انسان 

برای مقابلھ با .  بدست انسان در آن نباشد
 ما تاریخ این دو عوامفریبان الزم است کھ

نوع انقالب و دو نوع دموکراسی را بدانیم 
و توانائی آن را داشتھ باشیم کھ 
دستاوردھای ھر یک و ضعف ھای ھر 
  .  یک را از زاویھ رھائی زنان نشان دھیم

ھشت مارس سازمانی دموکراتیک است 
بھ این معنی کھ ھمھ گرایشات درون آن 

بھ آزادند کھ نظرات خود را تا آنجا کھ 
اتحاد درونی آن کھ بھ حول منشور این 
سازمان شکل گرفتھ است ضربھ نزند، 

دراین سازمان دمکراتیک سالھا . بیان کنند
است کھ زنان کمونیست و غیر کمونیست 
برای مبارزه در راه رھائی زنان گرد ھم 

اما دموکراتیک بودن بھ این . آمده اند
معنی نیست کھ زنان کمونیست درون 

ت مارس باید جھان را مانند سازمان ھش
زنان . دموکرات ھا تبیین و تشریح کنند

کمونیست درون ھشت مارس ھم می 
توانند آزادانھ از آراء خود در زمینھ 
رھائی زنان دفاع کنند و تاریخ انقالب 
ھای سوسیالیستی را برای ھمگان تشریح 

تاریخ این انقالب ھا فقط متعلق بھ . کنند
 متعلق بھ ھمھ کمونیست ھا نیست بلکھ

کسانی است کھ خواھان تغییر رادیکال 
اتخاذ این روش و تقویت . وضع موجوداند

آن راه را برای شکوفائی افکار و درک 
علمی از ریشھ ھای تاریخی ستم بر زن و 

  .   راه واقعا رھائی بخش باز می کند
آگاھی نسبت بھ اینکھ انقالب چیست و چھ 

 کرده نقشی در تکامل جامعھ بشری بازی
است؛ آگاھی نسبت بھ اینکھ چھ نوع 
انقالبی واقعا می تواند ستم بر زن را 
ریشھ کن کند برای جنبش زنان بسیار مھم 
است و ما را در زمینھ مقابلھ موثر با 
امواجی کھ در مقابل شکل گیری جنبش 
انقالبی زنان مانع ایجاد می کند توانا می 

جنبش زنان با ایفای نقش موثر و  .کند
نقالبی خود مسلما تبدیل بھ یک قطب ا

سیاسی با نفوذ و الھام بخش در جنبش 
بھ نقش و . مردم برای رھائی خواھد شد

رسالت خود کم بھا ندھیم و جرات صعود 
میدان برای رقص پر . بھ قلھ ھا را کنیم

   ■ .شور ما آماده و باز است
)1(  

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?I
D=12407 

 

  .نشریھ ھشت مارس برای ما ارسال دارید نظرات، پیشنھادات و انتقادات خود را در مورد

  . ارتقای سطح نشریھ کمک خواھد کردبی شک ھمکاری شما در این زمینھ ھا بھ

 !بنویسید» ھشت مارس«برای 

  کھ برای ھمھ زنانیتریبونی است آزاد  » ھشت مارس«نشریھ زنان 

 .با فرھنگ و نظام مردساالری سر سازش ندارند

  .را پربار تر خواھد کرد» ھشت مارس«ھمکاری شما 

  تبدیل بھ  زنجیر دیگری با کمک مالی بھ نشریھ ھشت مارس  نگذارید کھ مسئلھ مالی 

 .در محدود کردن  فعالیت ھای آگاھگرانھ زنان شود

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?I
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 وسیلھ ایست برای رد سیاست انقالبی» شکاف نسلی«

 با شھرزاد مجاب» بذر«گفتگوی نشریھ ی   
 کانادا بھ دنبال -در مورد فعالیت ھای ایرانیان مقیم تورنتوشھرزاد مجاب ریھ بذر با نش  ای است کھ متن زیر مصاحبھ

بخشی از فعالیت ھا و آثار . او استاد دانشگاه تورنتو و فعال جنبش چپ است. خیزش تابستان امسال صورت داده است
  . آکادمیک او را می توانید در این وب سایت ببنید

html.mojab/faculty/main/ca.utoronto.oise.aecp://http 
آیا فکر می کنید مبارزات خارج از کشور در امتداد ھمان  :بذر

مبارزات داخل بھ پیش برود؟ و آیا می توان با توجھ بھ جو 
 از کشور سرکوب شدید در داخل، مبارزه ای رادیکال را در خارج

 جدا از مبارزات داخل سازماندھی کرد ؟
در جریان انتخابات جنب و جوشی در بین ایرانیان شھر ما : پاسخ 

عده ای، بخصوص دانشجویان، برای بسیج .  مشاھده می شد-تورنتو
تورنتو . انتخابات فعالیت میکردند ایرانیان جھت شرکت در

یم کانادا در این شھر بزرگترین شھر کانادا است و اکثر ایرانیان مق
 نشریھ فارسی زبان در شھر منتشر 12در حدود . زندگی می کنند

می شود و تعداد زیادی دانشجوی ایرانی در سھ دانشگاه و چند کالج 
یکی از گروھھای دانشجویی با براه انداختن . شھر تحصیل می کنند

ات بھ تمرین رأی دادن و پیش بینی نتیجھ انتخاب» انتخابات نمایشی«
پرداخت و برای تشویق ھمھ بھ رأی دادن واقعی در سفارت ایران 

از نقطھ نظر آنھا دموکراسی یعنی . اتوبوس کرایھ کرد» اوتاوا«در 
انتخابات و بایکوت کردن ھر انتخاباتی مخالفت با دمکراسی است 

بھ نظر . است» تمرین دمکراسی«درحالیکھ شرکت در انتخابات 
شور باید از درایت و پختگی داخل درس آنھا ایرانیان خارج از ک

استدالل می شد . بیاموزند و از سیاست بایکوت کردن دست بردارند
کھ تحریم انتخابات در دوره ی قبل باعث روی کار آمدن احمدی 

البتھ . دموکراتیک است نژاد شد و اصوالً بایکوت کردن عملی ضد
یران در اوتاوا تظاھرات مخالف انتخابات در جلوی سفارت ا

کانادایی از اول  -صورت گرفت و بھ این ترتیب جامعھ ایرانی
 نفر اعالم کردند کھ 3046تعداد رأی دھندگان را . دوقطبی شده بود

  . آن برای موسوی بود85%
اعالم احمدی نژاد بھ عنوان رئیس جمھور منتخب می بایستی تّوھم 

در ایران . باره ماھیت این انتخابات را رفع بکند اما چنین نشد در
خواستھایی از قبیل پس دادن رأی ھا کھ ھنوز در چھارچوب 
کارزار انتخاباتی بود با خشونت وحشیانھ ی رژیم روبرو شد و این 

 کانادایی بھ مبارزه ی -باعث روی آوردن بی سابقھ ی ایرانیان
سیاسی شد از جملھ کسانی کھ در انتخابات شرکت نکرده بودند یا 

درحالیکھ تحلیل از تحوالت ایران بھ . ندآنرا بایکوت کرده بود
ھیچوجھ ھمگون نبود طرفداران جریان سبز تالش می کردند کھ 

آنھا ادعا می کردند کھ در ایران ھمھ . ھمھ را زیر پرچم خود ببرند
سبز ھستند و خارج از کشورھم باید مثل داخل سبز بشود، مثالً اگر 

ھرات خیابانی با رھبران سبز در ایران تصمیم می گیرند کھ تظا
  .سکوت برگزار شود در خارج از کشور ھم باید ھمین کار را کرد

طرفداران سبز با وجود تأکید بر ارزشھایی چون تحمل و پلورالیسم  
خیلی مایل بھ بحث و جدل و تحمل نظرات رادیکال و انقالبی 

برای توجیھ انحصارگرایی خودگاھی استدالل می کردند کھ . نبودند

تمام جوانان و اصوالً نسل جدید کھ بعد از انقالب بھ دنیا در ایران 
آمده مخالف انقالب ھستند، انقالب کار نسل قدیم بود و دو نسل نھ 

در این استدالل، . می توانند و نھ می خواھند ھمسو و ھم صدا باشند
جامعھ ی پیچیده ایران با تمام تضادھای سیاسی، طبقاتی، جنسیتی، 

 براساس سن و سال بھ دو گروه نسلی آنھم زبانی، دینی و قومی
را واقعاً بھ حد » شکاف نسلی«این . جدید و قدیم تقلیل داده می شود

داده اند بطوریکھ مانع ھر نوع رابطھ و  شکاف بیولوژیک ارتقا
درحالیکھ اصرار می کنند کھ دو نسل نمی . بحث و جدل شده است

نت طلبان، ملّیون، توانند حتی ھمدیگر را درک بکنند، سبزھا، سلط
مذھبی ھا و جمھوری خواھان عمالً زیر یک پرچم  -مذھبیون، ملی
وسیلھ ایست برای » شکاف نسلی«درواقع گفتمان . جمع می شوند

 .رد سیاست انقالبی و تبلیغ رفرمیسم و محافظھ کاری
درعین حال گروھھای چپ در دو دھھ ی اخیر بھ جای رشد 

واخواھان خود را از دست داده اند وشکوفایی بسیاری از فعالین و ھ
اینکھ بھ ندرت . و این تنھا بھ خاطر انشعاب ھای متعدد نیست

جوانی در میان گروھای چپ دیده می شود مسألھ ای سیاسی است، 
 فعالین این گروھھا با وجود عالقھ ای کھ بھ برقرای ارتباط . نھ سنی

این مبارزات و ایرانیھای غیرفعال دارند درجریان » نسل جدید«با 
درجلسھ ای کھ در دانشگاه . موفق نشده اند این سدھا را بشکنند

 نفر شرکت کردند و 250تورنتو برگزار کردیم، عده ای در حدود 
 نفر 32بھ ھر کسی کھ مایل بود حرف بزند، پنج دقیقھ وقت دادیم و 

از این تجربھ  حضار. از جملھ عده ای از جوانان صحبت کردند
در جلسھ ی . دند و درخواست ادامھ ی آن را کردندبسیار راضی بو

دوم شش نفر از جوانان از جملھ دو نفر طرفداران اصالح طلبی در 
پانلی شرکت کردند، و درھر دو نشست مسألھ ی اختالف دو نسل و 

  .دو خط رادیکال و رفرمیست مطرح شد
سیر وقایع تا حاال چنین بوده است کھ علیرغم سرکوبیھای وحشیانھ، 

اینرا در . بارزات مردم ایران بطور روزافزونی رادیکال می شودم
رھبران جریان سبز با . شعارھا بھ خوبی می توان تشخیص داد

وجود تالشی کھ برای کنترل مبارزات مردم می کنند، مدام بھ عقب 
شعارھای خیابانی در ایران مدام رادیکال تر می . رانده می شوند

اما حتی اگر چنین نمی شد، . تھ استشود و خود رژیم زیر سؤال رف
مبارزه در خارج از کشور نمی بایست تابع پروژه ی سیاسی سبزھا 

حاال کھ مبارزات ایران رادیکال تر می . یا دیگر اصالح طلبان باشد
جریانات سبز خارج از کشور پرسید کھ با این  شود باید از

  با  مقابلھرادیکالیسم ھمصدا می شوند یا مانند موسوی و کروبی بھ
نیست آن می پردازند از اینرو مسئلھ اصلی تمایز خارج و داخل 

بلکھ خط سیاسی، جھت گیری سیاسی و آلترناتیو سیاسی آنھم 
.  را نباید تکرار کرد1357اشتباھات انقالب . سیاست انقالبی است
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و اشتباه بودن » نسل قدیم«درواقع آنھا کھ بھ بھانھ ی اشتباھات 
ح طلبی روی آورده اند، بھ جوانب مثبت مبارزه ی انقالب بھ اصال

پشت ) قاطعیت در مبارزه علیھ رژیم سلطنتی و آمریکا(نسل قبل 
) مثالً ضدامپریالیست بودن خمینی(می کنند، اما توھمات نسل قبل 

 مثالً توھم درباره ی(را بھ برنامھ ی امروز خود تبدیل کرده اند 
مسألھ ی  ).وی و کروبیاصالح طلبی و اصالح طلبانی چون موس

خارج و داخل تنھا مسألھ ی تفاوت شرایط یعنی وجود آزادی سیاسی 
در خارج و فقدان آن در داخل نیست و نیز مسألھ ی تفاوت در 

. مسألھ ی اصلی خط سیاسی است. تاکتیک یا سبک کار ھم نیست
آیا مسألھ ی حیاتی تضاد مردم ایران با رژیم تئوکراتیک را از 

دو جناح رژیم جدا می کنیم یا با آن پیوند می دھیم؟ ھم در تضاد بین 
خارج و ھم در داخل می توانیم یا برای بوجود آوردن دنیایی فارغ 
از استثمار و ستم مبارزه کنیم و یا زندگی خودمان را وقف بزک 

واضح است کھ سبک کار و . کردن و ترمیم این دنیای پوسیده بکنیم
خارج ویژگیھای خود را دارد، اما تاکتیک ھایمان در داخل و 

. انقالبی بودن یا رفرمیست بودن بستگی بھ شرایط جغرافیایی ندارد
برای مثال بیشتر ایرانیان خارج شھروندان کشورھای مختلفند و 
عرصھ ھا، زمینھ ھا و ابزارھای فعالیت سیاسی خاص این کشورھا 

شتیبانی و را در اختیار دارند از جملھ در کار تبلیغاتی و کسب پ
اما . ھمبستگی بین المللی از امکانات زیادی برخوردار ھستند

ھواداران جریان سبز در اینجا، درحدیکھ برای فشار بھ جناح 
احمدی نژاد بھ جلب پشتیبانی کانادایی ھای غیرایرانی توجھ کرده 
اند، بھ نمایندگان پارلمان و مقامات دولتی و گروھھای حقوق 

  .نھ بھ جنبش ھای اجتماعیبشرعنایت داشتھ اند 
چھ مسائل عملی و نظریی در ارتباط با ھمبستگی جنبش : بذر 

  ایران با سایر مبارزات مطرح شده است؟
مردم دنیا سرکوب درندانھ ی مبارزات خیابانی را روی : پاسخ 

مشاھده » رسانھ ھای اجتماعی«صفحھ ی تلویزیونھا و اینترنت و 
و روشنفکران گرفتھ تا فعالین کردند و از ھنرمندان آوازخوان 

سیاسی بھ شیوه ھای گوناگون از جملھ خلق آثار ھنری بھ دفاع از 
ما ھمھ ایرانی «حتی ندای . مردم و محکوم کردن رژیم پرداختند

و » تسلیم نشدن«بھ معنای » ایرانی شدن«بلند شد و » !ھستیم
فرھنگ نویسان در آینده این . بھ کار گرفتھ شد» مقاومت کردن«

معانی جدید را ثبت خواھند کرد و ما این را مدیون مقاومت ملیونھا 
در برنامھ ھای دفاع از خیزش  .زن ومرد نستوه خیابانھا ھستیم

مردم ایران کھ ما در تورنتو ترتیب دادیم با استفاده از تجارب 
کنفدراسیون جھانی دانشجویان ایرانی سعی کردیم این جنبش را با 

مثالً جلب پشتیبانی جوانان  ر پیوند بزنیم،جنبش ھای دیگر در شھ
فعالین سایر مبارزات مردم علیھ  فعال شھر، اتحادیھ ھای کارگری و

این کار البتھ بھ سادگی یا . امپریالیسم مانند فعالین آمریکای التین
بسھولت انجام نگرفت و احتیاج بھ مبارزه ی فکری سیاسی گسترده 

م درباره ی ماھیت دارودستھ ی توھ. ای داشت کھ ھنوز ادامھ دارد
توھم کھ احمدی نژاد از جنبش  احمدی نژاد وسیع است مثالً این

مبارزات ضدامپریالیستی در و یا متحد  فلسطین دفاع می کند،
. ایران با کوبا و ونزوئال و غیره آمریکای التین است مثالً رابطھ ی
ھرات، و پیام دادن، شرکت در تظا این نوع ابراز ھمبستگی از قبیل

نوشتن نامھ ھای اعتراضی درعین حال کھ خوب است بھ ھیچ وجھ 

ھمبستگی این نیست کھ ما از سایر جنبشھا پشتیبانی . کافی نیست
آزادیخواھان معموالً آماده اند کھ پشتیبانی خود . بکنیم و آنھا از ما

در واقع اعالم ھمبستگی حتی بھ شکل خودبخودی و . را اعالم کنند
مثالً در . بی برنامھ از مدتھا پیش وجود داشتھ استخودجوش یا 

سالھای انقالب مشروطیت، کھ تعداد ایرانیان خارج از کشور بسیار 
ناچیز بود و رابطھ ھا بسیار محدود تر، ھمبستگی وسیعی با انقالب 

مبارزین . ایران از نیمکره ی غربی گرفتھ تا خاور دور بوجود آمد
رلند گرفتھ تا مصر و ھندوستان و چین آزادیخواه و کمونیستھا از ای

بھ انقالب ایران چشم دوختھ بودند و در پیروزی آن رھایی مردم 
لنین از جملھ کمونیستھایی بود کھ انقالب ایران و . خود را می دیدند

 1911و انقالب چین ) 1908عثمانی (سپس انقالب ترکھای جوان 
و طبقھ ی کارگر او بھ جنبش کمونیستی . را با دقت دنبال می کرد

اروپا این نوید را داد کھ پرولتاریای اروپا در جنبشھای رھایی بخش 
لنین در نوشتھ ھایی از جملھ . ملی آسیا متحدی پیدا کرده است

انقالب ایران را متحدی » اروپای عقب مانده و آسیای پیشرفتھ«
برای پرولتاریای روسیھ در مبارزه اش علیھ رژیم تزاری بھ حساب 

در حالیکھ ھمبستگی بین خلقھای دنیا عرصھ ھای . ردمی آو
بسیاری را در بر می گیرد بھ نظر من مھمترینش ھمین است 

 لنین بھ آن اشاره کرد، اینکھ انقالبیون ھر کشوری مردم خود را  کھ
 شرایط  .آزاد بکنند و بھ این ترتیب بھ آزادی دیگران کمک بکنند

 کرده است، اما بھ نظر من این دنیا از آن زمان تا کنون خیلی تغییر
ھیچیک از این . رابطھ ی ھمبستگی بین مبارزین ھنوز مطرح است

ھا بھ این معنی نیست کھ مثالً مردم کانادا یا ھندوستان در جلوی 
سفارتخانھ ھای ایران در اعتراض بھ جنایات رژیم تظاھرات نکنند 

در . یا نامھ ی اعتراض بھ سنگسار و دیگر جنایات رژیم نکنند
حالیکھ این قبیل ھمبستگی ھا می توانند در سطح وسیع سازماندھی 
بشود، قویترین پیوند ھمبستگی این است کھ ھر یک از این کشورھا 

  درمورد ایران، . از سلطھ ی سرمایھ داری و مردساالری رھا بشوند
 سرنگونی نظام دین ساالر و برقراری نظام دموکراسی نوین اولین

  منظورم اینست . ر جھت ھمبستگی بین المللی استقدم دو مھمترین 
 -ھمبستگی خودبخودی یا خودجوش بھ ھمبستگی تاریخی کھ از

برسیم، بھ این معنی کھ اگر ایران توسط خمینی و با جھانی 
 آمریکا نظرات و پراتیک تئوکراسی را بھ جریانات یتصالح

ین اسالمی دنیا عرضھ کرد، امروز وظیفھ ی انترناسیونالیستی ا
است کھ از طریق انقالب نھ مداخلھ ی امپریالیستی رژیم تئوکراتیک 

اما جریانات رفرمیست در ایران و خارج از . را سرنگون کرد
کشور شدیداً ناسیونالیست ھستند و بھ این نوع ھمبستگی کھ مستلزم 
دید انترناسیونالیستی است اعتقادی ندارند، و نمی توانند این را 

ردن رژیم تئوکراتیک خمینی، ترمیم آن، و دریابند کھ بزک ک
اصالح کردنش نھ تنھا پشت کردن بھ مردم ستمدیده ی ما است بلکھ 
ضربھ ای جدی بھ مبارزه ی مردم دنیا علیھ بنیادگرایی مذھبی و 

سی سال مبارزه در ایران و خارج لزوم سرنگونی . ارتجاع است
مکراتیزه د«این رژیم را بارھا مطرح کرده است و تالش برای 

آن قدمی در جھت پیاده کردن برنامھ ی امپریالیستی اسالم » کردن
 است، یعنی تداوم رژیمھای تئوکراتیک در ایران و» معتدل«

    18 ادامھ در صفحھ   ■. منطقھ کشورھایسایر
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 ۶٠اعالمیھ ھفتم جمعی از خانواده ھای جان باختگان دھھ

!یاد کناین درد مشترک را فر" جنایت علیھ بشریت"
   بھ مردم آزادی خواه و عدالت طلب سراسر ایران و جھان

  ۶٠بھ خانواده ھای جان باختگان جنبش اخیر و دھھ 
 باز ھم دو جوان بی گناه دیگر بھ نام ھای محمدرضا علی زمانی و

انجمن " آرش رحمانی پور را بھ جرمی واھی در ارتباط با 
ً وجود چنین انجمنی ( "ادشاھی ایرانپ و ) قطعی نیستاساسا

بھ اعدام " محاربھ"وقایع پس از انتخابات بھ اتھام   درارتباط با 
محکوم کردند و در سحرگاه روز پنج شنبھ ھشتم بھمن ماه، بھ دار 

در حالیکھ بر اساس شواھد این دو جوان را سھ ماه قبل از . آویختند
  .انتخابات دستگیر کرده بودند

اسالمی نھ تن دیگر از ھمچنین مطلع شدیم کھ رژیم جمھوری 
جوانانی کھ در اعتراضات خیابانی علیھ رژیم دستگیر شده اند، بھ 

عالوه بر این ده ھا تن دیگر از معترضین . مرگ محکوم کرده است
و مخالفین این نظام در زندان ھای سراسر ایران و بویژه در 

  .کردستان در زیر شکنجھ و در خطر مرگ قرار دارند
دای اعتراضمان را بلند و بلندتر کنیم و نگذاریم بھ ھوش باشیم و ص

  .کھ این جنایات دوباره تکرار شود
امروز جنبش مردم ایران بھ مرحلھ ای سرنوشت ساز از مبارزات 

سی و یک سال پیش شاه رفت و حکومت . خود نزدیک شده است
اسالمی انقالب مردم را با دروغ و ریا مصادره کرد و قدرت را بھ 

پس از چند سال اول انقالب کھ مبارزات ھنوز شکل . دست گرفت
علنی داشت، جنگی خانمان سوز بھ راه انداخت تا بتوانند صدای 
اعتراض مردم را بھ بھانھ دفاع از حریم کشور بھ شدت سرکوب 

 بسیاری از نیروھایی را کھ در پیرروزی انقالب 60در دھھ . کند
دیدترین شکنجھ ھا شرکت داشتند را بھ زندان ھا انداخت و تحت ش

بھ اعدام " مرتد"و یا " محاربھ"قرار داد و برخی را نیز بھ جرم 
ولی امروز شرایط مبارزه مردم با آن . محکوم و سربھ نیست کرد
جمھوری اسالمی دیگر نمی تواند . روزھا تفاوت اساسی دارد

م بیگناه را بی سر و صدا بھ زندان ھا بیاندازد، تحت جوانان و مرد
شدیدترین شکنجھ ھا قرار دھد، سر بھ نیست کند و موضوع را 

در آن زمان حکومت توانست میان مردم و نیروھای . الپوشانی کند
سیاسی فاصلھ بیاندازد و ھر نوع صدای اعتراضی را سرکوب کند 

رتکب شود و بھترین و سبعانھ ترین جنایات را در سکوت مطلق م
 در دادگاه ھای چند ۶٧جوانان این مرز و بوم را در تابستان سال 

آن . دقیقھ ای بھ مرگ محکوم و تیرباران کند و یا بھ دار بیاویزد
زمان تنھا خانواده ھا بودند کھ بھ تنھایی ولی در کنار ھم پیگیر 

 امروز ھر یک نفر کھ کشتھ می شود. ل و مشکالت خود بودندئمسا
فقط خانواده ھای آنھا نیستند کھ نسبت بھ . ھزاران نفر مدعی دارد

موضوع اعتراض دارند بلکھ تمامی مردم ایران و بسیاری از مردم 
امروز . سراسر جھان نسبت بھ این جنایات اعتراض می کنند

جمھوری اسالمی دیگر بھ راحتی نمی تواند اتھام و جرم برای 
امروز .  بھ جنایات خود ادامھ دھدزندانی بتراشد و بدون سر و صدا

حاکمان اسالمی دیگر نمی 
توانند با تھمت ھایی کھ می 
زنند مردم را ساکت کنند و 
مردم بھ تنگ آمده از استبداد 
. و ستمگری را خاموش کنند

امروزه مبارزات مردم 
ً بھ روز می شود و  مرتبا
اشکال نوین تری بھ خود می 

اگر در زمان انتخابات . گیرد
 صدای اعتراض مردم فقط

شروع شد ولی امروز سطح مبارزات مردم " رأی من کو؟" برای 
امروز مردم در . یافتھ و خواھان نابودی دیکتاتوری ھستند ارتقا

کارگران، دانشجویان، زنان، معلمان و ( گروه ھا و دستجات متفاوت
از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرھنگی ...) 

اعتراض، آزادی خواھی و عدالت طلبی خود را بھ گوش صدای 
  .مردم سراسر ایران و جھان می رسانند

 ۶٠رژیم در دھھ  تفاوت کشتار دیروز و امروز حاکمان اسالمی
برای تثبیت خود دست بھ کشتارھای وحشیانھ ھزاران زندانی 
سیاسی زد و ھر صدای اعتراضی را در نطفھ خفھ کرد ولی امروز 

و برای جلوگیری از سقوط خود شوھای تلویزیونی راه از سر ترس 
 می اندازد، اعتراف گیری می کند و دست بھ کشتار می زند و بھ

خوبی می داند کھ شمارش معکوس شروع شده و دیگر زمان زیادی 
اشتباھی کھ رژیم امروز مرتکب می شود . برای ماندنش نمانده است

ای سیاسی و خفھ کردن این است کھ در آن روز با جدا کردن نیروھ
صدای مردم و نرسیدن خبر اعدام ھا بھ مردم، توانست سال ھا 

ھم اکنون شاھدیم کھ برای . حکومت کند ولی امروز دیگر نمی تواند
اعدام این دو جوان دھھا اعالمیھ و اطالعیھ ھمدردی و صدای 

تمام مردم دنیا از آن مطلع شده اند و با . اعتراض بلند شده است
رژیم جمھوری . ه این جان باختگان ابراز ھمدردی می کنندخانواد

اسالمی دیگر نمی تواند با خیال راحت انسان ھای بیگناه را بھ چوبھ 
امروز تمامی حرکات . ھای دار بسپارد و آسوده سر بر بالین بگذارد

رژیم زیر ذره بین است و بالفاصلھ ھر حرکتی بھ تمامی دنیا 
برنگار و روزنامھ نگار رسمی و خبره نیازی بھ خ. مخابره می شود

مردم خود رسانھ ھستند و بالفاصلھ تمامی اخبار و فجایع را . نیست
  .بھ گوش تمامی مردم ایران و جھان می رسانند

امروز مبارزات مردم ھمھ ؛ تفاوت حرکات دیروز و امروز مردم
گیر شده است و فقط نیروھای سیاسی نیستند کھ جلوی رژیم ایستاده 

و بھ ھمین دلیل حکومت دیگر نمی تواند در سکوت بھ جنایات اند 
دیگر خانواده ھای زندانیان سیاسی تنھا نیستند؛ . خود ادامھ دھد

دیگر خانواده ھای کشتھ شدگان تنھا نیستند؛ دیگر مادران داغدار و 
عزادار تنھا نیستند؛ امروز خانواده ھای محمدرضا، آرش، فصیح، 
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تنھا نیستند و تمامی ... کان، سھراب و احسان، کیانوش، ندا، اش
مردم با آنھا ھمدردی و ھمراھی می کنند؛ امروز مردم دیگر بھ 
دنبال رفتن یک دیکتاتور نیستند و بر علیھ دیکتاتوری مبارزه می 
کنند؛ امروز مردم در کنار یکدیگر می ایستند و بر علیھ استبداد 

ینند کھ رژیم در مبارزه می کنند، امروز مردم بھ چشم خود می ب
خیابان و زندان ھا چھ جنایاتی مرتکب می شود و با دروغ و ریا 
برای حفظ خود دم از اسالم می زند؛ امروز دیگر ھمھ مردم در 

 و بخصوص 60کوچھ و خیابان می دانند کھ در سال ھای سیاه دھھ 
 در سیاه چال ھای رژیم چھ بر سر ۶٧در اعدام ھای جمعی سال 

و بر خانواده ھای جان باختگان چھ رفتھ است؛ جوانان آوردند 
امروز مردم مصمم تر از ھمیشھ می خواھند بھ خواستھ ھای خود 
دست یابند و بھ عینھ شاھدیم کھ ھیچ چیزی نمی تواند آنھا را از 

مروز مردم حاضرند ھر فشاری را ا. تصمیم خود منصرف کند
  .تحمل کنند تا بھ خواستھ ھای خود دست یابند

، ضمن محكوم ۶٠ جان باختگان دھھ ی از خانواده ھایجمعما 
 فشاریم ی می، بر این ایده پای اسالمیكردن جنایات اخیر جمھور

بوده " جنایت علیھ بشریت" و یک سالھ ی این جنایات سیكھ تمام
ھمچنین از تمامي .  محاكمھ شودی در یك دادگاه مردمیاست و بایست

 كھ در یخانواده ھایمردم ایران و سراسر جھان، بخصوص 
 قرار گرفتھ اند ی اسالمی جمھوریجریانات اخیر مورد ظلم و تعد

 رسیدن یمي خواھیم كھ این درد مشترك را با ھم فریاد زنیم و برا
  . ننشینیمیبھ خواستھ ھا و مطالبات زیر تا رسیدن بھ نتیجھ از پا

بھ ویژه (ی شصت، ی مسببین کشتارھای دھھ پی گرد و محاکمھ.  ١
 و ھمچنین مسببین سرکوب، کشتار، )۶٧جمعی سال  ھای دستھ عداما

  شکنجھ، تجاوز و اعدام ھای حوادث اخیر
ی شصت در گورستان خاوران و  اعالم اسامی دفن شدگان دھھ .٢

  شدگان و زندانیان وقایع اخیر اعالم اسامی کشتھ
  آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی. ٣
  اعدام برای ھر جرمی و شکنجھ تحت ھرعنوانیالغای  .۴
    دریافت کیفرخواست محکومین سیاسی و اعدام شدگان در طی . ۵

  ی علت اعدام آنان این سی و یک سال و افشا
  اعدام شدگان   نامھ دریافت وصیت .۶
 و یک سال  بھ رسمیت شناختن محل دفن اعدام شدگان سی. ٧

ھا و تحویل بدون قید و شرط  حاکمیت اسالمی در تھران و شھرستان
ی برگزاری مراسم  ھا و اجازه کشتھ شدگان حوادث اخیر بھ خانواده

  در منازل و یا سر خاک این کشتھ شدگان
  ی گذاشتن سنگ برقبر کشتھ شدگان اجازه .٨
ی آمرین و عاملینی کھ اقدام بھ تخریب خاوران  پیگرد ومحاکمھ .٩

ر نقاط ایران کرده و بھ آزار ھای مشابھ در تھران و سای و گورستان
  .ھا پرداختھ و می پردازند ھا درطی این سال خانواده
ھا و متوقف کردن ھرگونھ  بازگرداندن حقوق شھروندی خانواده. ١٠

محدودیت و محرومیت اجتماعی، سیاسی، فرھنگی واقتصادی در 
   و... مورد آنان

  رھایھا و یا قب پذیرش و حفظ گورستان خاوران و گورستان .١١
مشابھ در تھران و سایر نقاط کشور بھ عنوان سندی تاریخی از 

 ١٣٨٨بھمن  ١٢  ■ المللی جانب نھادھای محلی و بین
  

:معرفی کتاب  
 فعالیتھا و اطالعیھ ھای  مجموعھ ای از اسناد

 ) افغانستان- ایران( زمان زنان ھشت مارسسا
)2008 -1998(بھ مناسبت دھمین سال آغاز فعالیت   

 

  
  
  

   دیباچھ

، با 1998 بیش از ده سال از آغاز فعالیت ما، از فوریھ سال

می "  مارس8کمیتھ برگزار کننده "انتشار فراخوانی  با نام 

یاسی در آغاز برای اینکھ حضور خود را بھ صحنھ س. گذرد

خارج کشور اعالم کنیم، اھداف خود را بشناسانیم، فراخوان 

خود را در اختیار صدھا فعال سیاسی زن و مرد و دھھا 

سازمان و تشکل دمکراتیک قرار دادیم تا با حمایت شان از 

فراخوان، پشتگرمی ما برای آغاز راھی باشد کھ می دانستیم، 

 …اشتمسئولیت ھای سنگینی را بر دوشمان خواھد گذ

در این سالھا شاھد خیز نوین موج ھای مبارزه ومقاومت زنان 
جمھوری اسالمی از ھمان ابتدای .  علیھ جمھوری اسالمی بودیم

قدرت گیری و جانشینی رژیم سلطنتی سابق، سرکوب زنان را 
آغاز کرد و جایگاه فرودست آنان را در قوانین کشوری ، چھار 

ومت زنان بعنوان یک نیروی میخھ کرد و از ھمان ابتدا، با مقا
وجود این رژیم سرکوبگر و زن ستیز، . اجتماعی مھم روبرو شد

یکی از مھمترین دالیل رشد مبارزه و مقاومت زنان در ھمھ 
با این حال، مقاومت زنان در مقابل . حیطھ ھا بوده است

جمھوری اسالمی، علیرغم  گستردگی و بالنده گی اش، متشکل و 
 جنبش زنان، برای تبدیل شدن بھ یک نیروی .سازمانیافتھ نبود

جدی چالش گر علیھ نظام زن ستیز، نیاز بھ تشکیالت داشتھ و 
دارد، نیاز بھ ابزاری کھ بتواند منافع کل این جنبش را در حیطھ 
سیاست ھای کالن بیان کند، نیاز بھ زنانی کھ بطور نقشھ مند و 

یستی و سیاسی سازمان یافتھ و پیگیر، برای ارتقا  آگاھی فمین
جنبش زنان، نیاز بھ متحد کردن صفوف خود و . زنان تالش کنند

در عین حال نیاز بھ انکشاف گرایش ھای گوناگون درونش 
  ...داشت کھ ھر یک بتوانند افق خود را تعریف و منسجم کنند

.جھت تھیھ این کتاب با ایمیل زیر با ما تماس بگیرید  

zan_dem_iran@hotmail.com 
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می کشم «نقد شعار 
کھ برادرم  می کشم آن
 ...و » کشت

   )ایران ـ افغانستان(فعال سازمان زنان ھشت مارس  افروز سیما آتش

جمھ  وری اس  المی یعن  ی 
ان سرکوب عریسی سال 

 ب    ھ و فرودس    تی زن    ان
ھمین جھت در مب ارزات 
اخی              ر، زن              ان و 

خ     صوص دخت     ران  ب     ھ
جوان در صف مق دم ای ن 
. مب   ارزات ج   ای گرفتن   د

س     ی س     ال مقاوم     ت و 
مب   ارزه پیگی   ر زن   ان ب   ھ 

ھایی ساختھ کھ دیگ ر حاض ر ب ھ ت ن  وسعت کل جامعھ از آنان انسان
 .ستیز نیستند گر و زن دادن بھ این نظام ستم

ال گذشتھ جمھوری اسالمی با اعم ال ق وانین ض د زن در طی سی س
ھ ای ارتج اعی را  خود و با تکیھ بر خشونت تالش کرد قیود و س نت

ی آموزش  جداسازی زنان و مردان در عرصھ. بر جامعھ تحمیل کند
ھ ای  و پرورش، ادارات و حتی وسایل نقلیھ عمومی یکی از سیاس ت

ھ ای اخی ر  ا در خی زشام . مانده جمھوری اس المی ب ود غایت عقب بھ
مان ده را زی ر پ ا  ھ ای عق ب دختران و پسران جوان آن قوانین و سنت

دان  ی ت  اریخ  ھ  ا را ب  ھ زبال  ھ ک  ھ آن گذاش  تند و عھ  د ب  ستند ت  ا زم  انی
ھ ای ش ورانگیز دخت ران و پ سرانی  ص حنھ. اند از پای ننشینند نسپرده

گ ر ب سیجی و  کھ دس ت در دس ت ھ م ب ھ مقابل ھ ب ا نیروھ ای س رکوب
پردازند و ایدئولوژی اسالمی حاکمین مرتجع را بھ  لباس شخصی می

برن  د ب ھ ک  ل جامع  ھ ت ازگی و ش  ور بخ  شیده  ب  اره زی  ر س وال م  ی ی ک
 .است

اگر در گذشتھ یک تار م وی زن ان ای دئولوژی جمھ وری اس المی را 
ھ  ای اخی   ر دخت  ران ج   وان از  ب  رد، در خی   زش ب  ھ زی   ر س  وال م   ی

ی خ ود در مقاب ل جاسوس ان  ھ رهھای خود ب رای پوش اندن چ روسری
ش  ان را از حج  اب  رژی  م اس  تفاده کردن  د و ب  ھ ای  ن وس  یلھ ھ  م نف  رت

 بھ سران رژیم زن ستیز جمھوری اس المی ھم اجباری نشان دادند و
 درمب ارزه ج دی ھ ستند و ق صد دارن د ت ا رس یدن ب ھ  کھاعالم کردند

ی سی انباشت خشم. ای کھ تازه آغاز شده ادامھ دھند ھدف بھ مبارزه
ت رین خواس تش س رنگونی  سالھ، از زنان نیرویی ساختھ است ک ھ ک م

 .نظام جمھوری اسالمی است
گ ر جمھ وری  ھای سرکوب شان با نیروی مردم از روز اول مبارزات

چھ ک ھ در ک ف داش تند ب ھ مقابل ھ ب ا  اسالمی روبرو بودند و با ھر آن
ح  ال ھ  زاران دخت  ر ج  وان را س  نگ ب  ھ دس  ت و در . آن  ان پرداختن  د

دخت ران و . گ ر دی دیم سنگربندی و زد و خورد ب ا نیروھ ای س رکوب
 ھای نیروی  زا و آتش زدن ماشین ھای آتش پسران با سنگ و بطری

  نتظامی و مراکز دشمن بھ مقابلھ با آنان پرداختند و در عملا
 آمیز  ھای خشونت توان در برابر روش آموختند کھ با دست خالی نمی

  
در مب ارزات اخی ر ب سیاری از زن ان و  .ای ستادگر  نیروھای سرکوب

ھ ای دش من ج ان باختن د و ب سیاری نی ز در زی ر  مردان در اثر گلول ھ
این در  .ھای قرون وسطایی جان عزیزشان را از دست دادند شکنجھ

ست  ھای وحشیانھ رژیم اسالمی دوره و در برابر کشتارھا و سرکوب
عاری کھ از جانب جناح ش. کھ مردم عمدتا با دو شعار روبرو ھستند

ب رادر «: ش ود ای ن اس ت حکومت تشویق و تبلیغ م ی" اصالح طلب"
خصوص  و شعاری کھ از جانب مردم و بھ» بسیجی چرا برادرکشی

ک  شم آنک  ھ ب  رادرم  ک  شم م  ی م  ی«: ش  ود جوان  ان رادیک  ال ط  رح م  ی
ان شقاق ان داختن در می ان نیروھ  ای "اول ی ک ھ تح ت عن وان . »ک شت

ش  ود، در واق  ع ت  الش دارد  ط  رح م  ی"  ارت  شپاس  دار و ب  سیجی و
. گر جمھوری اسالمی را دوست مردم معرف ی کن د نیروھای سرکوب

شعار دوم انعکاس این واقعیت است کھ در برابر خ شونت ارتج اعی 
باید از خشونت انقالبی استفاده کرد، اما در ع ین ح ال ای ن ش عار ب ھ 

  . استفرھنگ مردساالرانھ جمھوری اسالمی نیز آغشتھ شده
طی سی سال گذشتھ، 
جمھوری اسالمی بی 
وقف   ھ م   ردان را ب   ھ 

 از امتی  ازات اس  تفاده
مردس    االرانھ نظ    ام 
اسالمی تشویق ک رده 

  ب    ھ(و ک    ل جامع    ھ 
 را )خصوص م ردان

بھ درجات زیادی ب ھ 
ھ ای  فرھن گ و س نت

ک شم  م ی«ش عار . مان ده جمھ وری اس المی آغ شتھ ک رده اس ت عقب
ھ خصوص در ش رایطی ک ھ ب سیاری ب» کشم آنکھ برادرم کشت می

دھند دارای م اھیتی  از جانباختگان جنبش مردم را زنان تشکیل می
  .مردساالرانھ است

خ    صوص جوان    ان بای    د از دادن ش    عارھایی ک    ھ ب    ار  م    ردم ب    ھ
جن بش . مردساالرانھ و تبعیض علیھ زنان را دارند، خودداری کنند

 جن بش خ ود را ما باید. مردمی باید فرھنگ مردمی ھم داشتھ باشد
از نمادھ  ا و ش  عارھایی ک  ھ متعل  ق ب  ھ نظ  ام اجتم  اعی جمھ  وری 

" هللا اکبر"این اصل شامل شعارھایی مانند . اسالمی است پاک کنیم
نباید فراموش کن یم ک ھ س ی س ال پ یش زن ان دس ت ب ھ . باشد نیز می

خمینی زدند، اراذل و اوباش " حجاب اجباری"شورش علیھ فرمان 
ب ھ آن ان حمل ھ کردن د و " هللا اکبر" ھمین شعار جمھوری اسالمی با

فرم ان حمل ھ ب ھ زن ان، جوان ان و " هللا اکب ر"طی س ی س ال گذش تھ 
  .کارگران و ھمھ اقشار مردم بوده است

ھ ا در مقابل ھ ب ا نظ ام  پا بھ پای گسترش مبارزات و تعمیق خواس تھ
ھ ایی را فرمول  ھ  جمھ وری اس المی بای د بت  وانیم ش عارھا و خواس تھ

ھ   ا و معیارھ   ای نظ   ام مردس   االر و  یم ک   ھ در عم   ل ب   ا ارزشکن   
 باید بھ این  امر واقف باشیم ک ھ ھ ر گون ھ. پدرساالر مرزبندی کند

س  تیز جمھ  وری اس  المی در ش  عارھا و  وج  ھ م  شترکی ب  ا نظ  ام زن
   .مان خواھد کاست مان از تیزی و برایی مبارزات ھای خواستھ

   2009آگوست 10 ■
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 زنان و بيانيه موسوی
جنبش مردم  کھ زنان بخصوص دختران جوان نقش مھم و پیشرویی 

دی 6روز. را در آن داشتھ اند، وارد مرحلھ نوینی شده است
فضای جامعھ را پر کرده » مرگ بر خامنھ ای«فریاد ) عاشورا(
در صحنھ ھای غرور آفرین مبارزات مردم، زنانی را می . بود

 کشیده و در سنگر بندی بینیم کھ حجاب این سمبل اسارت را بھ زیر
ھا و یورش بھ نیروھای سرکوبگر رژیم نقش ارزنده ای را ایفا 

 . نمودند

رژیم در سی سال گذشتھ تالش کرد کھ با برگزاری مراسم عقب 
مانده و پوسیده عاشورا مناسبات مردساالری را ھر چھ بیشتر 

ی اما امسال زنان با بھ زیر پا گذاشتن خرافھ و سنت ھا. تقویت کند
ارتجاعی، این روز را بھ روز مبارزه علیھ نظام کھنھ پرست و ضد 

 . زن مذھبی بدل کردند
 دی ھمھ مرتجعین و 6مبارزه الھام بخش مردم و نقش زنان در

. سازشکاران را دستپاچھ کرده و بھ عکس العمل وا داشتھ است
مرتجعیین حاکم  وحشت زده  می خواھند با  اعدام و شکنجھ و 

د روحیھ مبارزاتی مردمی را کھ ھر چھ بیشتر پایھ سبعیت بی ح
ھای نظام جمھوری اسالمی را بھ درستی نشانھ رفتھ اند، خراب 
کنند و با براه انداختن حمام خون جو رعب و وحشت در میان مردم 

 . ایجاد کنند
در داخل و خارج از کشور سراسیمھ شده و با » سبز«رھبران 

 دارند در مقابلھ با روحیھ مبارزه تالش» آشتی ملی«انتشار بیانیھ 
جویانھ مردم علیھ رژیم، روحیھ تسلیم طلبی و خواستھای کوچک را 

چرا کھ مردم از چارچوبھ ھای تعیین شده توسط اینان . علم کنند
 .عبور کرده است 

 خود بھ دولت احمدی نژاد ھشدار می 17موسوی در بیانیھ شماره 
 مردم در پیشروی خود کل وی از این می ترسد کھ مبارزات. دھد

نظام جمھوری اسالمی را بھ زیر کشد و آنگاه مسئلھ جابجائی وی با 
 . احمدی نژاد موضوعیت خود را از دست بدھد

را می دھد » وعده«موسوی در کلیھ بیانیھ ھا ی خود بھ مردم این 
درآن . کھ می خواھد جامعھ ما را بھ دوران رھبری خمینی برگرداند

آن دوران برای موسوی و . خست وزیربودزمانی کھ وی ن
  . ھمفکرانش دوران طالئی محسوب می شود

 و 60در آن دوران است کھ کشتار وسیع زندانیان سیاسی در دھھ 
ھزاران ھزار زندانی سیاسی اعدام و در .  انجام شد67تابستان 

در آن دوران است کھ کردستان بھ . گور ھای دستجمعی دفن شدند

درآن . ده شد و اقلیت ھای ملی سرکوب شدندخاک و خون کشی
دوران است کھ اولیھ ترین حقوق کارگران و زحمتکشان لگدمال 

در آن دوران است کھ کھ بھ فرمان خمینی حجاب اجباری شد، . شد
عاشق » جرم«گشت ھای کنترل حجاب زنان ایجاد شد، زنان بھ 

ق شدن سنگسار شدند، حق سرپرستی کودک از زنان گرفتھ شد، ح
طالق بھ مردان داده شد، حق انتخاب شغل از زنان سلب شد، حق 
زن بر بدنش از او گرفتھ شد و صد ھا قوانین ستمگرانھ دیگر علیھ 

آری کلیھ این قوانین اسارت بار بر گرده زنان  .زنان تصویب شد
در دوران رھبری خمینی و نخست وزیری آقای موسوی و دوران 

و از آن زمان تا کنون زنان بھ . دندطالیی مورد نظر او نھادینھ ش
. اشکال مختلف بر علیھ کلیھ این قوانین زن ستیز مبارزه کرده اند

برای ھمین در چند ماھھ اخیر خیل عظیمی از زنان مثل سیل مذاب 
بھ خیابان ھا سرازیر شدند و اعالم کردند کھ سی سال بردگی بس 

  .است
 انداختھ شده کھ بیانیھ اینک در رسانھ ھای مختلف این تبلیغات براه

کف مطالبات کدام قشر و طبقھ . موسوی  کف مطالبات مردم است
از مردم؟ این بیانیھ کف مطالبات دارودستھ ارتجاعی رھبران 

و سازشکاران در داخل و خارج است و ھیچ ربطی بھ » سبز«
  . کف مطالبات مردم و بطور مشخص زنان ندارد

ران این است کھ ھنوز جا دارد کھ پیام اصلی این بیانیھ بھ دولت ای
بر سر حفظ نظام با یکدیگر وارد معاملھ شویم در غیر این صورت 

  .این امکان وجود دارد کھ ھمھ ما سرنگون شویم
کف مطالبات زنان در ایران چانھ زدن و معاملھ با سرکوبگران و 
عاملین فرودستی شان و یا تغییر چند قانون نیست، بلکھ بدست 

کف مطالبات زنان لغو حجاب .  مطالبات پایھ یشان استآوردن کلیھ
و امروز در میدان نبرد است کھ بسیاری از زنان . اجباری است

کف مطالبات زنان جدائی دین از . این خواست را عملی می کنند
دینی کھ در سی سال گذشتھ در قوانین نوشتھ و نا . دولت است

این زنان جسور و بی و . نوشتھ، زنان را برده  بردگان کرده است
باک ھستند کھ حجاب را بھ زیر می کشند و دست در دست پسران 
جوان بھ رویا رویی عملی با نظام مذھبی در روزعاشورا می 

کف مطالبات زنان لغو کلیھ قوانین نابرابرو مجازات ھای . پردازند
اسالمی علیھ زنان است کھ بدون سرنگونی کل نظام جمھوری 

  ■ .ھد آمداسالمی بدست نخوا
  ) افغانستان-ایران (سازمان زنان ھشت مارس 
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 ...»شکاف نسلی«شهرزاد مجاب  مصاحبه 12ادامه از صفحه 

  
ارزات  نظرتان در مورد نقش زنان در خیزش چند ماه گذشتھ مردم ایران چیست و عکس العمل در خارج از کشور بھ حضور زنان دراین مب:بذر

  است؟ چگونھ بوده
 . امیدوارم مشکلی نباشد. از یک مصاحبھ بزنم  می خواھم از این فرصت استفاده کنم و حرف ھائی مفصل تر:پاسخ

در مطالعات خاورمیانھ بود سخنانم را با شعر » جنسیت«و » زن«ھفتھ ی گذشتھ در سمیناری در دانشگاه تورنتو کھ بحث آن در مورد مسألھ ی 
 :جوان ایرانی ساکن اروپا، شروع کردم کھ می گویدشمیم، زن 

مرا کردی، و بھ من گفتی جنده، بھ ھمین سادگی و فردا در روزنامھ ھا نوشتند، زنی بدکاره بھ مرگ محکوم شد، من ُمردم، تو  بھ زور«
  ».نفھمیدی، بھ ھمین سادگی

  . در زندان اوین سنگسار شد2000وانده کھ در سال شمیم کھ صدای دلنشینی دارد ترانھ ای ھم بھ یاد دوست بیست سالھ اش خ
 :سطر از این ترانھ را ھم ترجمھ کردم کھ می گوید چند

 وقتی مردم، روی مزارم بنویسید کھ زنم
  بنویسید تکھ کردید ھمھ گوشت و تنم
  بنویسید این مجازات شکل گند مذھبھ

  بنویسید این جنایت افتخار امتھ
رکت نکتھ ای کھ می خواستم برای ش

کنندگان در این سمینار روشن کنم این بود 
کھ سی و یک سال پیش زنان با شرکت 
میلیونی خود در مبارزات علیھ نظام 

امروز . سلطنتی توجھ دنیا را جلب کردند
ھم زنان ایران پیشگامان شکستن افکار، 
اخالق و رفتار پوسیده ی نظام 

شمیم بدرستی . مذھبی ھستند-مردساالران
سرکوب زن، سنگسار زن، می گوید کھ 

» گندمذھب«خشونت علیھ زن، شکل 
علیھ این نظام بھ پا » امتی«است و اگر 

بحث . نخیزد شریک در این خشونت است
و جدل زیادی در مورد این نکتھ ی من 
درگرفت کھ از یک طرف نشانگر وجود 
سردرگمی فکری در مورد قوای محرکھ 

تضادھای  -ی مبارزات زنان ایران
 فرھنگی و تاریخی عمیقی کھ اجتماعی،

بھ این حرکت اجتماعی انفجاری پا می 
 است و از طرف دیگر نشانگر نفوذ -دھد 

گسترده ی تفکر سیاسی میانھ رو و راست 
و روش پراگماتیستی منطبق بر (گرایانھ 

در مورد مبارزات مردم ایران بطور ) آن
ً مبارزات زنان   تفکری –کلی و مشخصا

 مبارزات را در کھ تالش می کند این
چارچوبھ افق و منافع یک جناح رژیم و 
اقلیتی از ناراضیان جامعھ تعریف کند و 
مایل است کھ این جنبش جوابش را در 

بگذارید این . ھمان جویبار جستجو کند
  .نکتھ را بیشتر باز کنم

سھ دھھ است کھ حرکات اجتماعی و 
سیاسی و ابتکارات فردی زنان ایران در 

یم اسالمی از طرف محافل مقابلھ با رژ
سیاسی، آکادمیک، گروھھای زنان و 
رسانھ ھای جمعی در خارج از کشور 

نظر غالب تحسین، . دنبال می شود
تعریف و تمجید از حرکت اصالح طلبانھ، 
. پراگماتیستی و خشونت پرھیز زنان است

کمپین «کشور بھمین دلیل در خارج از 
جنبش «بھ عنوان » یک میلیون امضاء

ایران شناختھ شده است نھ بھ  در» نزنا
عنوان یکی از حرکات اصالح طلبانھ 

کمپین «البتھ بھ اعتقاد من . زنان در ایران
حتی در ھمان » یک میلیون امضاء

چھارچوب اصالح طلبانھ دارای افقی 
محدود است زیرا خواھان حرکت در 
چھارچوب نظام و ایدئولوژی اسالمی 

ت زنان است کھ خود از ستون ھای اسار
در مقابل، کمتر کسی با . ایران است

نظرات افراد و گروھھای زنانی کھ چشم 
اندازی فراتر از رفرم و ترمیم نظام 

. قضایی موجود دارند آشنایی دارد- حقوقی
تحلیل و نظرات گروه ھای دیگر زنان کھ 
خواستار فروپاشی تمامیت نظام 

مذھبی اند، بعنوان بخشی از -مردساالر
یران در نظر گرفتھ نمی جنبش زنان ا

 8در بیانیھ » زنانی دیگر«مثالً، . شود
و اطالعیھ ھای گوناگون  1387مارس 

با صراحت اعالم کرده است کھ مسألھ 
زنان با رفرم و درچارچوب این نظام حل 

جالب است کھ توجھ کنیم ) 1.(نمی شود
 بیش از بیست سال است کھ خانواده ی

 ،60ی زندانیان سیاسی دھھ

بھ دادخواھی »خاوران مادران«بخصوص
علیھ رژیم اسالمی برخاستھ اند، اما این 
مبارزات جایی در صحنھ ی تئاتر بین 

این . ندارد» جایزه ی حقوق بشر«المللی 
انتخاب ھا چگونھ و چرا انجام می 

 بھ نظر من این انتخاب ھا اتفاقی و  شود؟
اینھا حاصل گره خوردن . تصادفی نیست

سھ دھھ ی چند روند فکری در 
 است، از این رو نقش زنان در  گذشتھ

خیزش اخیر و انعکاس آن در خارج از 
کشور را باید در بستر این تحوالت 

  .فکری، سیاسی و عملی بررسی کرد
، 1357شرکت چشمگیر زنان در انقالب 

آغاز تحول مھمی در تبدیل زنان بھ 
نیروی مھم اجتماعی در تاریخ معاصر 

ین برگزاری روز زمانی کھ در اول. بود
زنان در اعتراض ) 1357 مارس 8(زن 

بھ فرمان حجاب اجباری خمینی بھ 
خیابانھا آمدند، خود را در مقابل خشونت 
. رژیم تازه بھ قدرت رسیده تنھا یافتند

اکثر سازمانھای جنبش کمونیستی و 
گروھھای دانشجویی متمایل بھ آن ھا 
پشت زنان را خالی کردند، آنھم بھ بھانھ 

 مھم تر بودن دیگرمسائل انقالب یا یِ 
این ! زنان نبودن خیزش »کارگری«

عملکرد نشانگر نفوذ تفکر کھنھ در جنبش 
طبقھ » بت سازی«کمونیستی بود کھ با 

کارگر گرایش بھ ندیدن اھمیت تعیین کننده 
ی جنبش رھایی زنان برای جنبش 

برخی احزاب بھ . کمونیستی داشتھ است
ده و دیگرانی مانند حزب تو» چپ«ظاھر
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مانند مجاھدین مشغول مذاکره با رژیم 
نوپای اسالمی و امیدوار بھ شرکت در 

و اصوالً منافعشان  قدرت سیاسی بودند
ایجاب نمی کرد کھ بھ حمایت از خیزش 

  .زنان علیھ خمینی برخیزند
این انتخاب سیاسی نیروھای جنبش 
کمونیستی و جنبش دانشجویی دو نتیجھ 

 :داشت
نان راھگشای سرکوب سرکوب ز) 1

جملھ  نیروھای اجتماعی دیگر از
انقالب فرھنگی «. شد انشجویاند
 از دل این گستاخی بھ چالش» سالمیا

سرکوب . گرفتھ نشده ی رژیم بیرون آمد
ملیت ھا و بستن شوراھای کارگری، 

 .کردن این گستاخی بود فراگیر
فرمان حجاب اجباری آغازگر اسالمی ) 2

 پوشش  .اعی بودکردن کل روابط اجتم
مردساالنھ -بدن زن نمادی از تفکر مذھبی

از روابط دو جنس زن و مرد در تمام 
عرصھ ھای خصوصی و عمومی زندگی 

بر اساس اصول مذھب   روابط  این. است
تعریف و تدوین شده و بوسیلھ ی دولت و 
دستگاه عریض و طویل جاسوسی، پلیسی 

 .سرکوبگرانھ اش پیاده شد و
مذھبی، زنان  - تھاجم دولتیدر مقابل این

ساکت ننشستند، اما شورشگری شان در 
یک سازمان مبارز با دوام کھ سازش 
ناپذیری با رژیم اسالمی را پیشھ خود 
کرده باشد و مھمتر از آن متکی بر یک 

مبارزات . برنامھ روشن باشد، فشرده نشد
توده ی زنان در سھ دھھ ی گذشتھ افت و 

عمدتاً خودجوش خیز زیادی داشتھ است و 
البتھ گروھی از زنان با افق . بوده است

ھای سیاسی تعریف شده و بطور کمابیش 
اینان ائتالفی از . منسجم حرکت کرده اند

زنان خانواده ھای در قدرت، زنان جریان 
مذھبی، و عده ای از زنان سکوالر  -ملی

صاحب نظر بیرون از حاکمیت ھستند و 
جاد برنامھ شان تشویق نظام بھ ای

. اصالحاتی در قوانین ضد زن بوده است
محققین فمینیست خارج از کشور نام این 

  .گذاشتند» اسالمی فمینیسم«تالش ھا را
بدین ترتیب بر مبارزات زنان مھر مذھبی 

این . زدند، یعنی ھویتی مذھبی بھ آن دادند
چرخش فکری ھمخوانی نزدیکی با 
فراگیرشدن افکار راست گرایانھ درجنبش 

بدنبال فروکش کردن . ی فمینیسم داردجھان

، 1960مبارزات آزادیخواھانھ ی سالھای 
دولت ھای محافظھ کار  روی کار آمدن

در اروپا، آمریکا و کانادا و باالخره 
فروپاشی شوروی و اروپای شرقی، 
سیاست و تفکر راستگرایانھ در دنیای 
آکادمیک، در رسانھ ھای جمعی و در 

رمایھ داری فرھنگ عامھ ی کشورھای س
 بزودی این فکر   .رشد بیشتری کرد

فورمولھ شد کھ سرمایھ داری تغییر 
اساسی کرده و ھیچ آلترناتیوی در مقابل 
وضع موجود نیست و فقط می توان دندان 
ھای تیز این نظام اجتماعی بیرحم را در 

  .اینجا و آنجا کندتر کرد
نتیجھ ی فراگیر شدن این ایده این شد کھ 

رزات جنبش ھای اجتماعی نوک تیز مبا
دیگر رو بھ دولت و سیستم ھای حکومتی 
نبود و در نتیجھ مبارزات محدود بھ یک 
محلھ، منطقھ و گروھی خاص شد و برای 
بھبود بخشیدن بھ وضع اسفبار انسانھایی 

 مرد کھ زیر چرخ ھای سنگین نظام
جنبش زنان تکھ . ساالری لھ می شدند

و مالی پاره بود و زیر فشارھای سیاسی 
دولتی مانند سازمان ملل  سازمانھای فرا

خصلت مبارزاتی خود را ازدست داد و 
سازمانھای غیردولتی جای این جنبش را 

در . زده شدند" ئو.جی.ان"یعنی . گرفتند
این جا فرصت وارد شدن بھ بحث ھای 
گسترده در این زمینھ نیست و نمی توانم 
ریزه کاری ھای این پروسھ را با جزئیات 

فقط بھ این اکتفا می . امل توضیح بدھمک
بھ " ئو زده .جی. ان"کنم کھ جنبش زنان 

عمل می کند و ھدف  غیر سیاسی ظاھر 
. اعالم شده اش اصالح وضع زنان است

اما از آنجا کھ روش آن مذاکره با نظام 
مذھبی است و نھ برانگیختن - مردساالری

یک جنبش اجتماعی برای مقابلھ با آن، 
ھم نمی رسد و در " صالحاتا"ھرگز بھ 

نھایت برخی ساختارھای حاکم را ترمیم 
جنبش زنان را بھ مؤسسھ، اداره . می کند

ی خیریھ، بنگاه رفاه اجتماعی، و غیره 
تقلیل می دھد و باالخره، چشم اندازی 
درازمدت و مشترک برای زنان ندارد، 

ھایی است کھ " پروژه"بلکھ ھدفش انجام 
بھ .  شده استبرای آن بودجھ دریافت

عبارت دیگر بودجھ سیاست حرکت زنان 
را تعیین می کند و نھ برنامھ ای دراز 
مدت برای بدست آوردن آزادی و 

من در بستر چنین تاریخ و . برابری
تحوالتی مسائل جنبش زنان ایران را 

 بحث من بر سر حال و   .بررسی می کنم
آینده ی جنبش است اما برای درک وضع 

 مسیر آینده مجبور ھستم ترسیم امروز و
بھ گذشتھ مراجعھ کنم و موقعیت جنبش 
زنان ایران را در ابعاد جھانی مبارزات 

 .زنان بنگرم
ً زنان جوان، با  حضور زنان، مخصوصا
چھره ھای جسورانھ و زیبا در مبارزات 
خیابانی کھ در رسانھ ھای غرب و 
اینترنت بطور گسترده ای پخش شد گیجی 

  .جاد کرده استفمینیستی دیگری ای
ھمانطور کھ در باال گفتم چون تا کنون 

می دانستند » مسلمان زن«زن ایرانی را 
ذاتی اش است، » فرھنگ«کھ حجاب 

امروز ھم از من می خواھند بھ این سؤال 
آیا این تصویر زنان حقیقی «پاسخ دھم کھ 

چرا شکل یک زن مسلمان «، »است؟
زن «اینان چنان در مورد . »نیستند؟
صحبت می کنند کھ گویی » انمسلم

در ژن ھای آنان برنامھ » مسلمانی«
ریزی شده است و نھ افکار و سننی کھ بھ 
موازات دگرگون شدن جامعھ بشری 

این سؤالھا از یک . دستخوش تغییرند
طرف تفکری نژاد پرستانھ است و از 
طرف دیگر بی اطالعی عمیق از ساختار 
اجتماعی پیچیده جامعھ ایران و صف 

طبقاتی آن را نشان -ایی ھای اجتماعیآر
اگر رژیم اسالمی بمدت سی . می دھد

سال با توسل بھ خشونت تالش کرد کھ 
روابط جنسیتی را اسالمی کند، 
فمینیستھای آکادمیک سی سال تالش 
کردند کھ با توسل بھ تئوریھای نسبیت 
فرھنگی، ھویت، پلورالیسم،اصالت، و 

ی را در اینترسکشنالیتی، اسارت زن ایران
اینھا حتی . چھارچوب شریعت توجیھ کنند

مقاومتھای پراکنده ی زنان علیھ قوانین 
اسالمی را در چھارچوب مذھب محدود 

اما . کردند و آنرا فمینیسم اسالمی نامیدند
. سیر وقایع این تحلیلھا را محک زد

خشونت مردساالرانھ ی اسالمی، چھ در 
عرصھ ی دولت و چھ در جامعھ ی 

عدیل نشد، در عین حال مقاومت مدنی، ت
. زنان در ھمھ ی زمینھ ھا گسترش یافت

مبارزات خیابانی از تابستان تا کنون 
  شاھدی است بر اشتباه جریاناتی کھ سالھا 
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بود زنان ایران را تشویق بھ سازش با 
 اصالح طلبانی . رژیم دین ساالر میکردند

 کھ رفرم تدریجی نظام زن ستیز را بھ
و (ه آمده توصیھ می کردند زنان بھ ستو

با ده ھا ھزار زنی ) ھنوز چنین می کنند
شدند کھ رھایی خود را بھ  روبرو

 بھ من  .سرنگونی این نظام گره می زنند
نگفتیم باید بھ تدریج جلو «می گویند 

   رفت؟ ببین حاال زنھا چکار می کنند؟
ببین در این پروسھ ی تدریجی چقدر یاد 

 از نظر من مثلھ این سخنان» گرفتھ اند؟
کردن واقعیات برای توجیھ افق ھا و 
روش ھای تسلیم طلبانھ است و خود 

 آنچھ امروز در  .عقبگردی دیگر است
 اتفاق می افتد  سیاست سرنگونی  خیابانھا

رژیم با روش قدرتمند شدن مردم در 
مقابل کسانی کھ انحصار قدرت را در 

 تداوم سیاست اصالح طلبی .دست دارند
  . بلکھ گسست از آن استنیست،

. این نکتھ را کوتاه در مثالی می شکافم
سایت مدرسھ ی فمینیستی بھ مناسبت 

 سؤاالتی 1387فرارسیدن ھشت مارس 
مطرح کرد و از فمینیستھا خواست کھ بھ 

یکی ازاین سؤالھا . این سؤالھا پاسخ بدھند
آستانھ ی ھشت مارس  در« :این بود
ا برای ، چھ آرزوی قابل تحققی ر1387

عالمت (» ؟...این جنبش در قلبتان دارید
این از آن سؤال ھایی  )تأکید از من است

است کھ پاسخ و روش را پیشاپیش فراھم 
آرزوی قلبی را محدود می . کرده است

کند، حدود و ثغور این آرزو را در قابلیت 
. تحقق پذیری فوری آن ترسیم می کند

مطلوب آن چیزی است کھ ممکن «بینش 
در حالیکھ نظام . را تجویز می کند» است

زن ستیز جمھوری اسالمی از روز اول 
فعالیت واقع . مطلوب زنان نبوده است

بینانھ و عمل گرایانھ کھ در عرصھ ِ 
فلسفی در قالب پراگماتیسم فورمولھ شده 
است، اساس برنامھ ی جریانات اصالح 
طلب یا ترمیم طلب در جنبش زنان و در 

پراگماتیسم معتقد . تجنبش کلی مردم اس
است کھ در ھر لحظھ حقیقت آنست کھ 

حقیقت جھانشمول و یا از قبل . ممکن باشد
حقیقت را تنھا در . کشف شده وجود ندارد

حقیقت، . ضمن عمل می توان دریافت
 نتیجھ یا معلول عمل است اما عمل وقتی 

 
بھ این معنا (حقیقی است کھ سودمند باشد 
ل لمس در کھ بطور فوری نتایج قاب

  ). داشتھ باشدبر
فمینیست ھای اصالح طلب می گویند کھ 
جنبش زنان باید بھ حرکت ھایی دست 

 انداختن  بزند کھ مفید باشند مانند براه
کھ چشم » کمپین یک میلیون امضاء«

اندازش اصالح نظام قانونی رژیم اسالمی 
  . است

مبارزات ماھھای اخیر ضربھ ای سخت 
کرده است تا آن بھ این رفرمیسم وارد 

اندازه کھ عده ای از رادیکالیزه شدن این 
اما ما زنان . جنبش بھ وحشت افتاده اند

باید ھشیار باشیم کھ رفرمیسم سیاست 
 طبقھ .طبقھ و ایدئولوژی مشخصی است

ی بورژوازی  و بسیار جان سخت است 
و الزم است در عرصھ ِ نظری ھم با آن 

لھ از از اینرو در این مرح. مبارزه شود
مبارزه ھشیاری زنان در بیان شفاف 
خواستھ ھایشان و اتخاذ راه و روش 
مبارزه جویانھ برای دست یافتن بھ آن ھا 

 سپیده ِی آزادی در  .بسیار ضروری است
 در سایت مدرسھ ی 1388 دی 9

زنان جنبش سبز «: فمینیستی می پرسد
و پاسخ می دھد ) 2(»چھ می خواھند؟

ھ کل بھ فراموشی دراین جنبش آنچھ ب...«
سپرده شده شعارھای برابری خواھانھ در 

این   ».جھت حذف تبعیض جنسی است
واقعیت باید ھشداری بھ ھمھ مردم مبارز 
در مورد ماھیت واقعی رھبران جنبش 

اینان در سرکوب جنبش زنان . سبز باشد
و بطور کلی جنبش مردم دست کمی از 
جناح حاکم نداشتھ اند و ھنوز ھم از 

» ساختار شکنان«ھایی کھ علیھ ھشدار
. می دھند بوی خشونت و تخاصم می آید

خواست زنان بھ آزادی و برابری ساختار 
شکنانھ ترین خواست مردم در ارتباط با 

بی دلیل . نظام جمھوری اسالمی است
نیست کھ جنبش سبز آن را مسکوت 

کمپین «گذاشتھ است و بی دلیل نیست کھ 
یر خیمھ نیز در ز» یک میلیون امضاء

سبز بھ این سکوت تن داده است و افراد 
مختلف آن بھ زنان ھشدار داده اند کھ فقط 

اکتفا » خواست ھای عمومی«باید بھ 
سؤال مقابل این است کھ خواست  .کرد

 زنان ایران در این مرحلھ ی تاریخی 

 
بسیار مھم و حساس چھ باید باشد و مھمتر 
از آن این خواست را چگونھ می توانند 

 بی قید و شرط کلیھ  بدست آورند؟ لغو
کھ (قوانین شرعی و غیرشرعی ضد زن 

) لغو حجاب اجباری در رأس آن است
ھمواره یکی از شعارھای مھم جنبش 

این . زنان رادیکال ایران بوده است
خواست بخشی از خواست جدایی دین از 

بھ اعتقاد من جنبش زنان بھ . دولت است
ت ذھنی طور عینی و فارغ از تمایال

ھرکس بھ مرحلھ ای گذر کرده کھ باید با 
شجاعت و اعتماد بھ نفس برنامھ و روش 
مبارزه خود را در مقابل جامعھ بگذارد تا 
محور گردھمایی نیروی عظیم زنان برای 
 دست زدن بھ یک مبارزه اجتماعی

  .آگاھانھ باشد
مشغولیھا  از آنجایی کھ سالھا یکی از دل

آکادمیک من  و و دل نگرانیھای سیاسی
مبارزات زنان ایران بوده است چند سال 

 سازمانھای  را تھیھ و بھ پیش مطلبی
سیاسی چپ در خارج از کشور دادم و 
پیشنھاد کردم آن را بھ عنوان کف اصول 

عنوان این نوشتھ، . خود اتخاذ کنند
اصول پایھ ای درمورد برابری و آزادی "

خی با بر(دراینجا آن را . بود" زنان ایران
تکرارمی کنم تا ) ویرایش ھای جزیی

شاید کمکی باشد برای شکل گیری برنامھ 
درھرحال اینھا اصول ابتدایی . مورد نظر

است کھ بھ اعتقاد من باید در مورد 
برابری زن و مرد در میان توده ھای 
مردم فراگیر شود تا جامعھ ما بتواند بھ 
گسست ھای ضروری از تفکراتی کھ سی 

ط یک نظام جھل پرست و یک سال توس
  :ضد زن اشاعھ یافتھ نائل آید

 اسفند 17 ھشت مارس مصادف با - 1
برابری زنان  روز مبارزه برای آزادی و
 رژیم این روز   .در سراسر جھان است

اھمیت . را روز سرکوب زنان کرده است
تاریخی و جھانی این روز را بھ آگاھی 

یکی از . عمومی مردم تبدیل کنیم
ن ستیزی رژیم شاه و مشخصھ ھای ز

جمھوری اسالمی تالش بیھوده ی آنھا 
برای جایگزینی ھشت مارس با روزھایی 
است کھ سمبل زن فرودست و مطیع 

    . و نھ زن آزاد و برابر  است
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 بزرگترین منبع ستم بر زن و امروز - 2
در . بزرگترین مردساالر دولت حاکم است

باالترین  جمھوری اسالمی ستم بر زن در
دولت طرح ریزی می شود و بھ  ایرده ھ

 قانون اساسی، جزایی و  .اجرا در می آید
مدنی علیھ زنان و ناقض حقوق برابر زن 

استفاده از شریعت یکی از . و مرد است
مھمترین اھرمھای رژیم جمھوری 

 این  .اسالمی در سرکوب زنان است
 جدایی دین  .قوانین باید فوراً ملغی شوند

ع فوری استفاده از از دولت و مشخصاً قط
احکام قرآن و فقھ در مورد زنان جزو 
اولیھ ترین شرایط آزادی و برابری زنان 

 گشتیھا و ارگانھای انتظامی  .است
مخصوص زنان باید منحل گردند و آزار 
زنان در مجامع عمومی و سیاسی توسط 

 . لباس شخصیھا متوقف شوند
مذھبی حاکم مردان  - نظام مردساالری- 3

ستیالجویی بر زنان تشویق و وادار را بھ ا
این روابط کھ مردان را بر زنان . می کند

مسلط می کند بھ ضرر اکثریت مردان 
جامعھ نیز ھست زیرا کلیت نظام استثمار 

افزایش . و ستم طبقاتی را تقویت می کند
خشونت مردان علیھ زنان در خانواده، از 
اشکال بظاھر بی ضرر مانند محدودکردن 

ختران در فعالیتھای روزمره ی زنان و د
زندگی شخصی و یا شرکت در فعالیتھای 

اجتماعی، تا اشکال -گسترده ی سیاسی
آشکار خشونت مانند ضرب و شتم و بھ 
قتل رساندن، نتیجھ ی تقویت روابط 

گسترش خودکشی و . پاتریارکی است
خودسوزی در میان زنان و دختران جوان 
ن یک عکس العمل در مقابل فضای خفقا

آوری است کھ روابط مردساالری برای 
سلطھ جویی . زنان ایجاد کرده است

مردان بر زنان را باید محکوم کنیم و 
مردساالری را یکی از برجستھ ترین 
موانع رشد و پیشرفت دمکراسی در 

بھ این جھت، طغیان زنان . جامعھ بدانیم
علیھ مردان سلطھ گر و علیھ روابط 

باید از آن پاتریارکی عادالنھ است و 
   .حمایت کنیم

 علیھ تمام باورھای سنتی مبنی بر - 4
و لزوم  ناتوان و فرودست بودن زنان

. تبعیت زن از مرد باید خط باطل بکشیم
 کردن اذھان جامعھ از مبارزه برای پاک

این . این باورھا وظیفھ ی ھمھ ی ما است

باورھای سنتی و معیارھای اخالقی کھنھ 
استعدادھا و زنان را فرسوده کرده 

خالقیت ھای آنان را کشتھ است، بیایید با 
رعایت اصل آزادی زنان و برابری میان 
زن و مرد، آفریننده و مروج معیارھای 

  .نوین در روابط میان زن و مرد باشیم
 جوانان دختر و پسر متحداً علیھ افکار - 5

و مناسبات مردساالری باید بپاخیزند و در 
و مرد زمینھ ی روابط میان زن 

استانداردھای نوین بوجود آورند؛ 
برابر میان  استانداردھایی کھ تبلور روابط

زن و مرد در ھمھ ی زمینھ ھا، از محیط 
خانواده، کار و تحصیل تا روابط عاطفی 

 .باشد
 معلمین کشور باید از آموزش متونی - 6

کھ ناقض اصل برابری زن و مرد است 
بھ جای معیارھا و . خودداری کنند

رھای سنتی و مذھبی درباره ی زن، باو
معیارھا و باورھای نوین کھ مبشر 
برابری و آزادی زنان و کل بشریت است 
را در میان کودکان و نوجوانان آموزش 

  .دھند
 فقر اقتصادی بیش از ھمھ از میان - 7

جمھوری اسالمی . زنان قربانی می گیرد
. فاصلھ ی طبقاتی را گسترده کرده است

نان از اغلب فرصتھای در شرایطی کھ ز
شغلی بدلیل زن بودن محرومند، این 
وضعیت دھشتناک بسیاری را بسوی تن 
فروشی بعنوان تنھا منبع کسب معاش می 

زنان کارگر اولین کسانی ھستند کھ . راند
در معرض اخراج و حذف مزایا قرار می 

گسترش بیسابقھ ی فقر و فحشا . گیرند
ی  اضطرار برقرار  فریادی است کھ بھ

عدالت اجتماعی و توزیع ثروتھا و 
امری . امکانات اجتماعی را طلب می کند

کھ فقط با سرنگون شدن جمھوری 
اسالمی و آن اقلیتی کھ بھ بھای فقر 
اکثریت مردم ثروتھای افسانھ ای گرد 

 .آورده اند، امکان پذیر است
 ایجاد تشکالت مستقل زنان برای - 8

ی پیشبرد مبارزه برای آزادی و برابر
این . زنان یک ضرورت حیاتی است

تشکالت نقش بسزایی در باالبردن آگاھی 
زنان و کل جامعھ نسبت بھ بی حقوقی 
زنان و لزوم مبارزه علیھ این بی حقوقی 

مرزبندی با رژیم . داشتھ و خواھند داشت

جمھوری اسالمی و سازمانھای زنان 
  وابستھ بھ آن و مرزبندی با امپریالیسم 

  ؤثربودن این تشکالت الزمآمریکا برای م
  . است

 توجھ مشخص بھ موقعیت زنان ملل - 9
تحت ستم ایران مانند کرد،عرب، بلوچ، 
آذری، ترکمن و زنان مھاجر افغانی از 
. سوی تشکالت زنان بسیار مھم است

زیرا بھ زنان این ملل ستم جنسیتی 
بیداری ملی، کھ . شدیدتری وارد می شود

 زنان رشد در نتیجھ ی ستم ملی در این
از . می کند، تأثیر متناقض بر زنان دارد

یکسو آنان را بھ عرصھ ی مبارزه ی 
سیاسی می کشد و از سوی دیگر 
ایدئولوژی ملی گرایی غل و زنجیرھای 
پدرساالری را بر گرده ی زنان محکمتر 

  . می کند
 ستم بر زنان از سنگ بناھای نظام -10

بھمین . است ستم و استثمار در ایران
ت کلیھ ی جنبشھای اجتماعی در جھ

مبارزه ی زنان برای آزادی و برابری 
شعارھای جنبشھای . ذینفع می باشند

اجتماعی و حق طلبانھ اعم از جنبش 
 باید  دانشجویی، کارگری، معلمان و غیره

لغو حجاب اجباری، : شامل اینھا ھم باشند
 جدایی  لغو سنگسار، لغو مجازات اعدام،

رابر در زمینھ ی دین از دولت، حق ب
ازدواج، طالق، مالکیت، وراثت، 
سرپرستی فرزندان، اشتغال، تحصیل، 
سفر، حق سقط جنین و آزادی معاشرت 

  .دختران و پسران در اماکن عمومی
 طغیان زنان در واقع ضربات -11

محکمی بر ارکان روابط سرمایھ داری و 
فعالین جنبش . ماقبل سرمایھ داری می زند

 تبلیغ و ترویج در مورد کارگری باید با
اھمیت حیاتی مسألھ ی زنان آنرا بھ مسألھ 
و موضوع آگاھی طبقاتی کارگران و 

مبارزه ی . مبارزه ی آنھا تبدیل کنند
کارگران برای حقوق برابر میان زن و 
مرد کارگر از شروط ایجاد اتحاد در میان 

برگزاری مراسم ھشت . کارگران است
وزی برای مارس در کارخانھ ھا یک پیر

کارگران باید نشان . طبقھ ی کارگر است
دھند کھ از مبارزه ی زنان علیھ 
مردساالری و برای دستیابی بھ آزادی و 
 برابری استقبال و حمایت می کنند و آنرا 
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. بخشی از مبارزه ی خودشان می دانند
  در میان کارگران باید استانداردھای نوینی 

  بتنی بربرای روابط میان زن و مرد کھ م
  .برابری و احترام باشد بوجود آید

  رژیم جمھوری اسالمی از روز اول- 12
چنگ انداختن بر قدرت، بھ زنان اعالم 

اگر این رژیم مرتکب ھیچ . جنگ داد
جنایت دیگری غیر از برده کردن زنان 
. نشده بود باز ھم سزاوار سرنگونی بود

اما زنان در مقابل این بیدادگریھا ساکت 
 و بھر ترتیب کھ توانستند مقاومت ننشستند

و اعتراض کرده و بھ یک نیروی 
. اجتماعی معترض بسیار مھم تبدیل شدند

نیرویی کھ علیرغم سازمانیافتھ نبودنش 
دوست و دشمن مجبورند آنرا برسمیت 

از یکسو افراد و جریانات . بشناسند
ترقیخواه و عدالت جو بھ این نیروی 

ه ی تحسین اجتماعی مقاوم و معترض بدید
و از سوی دیگر، . و تأیید می نگرند

مرتجعین حکومتی از آن ھراسناکند و 
برای جلب نظرش مجبورند ادعا کنند کھ 

بیایید از . برای حقوق زنان تالش می کنند
ھر جنبھ از شورش و طغیان زنان علیھ 
وضع موجود و مبارزه ی آنان برای 
کسب آزادی و برابری حمایت کنیم و 

   عمیقتر و گسترده تر شدن آن برای ھرچھ
تالش کنیم و بدانیم کھ مبارزه علیھ 

   ھرگونھ نابرابری میان زن و مرد و با

 
  ھدف ریشھ کن کردن آن از اصول اولیھ 

  .ی مبارزه ی سوسیالیستی است
ھمان جریان پراگماتیست جنبش زنان کھ 
سال ھا از بھ چالش گیری جمھوری 

  را بھ اسالمی پرھیز کرد و فعالیت خود 
مجرا سازی در جمھوری اسالمی 
مصروف کرد، امروز نیز می تواند 
مشکالت مقابل پای جنبش مردم را پرچم 

تنھا رھبر : پراگماتیسم خود کند و بگوید
رژیم است » سبز«ھمان جناح » ممکن«

» مفید«و » مطلوب«پس تنھا رھبری 
بگوید، جنبش زنان دارای  می تواند. است

پس ھمان .  نیستاھداف و برنامھ روشن
ھدف و برنامھ رھبری سبز، برای زنان 

انحصار میتواند . است» مفید و مطلوب«
 امنیتی و اوباش قدرت سرکوب نظامی و

و اراذل سازمان یافتھ حکومتی را نشان 
سرنگون کردن این ھا «داده و بگوید 

بدون » .ممکن نیست پس مطلوب نیست
شک چیره شدن این طرز تفکر بر جنبش 

فاجعھ بار خواھد بود و منجر بھ زنان 
کلید . بازسازی نظام مردساالر خواھد شد

پرھیز از این سرانجام بی سرانجام در 
دست فعالین رادیکال جنبش زنان است کھ 
بدون آنکھ دچار بھت و ھراس در مقابل 
 مشکالت شوند باید با اتکاء بھ قوای
  جمعی خود و با اتکاء بھ انرژی بی نظیر

  

 
اشتیاق پرحرارت آنان بھ  وزنان جامعھ

برنامھ : رھایی، بھ سھ چالش جواب دھند
، ما، راه ما برای تحقق آن و رھبری ما

 ،»ما تشکیالت«،»رھبری ما«بلی
عباراتی کھ دیری است دفن شده اند و باید 

می توانیم و . بھ آنان جانی تازه دمید
ضروری است کھ جرأت صعود بھ قلھ ھا 

باید . گ استوقت تن. را بھ خود بدھیم
  .دست بھ کار شویم

معماران والیت فقیھ برای تثبیت رژیم 
خود و برای گسترش آن در دنیا اھمیت 
زیادی برای کنترل و انقیاد زنان قائل 

اسالمی را بعنوان -مردساالری دینی. شدند
بدیل مردساالری سکوالر بورژوایی ارائھ 

وظیفھ ی جنبش زنان ایران سنگین . دادند
 ای انترناسیونالیستی و است؛ وظیفھ
سرنگونی جمھوری اسالمی  انقالبی یعنی

ردساالری دینی و گذر بھ نظامی نوین  مو 
سوسیالیسم کھ می تواند شرایط تاریخی 
برای فروریختن نظام پدرساالری را 

  .فراھم سازد
 پانویس ھا

  »زنانی دیگر« رجوع کنید بھ وبالگ  -1
 ھمچنین در سایت شبکھ بین المللی -2
  ■مبستگی زنانھ
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 جامعھ طبقاتی و موقعیت اجتماعی زن
   افغانستاندستھ ھشت مارچ

زمانیكھ مالكیت خصوصی عرض اندام نمود و جامعھ بدو طبقھ  از
ستم  دو و ستمكش منقسم گردید درچنین جوامعی زنان از ستمگر

ھ رنج می برند یكی ستم طبقاتی و دیگری ستم مرد برزن، جامع
  .طبقاتی مردان را بكار تولیدی و زنان را بكار خانگی كشاند

جامعھ، درجوامع طبقاتی بشدید ترین وجھی  تجزیھ دوگانھ خانواده و
 بیداد میكند مسئولیت ارزش مصرفی خصوصی را بعھده زنان و

دراین  تولید ارزشھای مبادلھ ای را برعھده مردان گذشتھ است و
ردان برای مبادلھ تولید می كنند م زمان كھ زنان برای مصرف و

این تفاوت تولید مسئولیت سنگینی را متوجھ زنان ساختھ كھ ھم باید 
ازاموال خصوصی مرد مراقبت كنند و ھم نسل آینده كارگران را 

بار اضافی ) یكاراجتماع(در این زمان كارمزد بگیر. پرورش دھند
ایھ داری بردوش زنانست، كشاندن زنان بكاراجتماعی درجامعھ سرم
زمانی این . بھ ھیچوجھ ازمسئولیت كارھای خانگی آنھا نمی كاھد

تفاوت تولید ازمیان میرود كھ برابری بین زن ومرد درجامعھ 
مردان از یكنوع باشد و  كار زنان و حكمفرما میگردد كھ كار

 منفرد، و اینكارعبارت ارزش مصرف اجتماعی است نھ برای فرد
 قلمرو اقتصادی مجزا دو جامعھ در ده واین طریق است كھ خانوا از

آنچھ امروز كارخصوصی خانگی است باید تبدیل " باقی نمی ماند
كامل بھ بلوغ اجتماعی  بكارعمومی شود تا زنان بتوانند بطور

آنجا است كھ تمایزمیان افكار وعقاید پنادارگرابان و پیروان ." برسند
  .شكارمی گرددآفلسفھ علمی بوضوح 

د خائن اخوان وروحانیون خود فروختھ ورژیم پوشالی ازدیدگاه بان
 مسائل اجتماعی ازحقوق مساوی برخوردار زن ومرد نمیتوانند در

باشند و بنظرآنھا ازابتدای پیدایش زن، وظیفھ زن درآشپزخانھ و 
 پرورش آنھا برای تربیت نسل آینده كارگران بوده و تولد اطفال و

ولیدی سھیم گردد وازبابت مرد باید دركارھای بیرون یعنی كارت
ھم مساوی باشند چنانچھ  مرد با حقوق ھیچگاه نمی توانند زن و

عقاید منحط شانست كھ روز بروز وظیفھ زنھا  و روی ھمین افكار
كارھای اجتماعی  از آنھا را خانھ میكند و دیوار محدود بھ چھار را

  .خانھ نشین می نمایند منع و
ال زن حق ندارد كھ ازخانھ بدون ازدیدگاه بنیادگرایان مذھبی اص
بدون اجازه كاری انجام دھد باید  اگر اجازه شوھرش بیرون برود و

دستورات  بسرحد كتك كاری سرزنش شود، زمانیكھ از كھ تھدید و
مرد كامال پیروی كرد، درآن زمانست كھ مورد الطاف مرد قرارمی 

  .دیوارخانھ محبوس باشد گیرد، زن فقط باید درچھار
پوشالی گرچھ بھ ظاھرازحقوق زنان دفاع می نماید، طوریكھ رژیم 
قانون ." بردگی زنان زده است تثبیت نمود كھ مھرتائید بر نیز عمال

زمانیكھ  است از تثبیت كننده این مدعا" احواالت شخیصیھ اھل تشیع
بعنوان وسیلھ جنسی قلمدادش  را پدیده تحقیرنگریست و مرد، زن

دید كھ او را ازچشم دیگران مخفی كرد، ھمین مسئلھ باعث گر
بزرگ بدنبال زنان  نگھدارد، و مستبدان ھمیشھ درشھرھای كوچك و

بكشند و ھم بعنوان وسیلھ جنسی ازآنھا  بودند كھ ھم ازآنھا كار
افغانستان تمام پادشاھان  م در1919استفاده كنند تا قبل ازسال 
 ھ میل وزمانیك ھر بود و رپزنان  ومستبدان،حرمسراھای شان از

خواھش شان بود آنھا را بعنوان وسیلھ جنسی مورد استفاده 
قرارمیدادند، و شاھان بخاطرحفظ موقعیت خویش ھر دفعھ ھزاران 

خوش صورت را بعنوان ھدیھ بدر بار خلفای بغداد  دختر جوان و
روان می نمودند و اكثریت حرمسراھا تاحدود ده الی دوازه ھزار 

عراب از طرف غرب افغانستان تاختند زمانیكھ ا زن محبوس داشت،
 جملھ اسیران جنگی بھ كنیزی گرفتند، بدربارخلفاو و زنان را در

امرای بزرگ عرب و سبدند، بھ طورمثال درمصرعباسیان، از 
نقدر زیاد بود كھ عبدهللا  آخانھ ھای امر و دربار زنان ملل مختلفھ در

لیفھ بغداد بن طاھرفوشنجی چھارصد دوشیزه نوجوان را بدر بارخ
و . زن دیگرھم داشت خراسان فرستاده درحالیكھ اوچھارھزار از

الرشید خلیفھ دو ھزار زن داشت و ازین زنھا برخی چنان بودند كھ 
تایك ملیون دینارمیرسید از روی اسناد رسمی احصائیھ ! قیمت شان

م كھ تدوین 846 ھھ مطابق 232عایدات مالی در بار خالفت حدود 
ت درآمد مالی سرزمین ھای مشرقی خالفت عباسی گردیده، درقسم

 كنیز، غزی بقیمت ششصد ھزار ھزار كابل دو ضبط گردیده كھ از
  .خالفت فرستاده شد بدربار درھم 

 درعصر حاضر ھم باند خائن و بنیادگرایان مذھبی دست كمی از
مستبدان آن دوره ندارند حتی درطول مدت جھاد خویش بخاطر 

زن خوشرو را بھ  و بمانند ھزاران دختراینكھ اعراب درجبھھ 
باداران عربی خویش ھدیھ بھ دادند و یكعده زیادی را ھم باالی شان 

باره  فروختند كھ بعد از مدت معاشقھ بازی اعراب خائن زنان را دو
 این نمونھ از. بھ پاكستان برگردانند و بدون سرنوشت رھا ساختند

اعراب جنایت   مذھبی ودستاورد ھای باند ھای خائن بنیادگرایان
 زنان این مرز جبھات میامدند و اسالم در پیشھ است كھ تحت شعار

و " خلق" باند خائن . خود مبردند با اسیر و بعنوان كنیز بوم را و
باند اخوان نداشتند گرچھ آنھا دختران و  پرچم ھم دست كمی از

سھا زنان ھدیھ ندادند و نفروختند، اما شبھا زنان را در دفاتر رو
دست ملیشھ ھای جنایتكار  بخاطرمعاشقھ بازی روان می نمودند، و

كھ بھ  دختری را این جنایتكاران ھر زن و. را بازگذاشتھ بودند
 زور با اینكھ با یا پدرش می گرفتند و زور از نظرشان می آید یا با
 رژیم دست نشانده روسھا. خود می بردند موترھا سوارنموده با
ھ این جنایت مبارزه نكرد، بلكھ بخاطرتطمیع عالوه براینكھ علی

  .ملیشھ ھای جنایتكاران حامی این عمل شنیع شان بود
نیست، ولی ازسال  افغانستان یك پدیده نو وھابیگری در ظھور"

بھ بعد سیل روزافزون اعراب داوطلب بھ داخل افغانستان  1984
 جخلی كشورھای عربی در دیگر و حالیكھ عربستان شد، در سرازیر

جھت تعلیم برای ساختن صدھا مدرسھ مذھبی  را فارس مبالغ انگفتی
  تحصیلی ھزینھ. پاكستان اختصاص داده بودند طلبھ ھای افغانی در
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نیزعربستان می پرداخت، این طرحھا وقتی جامھ عمل  را طلبھ ھا
تسھیالت آموزشی درافغانستان بیداد  بخود پوشید كھ فقدان امكانات و

  ".می كرد
  )333ھ مقاالت دومین سیمنارافغانستان مقالھ الیورواصفحھ مجموع(
نھ فقط بھ یك ) ھدف باند اخوان است(حتی مبارزان متعصب "

پیروزی مھم دست می یافتند، بلكھ سعی داشتند محبوبیت مجاھدین 
، ینزد عامھ مردم باال ببرند و با كافر پنداشتن نیروھای دولت در را

  )334ھمان كتاب ص (" یره می فروختندزنان آنھا را بعنوان برده وغ
نقش امپریالیسم درتشكیل سازمان اخوان  درقسمت تاریخچھ اخوان و

دراینجا نقش . زن مفصال صحبت خواھیم نمود درشماره بعدی نبرد
كشورھای خائن عربی وابستھ بآن كامال  خائنانھ امپریالیسم و

وه بر بھ این طرف عال  ثور7مشخص میشود كھ از ابتدای كودتای 
تشكیل احزاب جھادی بفكر تشكیل نیروھای كامال متعھد وعقبگرا 
 در افغانستان بوده اند تا از این طریق بتوانند كھ منافع خویش را در
افغانستان حفظ نمایند پولھای زیادی را در مدارس دینی خرج نمودند 
و طلبھ ھای امروزی ھمان دست پرورده ھای دیروزی كشورھای 

  .ب با حمایت امپریالیستھا استارتجاعی اعرا
باید كھ تمامی  این باند ھای خائن ھمھ مرتد، پست و بی وجدان اند و

نیروھای ملی و انقالبی آنھا را در صفوف دشمنان توده زحمتكش 
بھ مبارزه  افغانستان جای بدھند، تا محو كامل نیروھای ستمگر

مكروا خویش ادامھ داده تا كھ روابط اقتصادی سالم درجامعھ ح
گردد، زیرا كھ روابط اقتصادی ناسالم حاكم در جامعھ است كھ زن 
را فرمانبردار مرد و بھ ملك خصوصی او تبدیل نموده است و 
قانون طبقھ حاكمھ درجوامع طبقاتی بھ ضررآنان است و بدین 
ترتیب ھمھ چیز و باالخاصھ حجاب بزنان تحمیل میشود، كھ این 

رد است كھ برگرده زن تحمیل بردگی زن برای م خود ناشی از
میگردد، رژیم پوشالی ھم متكی بردوره پدرساالری می باشد و 

تائید می گذارد و زنان را ھر چھ بیشتر بھ  برستم مرد بر زن مھر
پشت دیوارھای بلند حجاب روان می نماید از دیدگاه ایشان جای زن 

ین خانھ است و زن از نظر اقتصادی باید متكی بھ مرد باشد ا در
 خود یك نوع تحقیر و توھین و حتی تجاوز بمقام انسانی نیمی از

افراد یك كشورمیباشد، یك نكتھ اینجا قابل یادآوری است كھ ازنقطھ 
طبقھ حاكمھ و باند اخوان حجاب فقط این است كھ زنان باید  نظر

كامال خود را از بیگانگان بپوشانند و ازخانھ بیرون نیایند،معنی 
 عبارت از پرده و یا حایل می باشد چنانچھ باند تحت الفظی حجاب

 سرطان 30كھ روزسھ شنبھ یھ اخوان فروختھ طالبان دراطالع
بتمام اھالی "  خویش در روزنامھ اتفاق اسالم نوشتند كھ 1375

محترم والیت ھرات ابالغ میگردد تاسنت گذاشتن ریش را مراعات 
نگام رفت وآمد نموده، موھای سر را اصالح نمایند وظیفھ اناث ھ

 درغیرآن با" رعایت نمایند صد فیصد حجاب اسالمی را درشھر
مریھ محترم امرالمومنین رعبرتحریك اسالمی  متخلفین مطابق با

  در اینجا سوال ." طلبای كرام برخورد شرعی صورت می گیرد
  

  
پیش می یاید كھ آیا كسی زن لخت و یا نیمھ عریان در بازارھا دیده 

  المیھ ھا صادرمی گردد؟ خیراست كھ چنین اع
 ندیده گرفتن افكار توھین بھ مقام زن و و اعالمیھ فقط تحقیر دراین
عقاید زنان است درحالیكھ زنان ازشرافت و كرامت انسانی باالئی  و

برخوردارھستند، عفت و زندگی كامال شرافتمندانھ را در نظر دارند 
ھدف از و مطابق بھ اصول و موازین انسانی حركت می كنند 

كردن زنان از مردان و كشاندن زنان  صدور چنین اعالمیھ ھا جدا
  .كامل در كار آشپزی و تولد اطفال می باشد بطور

ھدف اصلی این باند ازحجاب صد درصد اسالمی پوشاندن كامل 
مردان است این بنظرایشان نباید كھ اصال مردان زنان را  زنان از
 بھ مرور زمان زنان را كامال اھداف عمده شان این بود كھ. ببینند

خانھ نشین و از كارھای اجتماعی كنار بكشند و روز بروز 
محدودیت زن را تحت عنوان حجاب زیادتر كنند از نظرایشان زن 

جامعھ است بدین خاطراست كھ تاكید  املفساد و یك عامل گناه در
 دارند، زیراكھ ھرگاه را )ندیدن مرد زن(یصد درصد حجاب اسالم

ببیند درفساد غوطھ ور میشود،آنھا بخاطرحفظ موقعیت  ن رامرد ز
خود و باداران خویش می خواھند كھ زنان را از كار اجتماعی 
كناربكشند، رژیم پوشالی ظاھرا از حقوق زنان دفاع می نماید، اما 

ادامھ دھنده راه " قانون احواالت شخیصھ اھل تشیع" درعمال باتائید 
پوشالی درك نیزمی كوشد كھ زنان را از رژیم . طالبانیزم می باشد

ھرگاه زنان در كار اجتماعی .بكشد كارسیاسی و اجتماعی كنار
بھ  شركت كنند، علت ھمھ ای بد بختی ھای خویش را درك نموده و

مبارزه روی می آورند دراین زمان است كھ منافع طبقھ حاكمھ 
 لحظھ بھ سمت نابودی كشیده آن و ھر بگیرد و زیرضربھ قرار

. شود، زیراكھ زنان برای رشد جامعھ نقش موثری داشتھ و دارندیم
برای اینكھ زنان بتوانند در انقالب شركت نمایند باید كھ معرفت 
سیاسی آنھا باالرود و بھ مبارزه طبقاتی روی آورند، بدون شركت 
بخشی اعظیمی از زنان، انقالبی كھ حامی منافع توده زحمتكش باشد 

  .شتھ باشدنمی تواند وجود دا
روحانیون كھ حامی منافع  درشرایط كنونی رژیم پوشالی و

امپریالیزم وفئودالیزم می باشند، نسل جوان بخصوص زنان را از 
سیاست منع می نمایند و اعالن نموده اند كھ زنان ھیچ گونھ حقی 
ندارند كھ درسیاست دخالت كنند و روز بھ روزھم محدود، فعالیت 

  . تا اینكھ كامال آنھا را خانھ نشین نمایندنموده تنگ تر زنان را
رسالت تاریخی انقالبیون است كھ علیھ امپریالیستھا اشغالگر و 
تمامی نیروھای عقبگرا و ستمگر جامعھ مبارزه جدی نموده و در 

بالخاصھ  دموكرات و باال رفتن آگاھی سیاسی تمامی نیروھای ملی و
 مام بھ خرج دھند واند جدیت ت زنان كھ ستمكش ترین ستمكش شان

 انقالبی خویش را با توده ھا مستحكم نمایند و فقط از پیوند عمیقی و
طریق بیرون راندن نیروھای اشغالگر و انقالب ملی دموكراتیك 

وانقالب اجتماعی است كھ میتوان بھ تمام ستم ) دموكراسی نوین(
 ■ .طبقاتی و خاصتا ستم مرد برزن پایان داد
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  و افقدو روش، دو راه و د

  لندن- آذر مقابل سفارت جمھوری اسالمی16در پرتو تظاھرات 

 آذر فعالین تشکل زنان ھشت مارس بھ 16دوشنبھ 
ھمراه کمیتھ جوانان و شورای ھمبستگی با 
مبارزات مردم تظاھرات ایستاده ای را در مقابل 
. سفارت جمھوری اسالمی در لندن برگزار کردند

الین منفرد دیگری در این تظاھرات نیروھا و فع
  .نیز شرکت کرده بودند

 آذر صف دیگری کھ بھ صف سبز ھا 16در  
. شھرت دارد نیز جدا از صف ما حضور داشتند

البتھ در صف سبز ھا انشعاب رخ داده است و بھ 
واقع در بین آنان چندین صف سبز شکل گرفتھ 

اما اختالفاتشان بر سر این است کھ چھ . است
این رھبری ارتجاعی قدرت جناح و دستھ ای از 
این دعوا ھا ھیچ ربطی بھ . بیشتری را کسب کند
 16ھمان طور کھ برگزاری . منافع مردم ندارد

اصالح «آذر نیز ربطی بھ دارو دستھ جناح 
ھم اینھا بودند کھ پس از . حکومتی ندارد» طلب

بھ » انقالب فرھنگی« تحت عنوان 57انقالب 
از دانشجویان دانشگاھھا یورش بردند، بسیاری 

انقالبی و چپ را روانھ زندان کردند، بسیاری از 
استادان مترقی را از کار بی کار کردند و تالش کردند کھ دانشگاه 

ما بعنوان یک  .اما زھی خیال باطل. را بھ مدرسھ طالب مبدل کنند
تشکل رادیکال زنان ھمواره با طرح مطالبات زنان تالش کرده ایم 

بھ فراموشی سپرده » بزرگتر«عنوان مسائل کھ مسئلھ زنان تحت 
چرا کھ این روزھا یک بار دیگر موضوع زنان تحت عناوین . نشود

زنان بھ کناری گذاشتھ شده » کنشگران«گوناگون حتی از جانب 
  .عمده شده است» کالن«است و موضوعات 

در این تظاھرات نیزعالوه بر پرچم سازمان زنان ھشت مارس  
جدائی دین از «،»لغو حجاب اجباری«ون پالکاردھائی ھم چ

زنان برای جھانی عاری از ستم و « ، »نھ بھ سنگسار« ، »دولت
سرنگون باد رژیم زن ستیز جمھوری «، »اسثتمار مبارزه می کنند

  .شرکت کردیم...... و» نھ بھ امپریالیسم« ، »اسالمی
در طول سھ ساعت تظاھرات صف ما تالش داشت خواست زنان، 

ن و کل مردم را از طریق سر دادن شعارھا در بین دانشجویا
    .ایرانیان و مردم رھگذرابراز کند

ازابتدای شرکتمان دراین تظاھرات کھ رھبری سبز ھا تالش داشتند 
برای نصب پارچھ بزرگ سبزشان از نصب پرچم ھای ما 
. بخصوص کھ رنگشان ھم قرمز است مانع ایجاد کنند، شروع شد

نوان این کھ ما بزرگتر ھستیم سعی داشتند رھبری سبز ھا تحت ع
از آنجا کھ  کھ فضای بیشتری را بھ خود اختصاص دھند و

. نتوانستند ما را قانع کنند، طبق معمول بھ پلیس انگلیس تکیھ کردند
بھ رھبری سبز ھا گفتیم کھ شما با ھزار دروغ و کلک تالش می 

رید تحت نام اینکھ تالش دا. کنید با تکیھ بھ پلیس بھ اھدافتان برسید
شما با . بزرگتر ھستید جلوی فعالیت دیگر نیروھا را بگیرید

 برخوردھائی کھ می کنید و روشی کھ در پیش گرفتھ اید در ماھیت
 ھمان برخورد و روشی است کھ بسیج در ایران در مقابل مردم

  .انجام می دھد و پاسخ مردم بھ بسیج ھم بھ خوبی می دانید
. نصب پرچم و پالکارد بھ دادن شعار پرداختیمباالخره ما پس از 

» دانشجو آگاه است از ارتجاع بیزار است« ما شعار می دادیم کھ 
، ما »دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد« آنھا شعار می دادند کھ 

جمھوری اسالمی رژیم ارتجاعی مرگت فرا « شعار می دادیم کھ 
، ما شعار »تاتورمرگ بر دیک« ، آنھا شعار می دادند کھ »رسیده

، آنھا شعار می دادند کھ »مرگ براین رژیم مذھبی« می دادیم کھ 
مرگ بر این « ، ما شعار می دادیم کھ »........ نصر من هللا « 

خامنھ ای حیا کن « ، آنھا شعار می دادند کھ »رژیم زن ستیز
مرگ براین رژیم «، ما شعار می دادیم کھ » رھبری را رھا کن

ما اھل کوفھ نیستیم پول بگیریم « شعار می دادند کھ آنھا» سنگسار
  جمھوری اسالمی با ھر جناح و « ، ما شعار می دادیم کھ »بایستیم

» یا حسین میرحسین«، آنھا شعار میدادند کھ »دستھ نابود باید گردد
 روزھای دیگر از کل شعار ھا و اعالمیھ ھا در این روز و.... و

  . افق کامال متفاوت را دیدمی توان دو روش، دو راه و دو
رھبری سبز ھا تالش می کنند با طرح مباحث ارتجاعی کھ فشرده  

آن در بیانیھ ھا و شعارھایشان منعکس است مانع از تمایالت ضد 
 دائما در بوق و کرنا می دمند کھ مبادا توده ھای. رژیم مردم شوند

  مانع این آگاھی برسند کھ برای ساختن یک جامعھ نوین باید اول 
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مبادا زنان جرئت . اصلی یعنی جمھوری اسالمی را سرنگون کنند
کنند از گلیمی کھ اینھا سی سال است برایشان بافتھ اند، پایشان را 
بیرون بگذارند و بھ دنبال جامعھ ای باشند کھ ھیچ زنی تحت ستم 

مبادا خواستھایشان ضدیتی با قانون اساسی رژیم . قرار نگیرد
  .اسالمی پیدا کند

قانون اساسی ای کھ بوسیلھ پیاده کنندگان آن یعنی سران و  
سالطین جمھوری اسالمی در طول سی سال گذشتھ ھزاران ھزار 

قانون اساسی ای کھ مجوز تجاوز را . کشتار کرد» قانونا«نفر را 
قانون . بھ سرکوبگرانش در زندانھا علیھ زنان صادر کرده است

 حق طالق و حضانت را از اساسی ای کھ حجاب را اجباری کرد،
قانون اساسی ای کھ قوه قضائیھ جمھوری اسالمی با . زنان گرفت

قانون . اتکا بھ آن صد ھا زن را بھ جرم عاشق شدن سنگسار کرد
ای کھ بھ مردان این اجازه را داد کھ تحت نام دفاع  اساسی
قانون اساسی ای کھ زنان را . بھ کشتار زنان بپردازند» ناموس«از

رھبران سبز ھا چھ در داخل و . ودستی مطلق قرار داده استدر فر
چھ در خارج تالش دارند از ھمھ امکانات مالی و ارتباطات بین 
المللی و رسانھ ھای ارتجاعی کھ دربست در اختیارشان قرار دارد 
بیشترین استفاده را بکنند و از نفرت و بیزاری سی سالھ مردم از 

  .د جویندجمھوری اسالمی بھ نفع خود سو
اما موضوع اصلی این است کھ مردمی کھ این چنین بر علیھ 
  جمھوری اسالمی مبارزه می کنند و مرگ را تحقیر می کنند، زنانی 

  کھ در صف مقدم مبارزات شجاعانھ می رزمند، جوانانی کھ با 
زندان، تجاوز، کھریزک ، دیگر اثر «صدای بلند اعالم کردند کھ 

  ر پرچم جناحی از ھمین جمھوری ، یک بار دیگر زی»ندارد
اسالمی خواھند رفت یا نھ ؟ بھ این بستگی دارد کھ در راس این 

  آیا برنامھ . مبارزات چھ نیروئی با چھ برنامھ و افقی قرار می گیرد

  

  
و افقی کھ ھیچ تفاوتی با برنامھ و افق جمھوری اسالمی ندارد و 

المی نھ کلمھ بیشتر جمھوری اس«بارھا و بارھا تاکید شده است کھ 
مسیر مبارزات مردم را تعیین می کند  و یا » و نھ یک کلمھ کمتر

اینکھ برنامھ و افقی کھ در پی نابودی کھنھ و برقراری جامعھ نوین 
جامعھ ایی کھ دین از دولت جدا باشد، جامعھ ای کھ زنان .  است

در آن تحت ستم نباشند، جامعھ ای کھ در آن سرکوب و زندان و 
نجھ نباشد، جامعھ ای کھ در آن آزادی بیان و عقیده باشد، جامعھ شک

ای کھ در آن برابری باشد، جامعھ ای کھ در آن ملیتھای مختلف 
   .تحت ستم نباشند، جامعھ ای کھ در آن ستم و استثمار نباشد

در این میان این وظیفھ تمامی نیروھا بخصوص بخش رادیکال  
بھ مبارزات گسنرده و طرح جنبش زنان است کھ با دامن زدن 

خواستھ ھای زنان در آن و ھم چنین با فرمولھ کردن ھر چھ بیشتر 
مطالبات پایھ ای زنان سطح خواستھ ھا را باال برده و اجازه ندھند 
کھ مشتی مرتجع و سازشکار از نفرت و خشم بھ حقشان استفاده 

را معیار سنجش اینکھ ھر نیروئی چھ برنامھ ای و چھ افقی . کنند
برای کل مردم ایران در دست دارد و این برنامھ و افق تا چھ 
اندازه منافع مردم را نمایندگی می کند بھ این بستگی دارد کھ 

  .معیارش در مورد آزادی و برابری زنان چیست
راھی پرپیچ و خمی در مقابلمان است، اما آینده می تواند درخشان  

رو مسیر مبارزات زنان ، باشد بھ شرط اینکھ بتوانیم با تمام نی
جوانان و کل مردم را در جھت سرنگونی جمھوری اسالمی و بر 

  !وقت تنگ است لحظھ را دریاب. قراری جامعھ نوین جھت دھیم
  نگلستانا-)افغانستان-ایران(فعالین سازمان زنان ھشت مارس  

  2009دسامبر   12
  
  

  

  
  .چھ شورانگیز است ھنگامی کھ زنان با طغیان خود مرتجعین و واپسگرایان زن ستیز اسالمی را بھ مبارزه می طلبند

  .چھ مسرت بخش است ھنگامی کھ زنان با مبارزات گسترده خود نظم کھن و پوسیده را بھ مصاف طلبیدند
 .خشم زنان را بمثابھ نیروی قدرتمندی برای انقالب رھا کنیم! سلیمزنجیرھا را بگ
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  2010مارس  8 -راھپیمائی بمناسبت روز جھانی زن در چند کشور
 .بدون شرکت فعال زنان ھیچ انقالبی بھ پیروزی نمی رسد

  بدون آزادی زن، جامعھ آزاد نخواھد شد و
  !بدون سرنگونی جمھوری اسالمی زنان آزاد نخواھند شد

  روز جھانی زن و گرامی داشت یاد و خاطره زنانی کھ برای رھایی از ستم مبارزه می کنند
  !زن ستیز اسالمی یر زنام بھ خشم آمده اید سال تحمیل قوانین 31اگر از 

  ! سال حکومت ظلم و استبداد مذھبی بھ تنگ آمده اید31اگر از 
  !بھ درد آمده است... اگر قلبتان از بھ زمین افتادن گلھایی چون ندا، ترانھ و 

  !اگر از نابرای و ستم جنسیتی علیھ زنان نفرت دارید
  !اگر از ھر شکلی از مردساالری بیزارید

  !در مبارزات روز جھانی زن علیھ جمھوری اسالمی شرکت کنید

   وست ود- مارس 6شنبھ   :آمریکا
  !برای انقالب رھا کنیم نیروی قدرتمندی خشم زنان را بمثابھ !زنجیرھا را بگسلیم

 2010 مارس 7یکشنبھ   :لس آنجلس
  "زنانفرھنگ، اخالقیات و آزادی  :حجاب اجباری و حاملگیھای اجباری: " فوروم 

  مقابل سفارت جمھوری اسالمی2010 مارس 7 : لندن- انگلستان
 .چھ شورانگیز است ھنگامی کھ زنان با طغیان خود مرتجعین و واپسگرایان زن ستیز اسالمی را بھ مبارزه می طلبند

می اعالم کردند کھ چھ الھام بخش است ھنگامی کھ زنان با صدای رسای خود در مبارزاتشان بھ مرتجعین مردساالر جمھوری اسال
  .زمان شما ای ورشکستگان تاریخ بسر آمده است

  چھ مسرت بخش است ھنگامی کھ زنان با مبارزات گسترده خود نظم کھن و پوسیده را بھ مصاف طلبیدند و با طغیانشان بھ جامعھ 
  .ا حیات و سرزندگی بخشیده اندم

   میدان مل لسمن-ن ایستگاه نودت بورکمکا-   مارس7یکشنبھ :  ترانتو-کانادا
  !متعلق بھ ھمھ کسانی است کھ علیھ زندان، شکنجھ ؛ تجاوز مبارزه می کنند: این تظاھراتھا

 متعلق بھ ھمھ کسانی است کھ برای حق آزادی پوشش، حق طالق، حق حضانت، حق زن بر بدن خود و
  .ھمھ حقوق اولیھ برای زنان مبارزه می کنند

برابری میان زنان و مردان در ھمھ حیطھ ھای  ھای سیاسی انقالبی ومترقی است کھ خواھانمتعلق بھ ھمھ آزادیخواھان و نیرو
  .زندگی و رفع ھر گونھ ستم جنسیتی ھستند

  متعلق بھ ھمھ زنان و مردانی است کھ رھائی و آزادی زنان را جزو معیار و سنجش پیشرفت و آزادی جامعھ می دانند

  دن ھاگ  در  مارس8شنبھ  و دوروتردام در  مارس7یکشنبھ : ھلند
  سرنگون باد جمھوری اسالمی ایران   / آزادی جامعھ در گرو آزادی زن است

ھلند برگزاری  و دن ھاگ  روتردامھایدر شھرو اکسیون  مارس روز جھانی زن را بصورت راھپیمائی 8 امسال  در ھلند زنانما
انین ضد بشری و تبعیض آمیز نظام موجود معترض ھستند را بھ می کنیم تا صدای اعتراض خود و میلیونھا زن و مردی کھ بھ قو

 .گوش مردم جھان برسانیم

  "ساختمان بورس " -   مارس6شنبھ :  بروکسل–بلژیک 

  ."یمزنان از چنگ سرمایھ داری و ارتجاع را سرمی دھ رھایی" و پیام رادیکال می کنیمدر راھپیمایی شرکت  ھمراه با مردم   ما
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 Marktplatzt  -2010مارس8:  برمن–آلمان 
 رھایی زن معیار رھایی جامعھ است

  مارس برمن در نظر داریم بھ مناسبت روز جھانی زن آکسیونی عتراضی،8ما زنان 
  ،با  شعار نھ بھ جمھوری اسالمی، نھ بھ امپریالیسم

از تمامی انسانھای برابری  و .ر کنیمدر حمایت  از مبارزات و قھرمانی ھای زنان ایران در دھھ ھای گذشتھ و ماھھای اخیر برگزا
ستم جنسی،  نابرابری  حقوق بین زن و مرد،  زندان،  شکنجھ و تجاوز، مبارزه میکنند دعوت می  :طلب و آزادی خواه کھ علیھ

  .کنیم، تا ما را با حضور خود در این آکسیون یاری رسانند

 آمریکاو  انگلیسپوستر 

 

ن در   يوتيوتفيلم بمناسبت روز جهانی ز

embedded_player=feature&I62lGuSsrop=v?watch/com.youtube.www://http 


