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 سسیاسی نهمین مجمع عمومی سازمان زنان هشت مار يقطعنامه
 

خواهد زنان را ترین شکل اعمال آن مینان و توسل جستن به وحشیانهستیز جمهوري اسالمی با تشدید هر چه بیشتر فرودستی زرژیم زن
رغم هاي خانگی و اجتماعی را ایجاد کرده است. این رژیم علیي دولتی گسترش خشونتیافتهنشین و مطیع نماید. افزایش خشونت سازمانخانه

سال تحمیل دروس  37رغم دارد، علی ن را به تبعیت از خود واسال از حکومتش نتوانست زنا 37ضدزن در  زیآمضیتبعاعمال قوانین ارتجاعی 
هاي ورود به اجتماع را ستیزان، راهها و مقاومت در مقابل زنهاي کاذب، دختران و زنان جوان با سرکشیسازيهاي مذهبی، فرهنگدینی، آموزش

هاي اسالمی ضدزن، مقاومت در برابر حجاب اجباري، شیدن ارزشاند. زنان با به چالش کجستجو کرده و موجودیت خود را به جامعه تحمیل کرده
گونه بنیان این رژیم مذهبی را به زیر سوال و این هاي روزانه، پدرساالري را به چالش کشیدهو نافرمانی هاي اجباري و سنتیمقابله با ازدواج

 اند. کشیده
رژیم ایدئولوژیک  ـ هاي زندگی اجتماعی و خانگی زنان، هویت سیاسیحیطه يیافته و اعمال پدر/مردساالري در همهسرکوب، خشونت سازمان

ها و از محورهاي کند. در نتیجه تشدید دائمی خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان از اولویترا تعریف و تعیین میجمهوري اسالمی 
 است.این نظام  سیاست امنیتی

هاي حکومتی اصالح کرد. سوال این است که آیا با فرستادن تعداد بیشتري زن به مجلس و یا دیگر ارگان توان با تغییرات کوچک،این رژیم را نمی
خواهیم در جهت از بین بردن آن می کهنیاي دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان را قابل تحمل کنیم و یا یافتهخواهیم خشونت سازمانمی

در اجتماع و خانه بر آنان اعمال  هزار زنی که از تجاوز، آزار جنسی و صدها خشونت عریان و پنهان که توان به هزارانمبارزه نماییم؟ آیا می
اند، فروشیشان مجبور به تنتوان به هزاران زنی که براي سیر کردن شکم خود و فرزندانشود خواست که این وضعیت را تحمل کنند؟ آیا میمی

دهد؟ آیا طغیان شما خشونت را افزایش می چراکهتان شورش نکنید ین اصلی نکبت و بدبختی زندگیداد که علیه عاملین و مسبب» رهنمود«
گران خود سکوت اختیار در معرض خشونت از جانب مردان خانواده هستند، خواست که در برابر شکنجه هرلحظهها زنی که توان از میلیونمی

داد که با بازجویان و » رهنمود«برند به سر می ییوسطاقرونهاي ها در زندانالتوان به صدها زن زندانی سیاسی که سکنند؟ آیا می
چه که زنان به آن نیاز دارند، آگاه شدن به این است بار نه! آن هاتان با مالیمت و عطوفت برخورد کنید و آنان را ببخشید؟ نه و میلیونگرانشکنجه
که » یحلراه«شود. دو پاسخ و دو راه در مقابل زنان گذاشته می تیدرنها. شودر آنان اعمال میها بترین خشونتیک زن عریان عنوانبهکه چرا 

اي براي درهم پاشیدن آن به انجام داد که چارچوب فعلی حفظ شود و روزنه ياگونهبهکرد و این کار را  يکارروغنگوید باید همین نظام را می
مقابل  حلراهرسد، بهتر شود شان میشان به دهنزنانی که دست خصوصاًید شرایط، کمی براي زنان وجود نیاید. در این صورت شاید و فقط شا

 عملی کردن این وظیفه نیاز است کهدان تاریخ سپرد. براي این است که باید شرایطی را به وجود آورد که کل این نظام ستم و استثمار را به زباله
عاملین و مسببین اصلی این بتوان با تمام توان و انرژي ي انقالبی هاهمراه با سایر جنبشی انقالبی مجهز کرد تا اي از زنان را به آگاهشمار فزاینده

 سرنگون کرد.دهی یک انقالب از طریق کمک به سازمانرا درجه از رنج و مشقت زنان و کل مردم 
شان هم ها و مطالباتخواست نیترياهیپایابی به ه زنان براي دستک زدیخیبرماز این . زدیخیبرمضرورت انقالب از عینیت و واقعیت جامعه 

با یک رژیم تئوکراتیک مذهبی سر تا  ...سقط جنین، انتخاب شریک زندگی، مزد برابر در برابر کار برابر و، اشتغال، حق حضانت، طالق، سفر چون:
اي باید مانع اصلی یعنی این نظام را از سر راه ن این حقوق اولیه و پایههستند و براي به دست آورد روبهروستیز و نیروهاي سرکوبگرش پا زن

 بردارند.
تواند آغازي تنها راهی که می عنوانبههاي زن برد و با اتکا بر واقعیات عینی در خدمت انقالب باید جسورانه خط انقالبی این تشکل را به میان توده

ي زنی با طبقهایم که با رفرمیسم، با چانهدهی و متشکل کرد. به روشنایی روز دیدهآنان را سازمانبراي پایان بخشیدن به فرودستی زنان باشد، 
پرت کردن استخوانی «هاي حکومتی که به قول سیمون دوبوار مثل حاکمه، با انتخاب بین بد و بدتر، با تبلیغ بر سر فرستادن تعدادي زن در مقام

اي از فرودستی زنان کم نشده است بلکه انواع و اقسام قوانین ضد زن و ... هرگز نه تنها ذره» انده قرار گرفتهاست جلو زنان که فکر کنند مورد توج
 وده شده است.زگی زنان افو محدودتر کردن فضاي جامعه بر تشدید خشونت و برده

اي به ش یک دگرگونی عمیق و کیفی نشده است. در دورهبریم که اوضاع عینی دستخواي به سر میبریم. در دورهما در اوضاع انقالبی به سر نمی
هاي مردساالر در سطح جهانی غالب است. در این شرایط ستیز و امپریالیستي بنیادگرایان مذهبی و مرتجعین رنگارنگ زنبریم که سیطرهسر می

مبارزه انقالبی و هدفمند در رابطه  چراکهدارد.  ندانصدچفعالیت انقالبی متشکل و هدفمند در خدمت امر رهایی زنان از فرودستی مطلق اهمیتی 
مبارزه بکشاند، بلکه  صفبهاي از زنان عاصی از این نظام را قادر است شمار فزاینده تنهانهبا رفع ستم بر زن داراي چنان پتانسیلی است که 

روِي آنان در مر رهایی زنان نیز تأثیر گذاشته و بر پیشهاي مترقی و انقالبی در مورد دید درست نسبت به اتواند بر تفکرات سایر جنبشمی
 ي انقالب یاري رساند.جاده

و در پیوند با دیگر زنان یافته توان با مبارزات گسترده و سازمانمی تنهانهیابد، دید فرودستی زنان و خشونتی که هر روز بیشتر گسترش میتش
برد این مبارزات را به ابزاري در جهت سرنگونیِ انقالبیِ رژیم توان پیش، بلکه میکرد شدن آن حرکت شکستهدرهمنیروهاي انقالبی در جهت 

گیري جنبشی انقالبی در ایران خدمت توانیم هم به شکلمی نیچننیاهاي مردساالر تبدیل کرد. جمهوري اسالمی و کوتاه کردن دست امپریالیست
کمک نماییم. هاي مردساالرستیز و امپریالیستي خاورمیانه علیه بنیادگرایان مذهبی زنکنیم و هم به ارتقا جنبش انقالبی زنان در منطقه
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 زنان افغانستان د موقعیتدر مور ي سیاسی نهمین مجمعنامهطعق
 

نظامی  و اشغالسال از تجاوز  15کنیم که بیش از افغانستان) را در شرایطی برگزار می ـ مارس (ایران هشت نهمین مجمع عمومی سازمان زنان
ي جمهوري هاي آمریکایی و شرکا و ایجاد دولت سرسپردهتوسط امپریالیست» آزادي زنان«ي مبارزه با تروریسم و براي افغانستان به بهانه

ستان را به اند و افغانرا بر زنان روا داشته ترین اشکال ستمترین و عریانشنیع به قدرت رسیده، گذرد. نیروهاي مرتجع اسالمیاسالمی می
هاي مردساالر آمریکایی و گی زنان پس از تجاوز و اشغال نظامی توسط امپریالیستبار دیگر موقعیت ستمدیدهاند. یکگاه زنان مبدل کردهاسارت

ت، بلکه هرگز هیچ زنی نیروهاس نیترافتادهعقبشان بر زن ستیزترین و اتکاي آنان براي تأمین منافع کوتاه و دراز مدت تنهانهشرکا نشان داد که 
 توانند آزاد و رها کنند.را نمی

هاي بنیادگراي مذهبی بوده و هستند. ستم بر زن جزئی الینفک از مناسبات ها و نیرويزنان افغان اولین قربانیان جنگ توسط امپریالیست
ترین و نیزم مردساالر و اعمال گستردهي شووي افغانستان است. تشدید سلطهاقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه

 گرا در افغانستان است.ي نیروهاي واپسهاي همهترین برنامهها علیه زنان یکی از اصلیترین خشونتوحشیانه
تحقیر، بریدن  و اسارت قرار داده است. سنگسار و قتل زنان، توهین دربندجمهوري اسالمیِ افغانستان زنان را  ينشاندهدستقوانین ضد زنِ رژیم 

چیان انسان، به آتش کشیدن و بینی و گوش زنان، تجاوز به دختران خردسال تحت نام ازدواج، فروخته شدن دختران توسط خانواده یا قاچاق
ي از اشان تنها گوشهها و شأن انسانیبستن مکاتب دخترانه، محروم کردن زنان از حق زندگی طبیعی و پایمال کردن و نادیده گرفتن ارزش

 دهد.میموقعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت دولت و سایر نیروهاي بنیادگراي اسالمی را نشان 
نیزم فارس وترین شکل شوزن، در عین حال به خاطر اعمال شنیع عنوانبهشان ي افغان در ایران عالوه بر فرودستی مطلقزنان مهاجر و پناهنده 

برند. زنان افغان ساکن در ایران می ممکن به سر ستیزي در بین مردم، نیز در بدترین شرایطرهنگ افغاني في حاکمه و اشاعهاز جانب طبقه
ها و تشکالت زنان در ایران و خارج از ایران بدون افشاي ي زنان، محفلمترقی و انقالبی حوزهمبارزان  ترین اقشار جامعه هستند.ستمدیده ءجز

و  بدون اتحاد و همبستگی مبارزاتی با آنان رژیم جمهوري اسالمی علیه زنان و مردم افغان ساکن در ایران، زیستزنهاي نژادپرستانه و سیاست
 هاي مثبت و ماندگاري بردارند. توانند در رفع ستم جنسیتی قدمنمیآنان  و متشکل یدهسازمانبدون 

ي مراجع ون جدایی کامل دین از دولت و کوتاه شدن دست مذهب از کلیهي خود هم چزنان در افغانستان براي به دست آوردن مطالبات اولیه
و دیگر  نشاندهدستبا مانع اصلی یعنی دولت  گذاري و آموزشی، آزادي در انتخاب پوشش، حق کار، سفر و تحصیل، حق حضانت، طالق و...قانون

در جهت سرنگونی انقالبی رژیم جمهوري اسالمی  افتهیسازمانبی و ي انقالهستند. در نتیجه زنان بدون مبارزه روبهرونیروهاي بنیادگرا 
 دربنداي که هیچ زنی و هیچ انسانی اي خود و در جهت ایجاد جامعهتوانند در مسیر احقاق حقوق پایهافغانستان و حامیان امپریالیست آن نمی

 روي کنند.ستم و استثمار نباشد، پیش
 

 2016ژوئن  – نهمین مجمع المللیدر بخش بین» آن تونگله«هاي صحبت 
 
 2016ژوئن  –هشت مارس نهمین مجمع عمومی سازمان زنان سالن نشست 
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 گزارشی از 
 افغانستان) - ومی سازمان زنان هشت مارس (ایراننهمین مجمع عم

 2016ژوئن 
، 3در روزهاي  سازمان زنان هشت مارس، مجمع عمومی

با حضور ) 1395خرداد  16-14( 2016ژوئن  5و  4
سازمان زنان  انداردوستاعضا و تعدادي از اکثریت 

 عنوانبهفعالین جنبش زنان از و برخی  هشت مارس
این نشست و صمیمانه برگزار شد. گرم  فضاییمهمان در 

ي قرار بود پس از پنج سال بعد از آخرین مجمع و وقفه
ایجاد شده در برگزاري مجمع عمومی سازمان، در یک 

بندي جدي و صمیمی به یک جمع نظرتبادلبحث و 
هاي پیشین و یافتن از گام ترجانبههمهتر و عمیق

اري رساند. تر یکارهاي نظري و عملی بهتر و صحیحراه
کنندگان با میل و بنابراین با توجه به اهمیت آن شرکت

غلبه بر  هاي دور و نزدیک و بارغبت فراوان از راه
 مشکالت متعدد خود را به محل نشست رساندند.

مجمع با  يبرگزارکنندهتیم  يلهیوسبهسالن نشست که 
هایی از مبارزات زنان از سراسر جهان تزیین شده عکس
ها و هاي سرخ تقدیمی از طرف آنر کنار گلبود، د

بر طراوت، » مینا«و » آذر«مان عکس رفقاي درگذشته
افزود. حضور می سرزندگی، شادابی و همدلی فضا و جمع

هاي مختلف (افغان، کُرد، یکدل و همراه زنان از ملیت
تُرك، بلژیکی ... و ایرانی) خود نمودي از فراملیتی بودن 

رزه متحد و مشترك ما علیه جنبش زنان و مبا
مختلف  يهاشیگراپدر/مردساالري بود. حضور زنان از 

سیاسی، متشکل در احزاب یا غیرمتشکل، زنان جوان به 
لحاظ سنی و سیاسی و ... جمعی را شکل داده بود که 

ي در مباحث این سه روز نشان دادند بر سر مبارزه
ري و مشترك و متحد انقالبی در جنبش زنان اتحاد نظ
 بارکولهعملی باالیی دارند. حضور زنان مبارزي که 

هاي تجربه و دانش خود را به همراه داشتند و طره
شان چیزي از طراوت و خاکستري و سفید موهاي

کاست، در کنار شان نمیها و آرزوهايسرزندگی ایده
 سؤاالتزنان جوانی که با شور و نشاط، انتقادات و 

طلبیدند، را به چالش می لشان فکر و عمپروايبی
پیوند بین دو نسل از زنان مبارز بود.  يبرقرارنویدبخش 

مهمانان و  خصوصاًي جمع و انهگیرپیفعال و شرکت 
به  در مباحث هشت مارسسازمان زنان ان داردوست
و باعث شد که مجمع  ها کمک کردتر شدن بحثعمیق

غنی  عمومی امسال در فضایی پرشور، پرامید، فعال و
 انجام پذیرد.

 جمعه سوم ژوئن:
آغاز کردیم، چون این » آذر درخشان«مان جلسه روز جمعه را با یاد رفیق سرخ

اولین مجمعی بود که رفیق عزیزمان آذر را در کنار خود نداشتیم، با یاد او و به 
احترام زندگی پربارش یک دقیقه دست زدیم و جلسه با خواندن پیام هیأت 

 بل آغاز شد.مسئولین دور ق
شان در سراسر جهان آغاز گردید، به ها زن و مبارزاتاین پیام با یاد و نام میلیون
هاي عمومی قبلی با مان که مجمعو پرتالش گیرپییاد دو تن از یاران متعهد، 

هشت مارس نقش بزرگی  زنان گردید و در حیات سازمانها برگزار میهمت آن
ها را با بالندگی ه که تسلیم غم و اندوه نشده و یاد آنداشتند، اما تالش ما این بود

. این پیام تالش داشت تا با میدارنگههرچه بیشتر این سازمان و اهدافش زنده 
ي جهان نشان دهد چرا این دهشت جهانی، در ترسیم شرایط دهشتناك و وارونه

 مراتببهالی تر و اشکگی زنان در سراسر جهان نمود بارزتر، عمیقهموقعیت ستمدید
داري جهانی به تر یافته است و چگونه تشدید بحران سرمایهتر و مخرببدوي

تشدید و تولید اشکال مختلف ستم بر زن منجر شده است. از دیگر سو رشد 
گراي مذهبی در سراسر جهان و نبود آلترناتیو انقالبی باعث به وجود نیروهاي واپس

و بر این بستر فقط یک نیروي انقالبی و  آمدن جو انفعال و ناامیدي گشته است
تواند امکاناتِ واقعی تغییر را در دل این شرایط سراسر تاریک و دهشت مصمم می

ببیند. این پیام تالش داشت نشان دهد که مجمع عمومی سازمان زنان هشت 
شود. به همین دلیل تأکید داشت مارس در چنین شرایطی و با درك آن برگزار می

اي تردید و با اطمینان به حقیقتی که در دست م این شرایط ما بدون ذرهرغکه علی
شان آگاه و براي این داریم، در پی راهی هستیم که اکثریت زنان را به منافع

در  ي انقالبی متشکل نماییم. براي ما مجمع عمومی گام عملی دیگريمبارزه
ایجاد فضایی که زنان  ترسیم و حدادي افق رهایی زنان بوده و تالشی است براي

ستیز اندازي جنبشی انقالبی در جهت سرنگونی رژیم زنمبارز و انقالبی براي به راه
 فکري و همراهی نمایند.جمهوري اسالمی هم

بعد از شنیدن پیام هیأت مسئولین، به معرفی خود پرداختند و تا  کنندگانشرکت
ي صحبت کردند، از نحوهشان براي شرکت در نشست ها و دالیلحدي از انگیزه

آشنایی و یا تأثیرات کنونی یا پیشین سازمان زنان هشت مارس بر روشنایی بخشی 
تأکید بر  نیچنهمي این مبارزات و شان و سویههاي فردي و سیاسیبر انتخاب

شترك و متحد در درون جنبش زنان. پس از استعفاي هیأت اهمیت مبارزات م
ي پیشنهادِي دستور جلسه«لین جلسه، پیشبرد مسئولین سابق و انتخاب مسئو

 به توافق جمعی رسید.» هیأت مسئولین سابق
قرار گرفت. بولتن  کنندگانشرکتابتدا بولتن داخلی و اسناد نشست در اختیار 

داخلی که به همت هیأت مسئولین سابق تهیه شده بود، به شکل مبسوطی به 
 موضوعات زیر پرداخته بود:

اي، تشکیالت، ها، نقش و جایگاه کار تودهري، جایگاه نشریه، بیانیههاي سراسفعالیت
 هاي آتی و ...بوك، پیشنهادات براي فعالیتي مالی، سایت، فیسمسأله
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 المللی:بخش بین
در این بخش به ابتکار عمل هیأت 
مسئولین، برخی از دوستان غیرفارسی زبان 
سازمان زنان هشت مارس نیز به جمع 

ا ضمن اعالم همبستگی با هشت پیوستند ت
مارس و مبارزاتش، هرچه بیشتر با اعضا و 
فعالین آن آشنا شده و بر بار مجمع 

 بیفزایند.
ابتدا یکی از فعالین هشت مارس به زبان 
انگلیسی سخنرانی کوتاهی در معرفی این 

داشت  دیتأکسازمان ایراد کرد که در آن 
افق ما رهایی زنان سراسر جهان از ستم و 
استثمار است؛ اما در ایران و افغانستان و ... 

ترین ايزنان در مبارزات خود براي پایه
 روبهروشان با یک مانع بزرگ مطالبات

هستند، به همین دلیل سرنگونی انقالبی 
جمهوري اسالمی اولین گام براي رهایی 
زنان این کشورهاست؛ و در این راه ضمن 

اي و تأکید بر استقالل این تشکل توده
ي نیروهاي انقالبی، در مبارزه با کلیه

گراي پدر/مردساالر امپریالیستی و واپس
ي نیروهاي بنیادگرایان مذهبی با کلیه

انقالبی و پیشرو در سراسر جهان ابراز 
نماید. این دوستان هم در همبستگی می

فرصتی که در اختیارشان قرار گرفت، تالش 
ردي داشتند که ضمن صحبت از تجربیات ف

و جمعی خود، تأکید بر مبارزات سخت و 
هاي آوردزنان در اروپا و دست پر چالش

گردهاي امروزین و برخورد پیشین، عقب
مختلف درون جنبش زنان در  يهاشیگرا

 قاً یعمدمکراتیک ولی  اصطالحبهاروپاي 
امپریالیستی پدر/مردساالر و ... بر سختی و 

ي ارزهپیچیدگی مبارزات امروز و اضطرار مب
ها با متحد و جهانی زنان پرتو بیفکنند. آن

ي ي موفق مبارزهتکیه بر تجربه
شان با سازمان زنان هشت مارس، مشترك

از این آشناییِ بیشتر و حضور در جمع ما 
ابراز خرسندي کردند و معتقد بودند که 
نوع فعالیت و خطوط سیاسی سازمان 

گیري این پیوند تأثیر هشت مارس در شکل
مده داشته و امیدوار بودند که این مجمع ع

 راهی براي مبارزات مشترك آتی بگشاید.
 

 پخش فیلم مستند:
ي روز اول نشست، تماشاي آخرین برنامه

ي کارزار لغو کلیه«اي از فیلم یک ساعته
هاي اسالمی علیه قوانین نابرابر و مجازات

بود. این فیلم به همت فعالین هشت » زنان
براي اولین بار به نمایش مارس تهیه و 

داشتِ دهمین تا ضمن گرامی آمدیدرم
سالگرد شروع این کارزار، به بررسی جوانب 
مختلفی از آن نیز بپردازیم تا بتوانیم 

ي متحد در درون آوردهاي این مبارزهدست
جنبش زنان را هرچه بیشتر جذب نماییم. 
نمایش فیلم با این مقدمه آغاز شد که در 

د این کارزار توسط سازمان اصل پیشنها
زنان هشت مارس داده شد تا در کنار سایر 

اي ي متحدانهزنان در خارج از کشور مبارزه
 ي قوانین نابرابر ورا به حول شعار لغو کلیه

هاي اسالمی علیه زنان، به پیش مجازات
بریم. این کارزار متکی بر دو محور اصلی 
بود، یکی سرنگونی جمهوري اسالمی و 

هاي پدر/مردساالر گري علیه امپریالیستدی
که در آن زمان پس از حمله به افغانستان 
به نام آزادي زنان، عراق را نیز اشغال کرده 

 بودند.
زنان مبارز، مترقی و انقالبی بسیاري به این 

) با یک 2006کارزار پیوستند و سال اول (
وسیع، باشکوه، رزمنده  يروزهپنجتظاهرات 

شهرهاي مختلف کشور آلمان  و رنگارنگ از
 کنندهرهیخبه هلند، یک شروع قدرتمند و 

را براي این کارزار چهارساله، رقم زدند. به 
 8توان گفت، بعد از تظاهرات جرأت می

ترین حرکت متحد این بزرگ 1357مارس 
و متشکل اعتراضی زنان علیه جمهوري 
اسالمی بوده است. البته حمایت و پشتیبانی 

ها، هنرمندانِ دان، احزاب، سازمانزنان و مر
گیري و و ... ایرانی و غیرایرانی در شکل

پیشبرد این کارزار نقش بزرگی داشت که 
در این فیلم تا حدي منعکس شده بود. از 

اي از زنان جوان حاضر در جایی که عدهآن
نشست در این کارزار حضور نداشتند، پس 

اي هدوستان نظرتبادلاز نمایش فیلم بحث و 
ي کسانی که در آن درگرفت و یاد همه

روزهاي مبارزاتی حضور داشتند و امروز در 
 کنار ما نیستند را گرامی داشتیم.

 

 شنبه چهارم ژوئن:
به همین  بود و این نشست ترین روزطوالنی شنبه روز

و  بیشترین مباحث نیز در این روز صورت گرفت دلیل
فشردگی اهمیت و علت ه ب کنندگانشرکتي همه

بدون خستگی و مسئوالنه ساعات  موضوعات و کمبود وقت
 .حول مسائل گوناگون پرداختند وجدلبحثزیادي را به 
ارائه شده در  يِبندجمعبحث و بررسیِ  -بخش اول 

 بولتن داخلی توسط هیأت مسئولین:
ابتدا مسئولین جلسه ضمن اشاره به اوضاع بحرانی جهان و 

علیه زنان تأکید کردند که ي خشونت سابقهگسترش بی
وضعیت زنان و موقعیت جنبش زنان در سراسر جهان 

در  خصوصاًو  درمجموعدهد که جنبش زنان نشان می
هاي انقالبی و رادیکال در حلغرب از پیش گذاردن راه

گرد کرده است؛ و برخالف جنبش مقابل این شرایط عقب
ي شصت و هفتاد که ضمن پیشبرد یک فمینیستی دهه

ي ستم بر زن و تحت تأثیر ي رادیکال حول مسألهمبارزه
در سراسر جهان، بسیار  بخشییرهامبارزات انقالبی و 

کارهاي آن فمینیسم و راه عمدتاًساختارشکنانه بود، امروزه 
هاي نظام در جنبش زنان در چارچوب امکانات و خواسته

در مقابل این  کهیدرحالاست.  قرارگرفتهداري سرمایه
رایط جنبش زنان باید بتواند ساختارهایی که این ش

نماید، خشونت را تولید و بازتولید، نهادینه و تحکیم می
ي میان تغییر دهد. امروزه زنان در چرخه قاًیعم

داري امپریالیستی پدر/مردساالر و بنیادگرایی سرمایه
شوند. جنگ علیه زنان و تنفر از زنان رشد مذهبی نابود می

دارد و این شرایط سخت، وظایف سنگینی بر روزافزون 
 دوش جنبش انقالبی زنان گذارده است.

به همین دلیل بررسی بولتن سازمان هشت مارس که 
هاي بیرونی آن را منعکس کرده بخشی از فعالیت عمدتاً

رغم کار گسترده و تالش دهد علیاست، نشان می
بود. باید توان راضی ، نباید و نمیشدهانجاماي که وقفهبی

ي سیاسی جمعی به شکل متمرکز به در پرتو مبارزه
 تري برسیم.تر و علمیبندي دقیقجمع

پس از این مقدمه بحثی گسترده با یادآوري این نکته آغاز 
شد که تأکید بر عمده بودن تشدید شرایط دهشتناك 
جهانی و برخورد نقادانه به خودمان نباید از یک طرف 

ما شود و یا از دیگر سو  يدیناام باعث تخریب، تزلزل و
 فکر کنیم هر چه بدتر شدن شرایط جهانی به معناي وقوع

حالی که انقالب نیاز به  در خود به خوديِ انقالب است،
 تئوري و عمل آگاهانه دارد.

کنیم که از می بخشییرهاما در حالی صحبت از آلترناتیو 
پ به کماکان هنوز بخشی از جریانات منتسب به چ سوکی

آلترناتیوي براي رهایی زنان، جنبش زنان را  دلیل نداشتن
 سپارند، ارزه را به بورژوازي میدانند و این مببورژوایی می
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هاي فکري درون جنبش زنان را به فمینیسم لیبرال فرو تمام نحله
بورژوایی با فمینیسم  کاهند و حتی تحت نام مقابله با یک جنبشمی

یابند. از دیگر سو جنبش ن را رقیبی براي خود میکنند و آمقابله می
خود را با  عمدتاًفمینیستی هم امروزه در بسیاري از کشورهاي جهان، 

فمینیسم هم  کهیدرحالگرد کرده است. داري تطبیق داده و عقبسرمایه
دار تواند تبدیل به یک جنبش ادامهبخش نمیبدون افق انقالبی و رهایی

یر شود. براي ایجاد چنین جنبشی رویکرد ما باید و عمیق در جهت تغی
 زنان طبقات تحتانی باشد. خصوصاًبه سمت منافع اکثریت زنان و 

ما به  یتوجهکمتأکید شد که طرح این بحث صحیح نباید باعث  متقابالً
فمینیسم و دانش فمینیسم شود. ما هم نیاز به دانش فمینیسم و هم 

ستم بر زن را  يشهیرهمتوانیم علم مارکسیسم داریم. ما باید ب
ي آن را با کارکرد سیستم روشن کنیم و هم رابطه شیازپشیب

تا بتوانیم  هاي درون جامعه توضیح دهیمداري و سایر ستمسرمایه
تر کنیم. ي ستم بر زن را روشني بین این مبارزات و مبارزه علیهرابطه

 عتاً یطبور دارند و زنان از طبقات مختلف حض همدر درون جنبش زنان 
گذارند، به همین دلیل هاي طبقاتی خود را در جنبش پیش میحلراه

طبقاتی درون جنبش ساده نیست و  يهاشیگراهم برخورد با سایر 
ي موضوعی پیچیده و چالش برانگیز است. این درست است که وظیفه

جنبش زنان کسب قدرت سیاسی نیست، اما بدون برخورد به تضادها و 
حل واقعی و انقالبی جلو توان راههاي درون جنبش زنان هم نمیلشچا

هاي انقالبی برجسته ها اهمیت تئوريگذاشت. براي پاسخ به این چالش
اهمیت ابزاري به نام نشریه براي یک سازمان انقالبی.  متعاقباًشود و می

ي هشت مارس یکی از موضوعات مهم از این زاویه نقش و جایگاه نشریه
ي آن در پنج اي که شانزده شمارهت که باید به آن پرداخت. نشریهاس

سال گذشته منتشر شده است و بررسی این شانزده شماره یک رشد 
 دهد.کمی و کیفی را نشان می

نشریه کماکان باید نقش مبلغ و مروج را داشته باشد و بتواند تدارك 
با واقعیت عینی را ي تحوالت متناسب ي سیاسی را ببیند؛ و زمینهمبارزه

و  چالش وارد یدرستبهبه وجود بیاورد. در این بحث تأکید شد که نشریه 
هاي مختلف درون جنبش زنان شده که در اصل بازتاب نقد نظریه

هاي طبقاتی متفاوت هستند و از این طریق تالش کرده تا زنان را حلراه
؛ ان بیرون بکشدهاي بورژوایی درون جنبش زنحلي تفکر و راهاز سلطه

داشته باشد، بلکه  طرفهکیي ي زنان رابطهتواند با تودهاما نشریه نمی
ما سنتز شده و  يلهیوسبهباید بتواند بازتاب نظرات مختلف باشد که 

 یابند.ارتقا می
هاي رفرمیستی و بورژوایی درون ما باید توجه داشته باشیم که دیدگاه

سیاسی در  -ي تئوریک کار فشردهمبتنی بر یک  کامالًجنبش زنان 
جهانی است. ما نیز  یحکومت ریغهاي عریض و طویل حکومتی و دستگاه
مان نیاز به کار فشرده و منسجم هايبراي شکل دادن به دیدگاه متقابالً
؛ ي ما منعکس شده استدر نشریه عمدتاًمثال این تالش  عنوانبهداریم؛ 

ي بتواند مباحث پیچیده کهنیااي نشریه هم بر کهنیااما با علم بر 
هایی دارد که تئوریک را در درون زنان گسترش دهد نیاز به واسطه

 بتوانند این مباحث را ترویج و تبلیغ نمایند.

باید توجه داشته باشیم که در مورد کار بین طیف وسیعی از زنانی 
اند و جایگاه کنیم که تاریخا تحت ستم جنسیتی بودهصحبت می

شان در جامعه یک شکاف تاریخی ایجاد کرده است. شکاف بین تفرودس
داري ي خانهي خود و براي انجام امور روزمرهنقش زنی که حتی در خانه

کند. شود تا نقش زنی که سرنوشت خود و جامعه را تعیین میتحقیر می
ي مبارزاتیِ جمعی با اتکا و داوطلبانه ي آگاهانهبه این شکاف یک پروسه

دهد. تشکیالتی) پاسخ می ـابزاري مثل نشریه (به اتکاي خط سیاسی به 
ضرورت تشکیالت، نشریه، فعالین آگاه و انقالبی و ... برجسته  جانیهم
زیاد و زنان  يقدربهشود. واضح است که نابرابري درون جامعه می
را  تواند افکارنمی ییتنهابهاند که نشریه از کارِ فکري محروم بوده يقدربه

با جسارت ها را متشکل نماید و نیاز به فعالینی دارد که متحول و انسان
هاي دیگران، شوند و در جریان تغییر ایده روبهروهاي مختلف با ایده

 یابند.خودشان هم تغییر و ارتقا 
داري امپریالیستی باعث سر امروزه که کارکرد نظام سرمایه خصوصاً

گراي مذهبی شده است و مردم تنها یک برآوردن انواع نیروهاي واپس
 صورتبه، »تحمل وضع موجود!«یابند: پاسخ بالفعل در مقابل خود می
اي به دوش دارند. امروزه جنگ اصلی، عینی زنان کمونیست نقش ویژه

هایی که کرنش به وضع موجود را ایده طرفکیهاست. جنگ ایده
ضرورت هایی که ل ایدهکنند و در طرف مقابتوجیه، تفسیر و تقدیس می

کنند. به همین دلیل دهند و تحلیل میرا توضیح می این وضعمبارزه با 
 مشخصاً دهد و ها تمرکز میي ما ابزاري است که روي موضوع ایدهنشریه

ي ما آورد. نشریهبا ستم بر زن به میان می خودش را در رابطه حلراه
ها مان براي آن ایدههاي صحیح را متمرکز کرده و تشکیالتایده

در دنیاي امروز باید  هادهیاکند. براي درك اهمیت می یدهسازمان
شود، یعنی رشد و ها میي رسانهسابقهبدانیم که وقتی صحبت از رشد بی

که  ـهاي حاکم، حتی داعش هم ي مراکز تبلیغ و گسترش ایدهسیطره
لیغ براي تب - گرا با رویکردي بدوي استیک نیروي واپس

 کند.اي استفاده میبه شکل حرفه هاهایش از رسانهترین ایدهگرایانهواپس
هاي انقالبی ما هم در فرایند البته این بحث به این معنا نیست که ایده

هاي صحیح به شوند. ایدهرایج در دنیا و به شکل خود به خودي تولید می
ي تاریخی، ه یک پروسهشوند و نیاز بگرایانه ایجاد نمیشکل فردي و اراده

جمعی، عینی، علمی و آگاهانه دارند. اگرچه موضوع ستم بر زن یک 
ي آن با توان منشأ آن را بدون توضیح رابطهموضوع خاص است، اما نمی

سایر تضادهاي درون جامعه توضیح داد و نیاز به یک دید علمی عمیق 
می و عینی حل را به شکل علترین ایده و راهدارد که بتواند صحیح

توضیح دهد. از این زاویه نقش زنان انقالبی و کمونیست (حتی در درون 
 شود.تر میتشکیالت زنان هشت مارس) پررنگ

چه نقش زنان انقالبی را نسبت به سایر زنان آن کهنیاالبته با تأکید بر 
کند مسئولیتی است که داوطلبانه و آگاهانه بر دوش متمایز می

این پاسخ  مسلماًشان دادنِ امکانِ تغییر شرایط موجود. گیرند، یعنی نمی
آید؛ از درون طرح بیرون می» است؟! گونهنیاچرا اوضاع «از درون سوالِ 

 آید.بیرون می» چه باید کرد؟«موضوع » چرایی«این 
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چه سازمان زنان هشت مارس را متمایز در درون جنبش زنان، آن
تزلزل آن آوردن بی میانو به هایش کند، روشن بودن هدف و ایدهمی

داري و بنیادگرایی در ارتباط است. هشت مارس مکانیسم درونی سرمایه
 کند.افشا می یروشنبهبا ستم بر زن را 

در همین اوضاع  مثالًتوان نادیده گرفت، هرچند مشکالت واقعی را نمی
ي کیفیت امروزه اهمیت موضوع کمیت هم اهمیت دارد اما مسأله

دارد و حیاتی است؛ و این جمع از کیفیتی برخوردار است که در  بیشتري
جنبش زنان فعلی موجود نیست. به میدان آمدِن کمیتِ باال، بدون 

شاهد آن  88هاي صحیح، تکرار همان اتفاقی است که در خیزش ایده
بودیم، جمعیت عظیمی که چون راه روشنی در مقابل نداشتند، انرژي 

 يجابهبه همین دلیل امروزه اهمیت دارد که  خود را از دست دادند.
معترض بودن و معترض ماندن، روي مبارزه کردن، تأکید کنیم و زنان 

در شرایطی که  همآنروي مبارزه پافشاري کنند.  یهرکسباید بیش از 
هاي صحیح هستند. گرا در پی مخدوش کردن ایدهي نیروهاي واپسهمه

ي روشنی تواند ایدهچه کسی میدر چنین شرایطی مهم این است که 
امروزه زنان زیادي در سراسر دنیا عاصی و  کهنیاپیش بگذارد. کما 

ي صحیحی براي جهت صحیح دادن به این ناراضی هستند، اما فاقد ایده
رسانی روشن و انقالبی کاري است یان و نارضایتی هستند. این آگاهیعص

ربطی به سواد یا  لزوماًم که هشت مارس در پی انجام آن است. آگاهی ه
تواند از وضعیت موجود می تحصیالت دانشگاهی ندارد. این آگاهی انقالبی

به موقعیت خودش و  -که حتی سواد ندارد  -یک زن ناراضی را 
تواند به آن دست یابد، آگاه کرده و با انرژي زیاد به جایگاهی که می

 میدان مبارزه بیاورد.
آوردهاي سازمان زنان هشت مارس این است از دیگر وجوه تمایز و دست

ي که جزء معدود نیروهایی است که به شکل جدي و علمی روي مسأله
یک نیروي  عنوانبهزنان متمرکز است و این باعث شده که در جنبش 

شود و به ي هشت مارس برجسته میجدي شناخته شود. این در نشریه
فوذ آن در داخل کشور، همین دلیل باید به موضوع مخاطبین نشریه، ن

ي اینترنتی با اتکا به رشد تکنولوژي و ... بیشتر فکر پخش گسترده روش
اي شدن نشریه اي براي هر چه تودههاي خالقانهو تالش کنیم و راه

بیابیم. اگرچه نشریه به لحاظ کیفی رشد داشته است اما ما باید اصول 
تر ايبتوانیم هم نشریه را توده اي را بیاموزیم و به کار ببندیم تاکار توده

تري را پروش دهیم و از این طریق حتی شکاف کنیم و هم فعالیِن مجرب
نسلی پیش آمده را هم از بین ببریم و زنان جوان بیشتري را آگاه و 

 متشکل نماییم.
ي انقالبی موضوع دیگر فقط اثبات این نیست که گرانهدر مورد کار آگاه
اظهرُ مِن الشمس است و این  يقدربهاین موضوع  شود،به زنان ستم می

به نظر » عادي«و » طبیعی« عمدتاًنهادینه شده که  يقدربهستم 
حل رفع این ستم است که جنبش رسد، اما امروزه موضوع اصلی راهمی

 انقالبی زنان باید به آن بپردازد.
 میارداریاختهاي انقالبی که ما در خدمت به رهایی زنان در با اتکا به ایده
صحیح را به میان  يهادهیاهستیم که چگونه این  روبهروبا این سوال 

اي هم وسیع زنان ببریم؟ در همین بحث اهمیت کار توده يهاتوده

چه نقش و  کهنیاشود. این پاسخ بستگی مستقیم دارد به روشن می
کنیم؟! رویکرد بینیم؟! چرا مبارزه میجایگاهی براي خودمان می

بینیم؟! ما باید تراتژیک ما چیست؟! موضوع انقالب را چگونه میاس
هاي انقالبی در بین زنان وجود بتوانیم موانعی که بر سر بردن این ایده

دارد را بررسی، شناسایی و رفع کنیم. تاریخ نشان داده است که کار یک 
نیروي انقالبی این است که خالف جریان موجود حرکت کند. با علم بر 

این تغییر را رقم خواهند زد.  تیدرنهاکه این مردم هستند که این
زنان  مشخصاًتري از مردم و بنابراین ما باید بتوانیم صفوف هر چه وسیع

کند و را به این درك صحیح برسانیم که این سیستم چگونه عمل می
چگونه تغییر خواهد کرد. اگر زنان نیاموزند که چگونه سیستم موجود را 

بکشند، همواره در حد معترض باقی خواهند ماند. موضوع این  به چالش
تواند دست است که این نیروي معترض باید بداند به کجا و چگونه می

یابد تا بتواند به شکل گسترده به صفوف انقالب بپیوندد. البته این کار 
کارهاي میانبري هم اي نیست. چون همیشه منافع فردي یا راهساده

گیرند. ي جمعی و استراتژیک قرار میدر مقابل مبارزه وجود دارد که
ي زنان انقالبی شوند اما باید بتوانند به توان انتظار داشت که همهنمی

 ي مبارزه براي تغییر و رهایی بپیوندند.صفوف گسترده
هاست. تشکالت این موضوع باید براي ما روشن باشد که انقالب کار توده

انقالب  کهیدرحالراه انقالب نقش فعال بگیرند،  زنان باید در پیدا کردن
ي نیست. بدون رابطه ریپذامکاني وسیع زنان هم بدون اتکا به توده

کارهاي ما هم غیرملموس و انتزاعی ها راهمستقیم و تنگاتنگ با آن
هاي ما به درون طیف وسیع زنان نرود، تبدیل به خواهند بود. اگر بحث

خواهد شد که ربطی به واقعیت جامعه ندارد. هاي خام روشنفکري بحث
کارها باید به درون جامعه برود و دوباره به میان ما بازگردد. کار این راه

اي پل ارتباطی ماست حتی اگر در شرایط کنونی از دسترسی به توده
اي در شرایط دهشتناك اما یافتن روزنه؛ ي وسیع زنان محروم باشیمتوده

جارهاي بزرگ باز خواهد کرد. تشکیالت انقالبی زنان امروز راه را بر انف
ابزاري براي باز کردن این روزنه است. چون ستم بر زن وجود دارد، 

 مسلماًمقاومت زنان هم وجود دارد، جنبش زنان هم همواره وجود دارد و 
شوند تشکالت زنان هم موجود و ضروري هستند، هرچند گاها مجبور می

 ي حاکم، به جنبش تحمیل کنند.مردساالرانه خود را در مقابل جریان
ي کالن وجود دارد. دو ایده تاًینهااما در سطح جهانی و در تحلیل نهایی، 

داري ي طبقات ستمگر و استثمارگر یعنی سیستم سرمایهیکی ایده
 عنوانبهکند و زنان را هم ي اقشار و طبقات ستم میحاکم که به همه

ي دیگري دهد. ایدهتم و استثمار قرار مینیمی از جمعیت جهان تحت س
هم در مقابل آن قرار دارد که معتقد است این وضعیتی نیست که 

توان آن ها به شکل ابدي و ازلی محتوم به تحمل آن هستند و میانسان
کار در برابر کن کردن ستم و استثمار تغییر داد. این دو راهرا براي ریشه

همین دلیل هم باید با دقت بررسی کرد که ي مردم قرار دارند. به همه
کار خدمت گیري دارند و به کدام راههاي طبقات دیگر چه جهتایده
ي هاي مادي ایدهي اول شکل غالب دارد، اما پایهایده اگرچهکنند. می

تغییر هم در سراسر جهان به شکل بالقوه وجود دارد، حتی اگر امروزه به 
این دو راه در جنبش زنان هم انعکاس  شکل بالفعل در اقلیت باشد.
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یابد. تالش سازمان زنان هشت مارس این بوده است که به تغییر وضع می
موجود خدمت کند. تکیه ما همواره هم به جنبش زنان و دستاوردهاي 
آن بوده است و هم به جنبش انقالبی براي رهایی بشر و همچنین 

یالیسم و ... ما با اتکا به این ي مبارزات انقالبی و سوسدستاوردهاي تجربه
 ایم،ایم، در حالی که همواره تالش داشتهدستاوردها شکل گرفته

آوردها را ارتقا و تکامل دهیم. اما سوال این است که آیا این کیفیت دست
تواند کماکان در خود ارتقا یابد؟! بدون جذب یک کمیت مشخص می

کمیت قرار دارد، هرچند  نه! کیفیت در ارتباط دیالکتیکی با مسلماً
اگر هشت مارس در طی این  کهنیاکیفیت جهت عمده را دارد. کما 

کرد جمعیت این جلسه چندین برابر ها کیفیت را فداي کمیت میسال
یابد. کیفیت باید بتواند بود. کیفیت الویت دارد اما در خود ارتقا نمی

ارتقا دهد. بدون کمیتی را بسیج و متشکل کند تا بتواند کیفیت را هم 
 ي دیالکتیکی کیفیت هم باال نخواهد رفت.این رابطه

ویی ها با چه نیري اصلی بر سر این است که تودهدر دنیاي امروز مبارزه
هاي طبقات میانی که به خاطر حفظ توده خصوصاًکنند، گیري میسمت

کنند و این گیري میسمت باقدرت معموالًشان منافع طبقاتی
ي میانی در سرنوشت کلی جامعه تأثیرگذار است. به طبقهگیري سمت

همین دلیل هم نیروهاي مرتجع در پی کسب مشروعیت از مردم هستند 
 خصوصاًها؛ و هم نیروهاي انقالبی در پی تغییر و به میدان آوردن توده

طبقات میانی را  رويِطبقات تحتاتی که باید بتوانند بخش پیش يهاتوده
رشد  خصوصاًه کنند. امروزه تغییرات جهانی و هم با خود همرا

ي میانی وسیع شده که در سازي باعث به وجود آمدن یک طبقهجهانی
اند و هم موقعیت مالی و اجتماعی باالتري آن زنان هم تحصیل کرده

. اما اگر نیروي انقالبی وجود اندمعترضهم ناراضی و  عمدتاً دارند و 
ماند و به سمت کماکان ناراضی باقی مینداشته باشد این نیروي میانی 

یابد. تاریخا هرگاه یک نیروي انقالبی و آلترناتیو قوي حاکمیت سوق می
ي میانی را اي از طبقهدر جامعه حضور داشته است، بخش قابل مالحظه

مردمی که به خیابان  88در خیزش  مثالًهمراه و همسو کرده است. 
ند اما به علت نبود آلترناتیو انقالبی از طبقات میانی بود عمدتاًآمدند، 

ي حاکم قرار گرفتند. این موضوع باعث شد تحت رهبري جناحی از طبقه
هاي زنان خیزش حتی بسیاري از تشکالت و سازمان گردِکه پس از عقب

گرد کرده و حتی منحل شوند. اما سازمان زنان هشت مارس به نیز عقب
گرد نکرد بلکه عقب تنهانه روشنی که داشت عمدتاًگیري علت جهت

 وظایف بیشتري به دوش گرفت.
این تحلیل البته به معناي این نیست که مقاومتِ درون مردم ارزش و 
تأثیري ندارد. اما پرداختن به نیروي اعتراضی زنان، پافشاري بر مقاومت 

دهی شود، افشاي این ستم و سازماندر برابر ستمی که بر آنان روا می
حل پایان درون جنبش زنان یک چیز است و موضوع راهمقاومت در 

گیري ما با زنانی این جهت دادن به این ستم چیز دیگر است. فارغ از
و خواستار  اندمعترضشان هستیم که به خاطر موقعیت فرودست روبهرو

حل تغییر از درون این اعتراض به شکل تغییر این شرایط هستند، اما راه
آید. دیدن این پتانسیل در درون شرایط ون نمیخودي به خودي بیر

ي نیروي آگاه انقالبی و زنان و پیدا کردن راه متحقق کردن آن وظیفه

متشکل درون جنبش زنان است؛ پتانسیل جنبش زنان یا در جهت تغییر 
شود و یا صرف در جا زدن و مقاومت در شرایط به سمت جلو آزاد می

فراموش کنیم که خیل عظیم زنان یعنی  گرد و ... اما نبایدبرابر عقب
شان، یعنی زنانی که مختلف و نقاط ضعف و قوت يهاشیگرازنانی با 

کنند، ستم را گرد هم میکنند، عقبگاها ناآگاهانه خطا هم می
رسانند و یا به دنبال به تقویت ساختار ستم یاري می حتیپذیرند و می
ي ما براي به حرکت در اما تکیه ..روند و .بر میهاي فردي و میانحلراه

ترین زنان است و همین زنان روآوردن این پتانسیل عظیم بر پیش
 هستند که پتانسیل تغییرات بزرگ و تاریخی را دارند.

اي از زنان را براي تغییر ساختار ستم همراه شمار فزاینده کهنیاما براي 
 آفرینِر نابرابر و دهشت و متحد کنیم باید بتوانیم عالوه بر افشاي ساختا

اي که عاري از این نابرابري است به شکل عینی و موجود، تصویر جامعه
ي آلیستی). به این شکل همهمادي ترسیم نماییم (و نه اتوپیایی و ایده

این موضوع  کهنیاشوند. می جهتهمشوند اما نمی شکلهم لزوماًزنان 
د دلیلی بر این مدعاست. این بحث شود، خوي ما تکرار میدر جلسه دائماً
. از درون زدیخیبرمشود، از یک واقعیت مادي گرایانه طرح نمیاراده

تواند همان پاسخی که در مقابل شرایط موجود راهی وجود دارد که می
سخ دهد. البته که این پاسخ هم اي پاها به شکل پایهبه این دهشت

ي پیچیده، آگاهانه، وسهخطی و ساده نیست، بلکه منوط بر یک پرتک
مثال امروزه  عنوانبهغیرقابل تصور است.  حتیطوالنی، سخت و گاها 

 حتیها که در دنیایی زندگی کنیم که انسانبراي ما تصور این حتی
بندي نشوند ناممکن است، طبقه پیش از تولدشان بر اساس جنسیت

تشخیص دهیم  شانها را از روي نامنتوانیم جنسیت انسان کهنیاتصور 
 اي نیست، اما شدنی است.کار ساده

براي بردن آگاهی مبارزاتی در درون زنان باید به این موضوع هم آگاهانه 
و تفکرات  يهاشیگراطبقات و برخورد کنیم که زنان در جامعه از 

ها برخورد توانیم از ابتدا به شکل گزینشی با آنمختلف هستند و ما نمی
برقرار  ي زنان ارتباطایجاد کنیم که بتوان با کلیه کنیم. باید فضایی را

مان ها برد. ما باید نقاط ضعف و قوت پیشینکرد و آگاهی را به میان آن
اي در را بررسی و دوباره به عمل در آوریم، در غیر این صورت کار توده

فارس زبان ـ هاي زن ماند. البته کار سیاسی با تودهحد تئوري باقی می
مقاومت وجود  همآنساده نیست و در مقابل  مطلقاً ـ ارس زبانیا غیرف

مرکز محور یا  حتیطلبانه، طبقاتی، نژادي یا هاي اصالحمقاومت دارد؛
ي سیاسی منسجم داشته اروپا محور یا ... ما هم در مقابل باید یک مبارزه

نشریه. اما جهت خط سیاسی در  مثالًباشیم که ابزارهاي مختلفی دارد؛ 
شود. به همین دلیل بدون کار ون تشکیالت سیاسی تعیین میدر

توان به این اهداف (هرچقدر هم خوب) نمی یدهسازمانمتشکل و بدون 
ي آگاهانه و هدفمند داشتن تشکیالت . براي یک مبارزهافتیدست

یعنی برداشتن پوششی ؛ ي ما افشاگري استضروري است. کار اولیه
یستم کشیده شده است و کارکرد و هاي این ساست که روي دهشت

یعنی روشن کردن این موضوع که ؛ شقاوت ساختاري آن را پوشانده است
الزم نیست و نباید این شرایط را تحمل کرد. اگر ما بتوانیم امکان و 

 ي فرو ریختن این سیستم را در ذهن زنان روشن کنیم، زنان براينحوه
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توانیم جنبش وسیعی ایجاد کنیم که به ز این طریق میشوند. امی قدمشیپعملی کردن آن خود 
 کند.انقالب خدمت می

زنان آگاه انقالبی نسبت به زنانی که این آگاهی را ندارند، مسئولیت داریم. باید براي  عنوانبهما 
کار کنیم. از این بابت اهمیت تشکیالت انقالبی بیشتري  باقدرتکاري جبران این کمبود و کم

شود. هرچند در مقابل بیشتر روشن می کل شدن زنان براي گسترش این آگاهیزنان و متش
گریز هستند. باید به چرایی تشکل عمدتاًیک مقاومت در درون زنان وجود دارد و زنان هم  همآن

ي دهند فردي مبارزه کنند تا مبارزهاین موضوع هم بپردازیم. چون خیلی از زنان ترجیح می
نتیجه بودن این نوع مبارزه هستند. این در حالی است هاست شاهد بینقر کهیدرحالمتشکل؛ 

 تکتکها به حداکثر و براي گرا و امپریالیستکنیم که نیروهاي واپسکه ما در جهانی زندگی می
شان از کالن تا خرد تشکالت مختلف دارند (از اهداف سیاسی و نظامی و ... تا آموزشی و اهداف

بل چنین سیستمی که با تمام توان و متحدا در سطح جهانی، مردساالري را تبلیغاتی) در مقا
ي دهد و در مقابل مبارزهي فردي ما انرژي زیادي را به هدر میکند، مبارزهتولید و بازتولید می

کند. یک نیروي کوچک انقالبی هم باید بتواند به حداکثر متشکل حداقل امکانات را فراهم می
 ل کند.متحد و متشکل عم

کند تا هر چه زدایی را براي تحکیم ایدئولوژي خودش تبلیغ میکه ایدئولوژي یدستگاهدر برابر 
کارها تبلیغ علیه متشکل شدن و بیشتر مردم را در گیجی و ناروشنی نگاه دارد، یکی از راه

نان که در بین ز مشخصاًي مردم وجود دارد، اما گریزي در بین همهمتشکل است. تشکل يمبارزه
هاي خود را به علت جایگاه نابرابر اجتماعی کمتر امکان و توان متشکل شدن حول خواسته

» فکرروشن«در بین قشر  حتیشود. امروزه گریزي بیشتر تبلیغ میاند، این تشکلداشته
رأي و نظر دارد؛ » استقالل«شود که داللت بر گریزي یک امتیاز قابل افتخار محسوب میتشکل
 شود و حاصل یک تحلیل فردي نیست.حساب شده در جامعه تبلیغ می کامالًاین ایده  کهیدرحال
که است که با تبلیغ این سمیمدرنپستهاي رایج در جنبش زنان امروزه یکی از تئوري مثال

 کهیدرحالنماید. گی و فردگرایی را تقویت میهحقیقت واحدي وجود ندارد، این جریان پراکند
 گیرد.گی بیش از همه در خدمت سیستم مسلط قرار میهاین پراگند

اي، مهم، خالقانه و متنوعی طرح بخش اول نکات بسیار پایه در بحثتوان گفت، به طور واقعی می
ي مرکزي و نظرات در این گزارش وجود ندارد اما نکتهي آن نقطهشد که امکان پرداختن به همه

حل ر اوضاعی که زنان در سراسر جهان دارند، فقط یک راهبحث اصلی این بود که در برابر اضطرا
وضع بد به تغییرات  لزوماًاز این شرایط وجود دارد. چون  رفتبرونحقیقی رو به جلو و براي 

تواند به فساد و تباهی و انحطاط منجر شود. به همین دلیل باید شود و میانقالبی ختم نمی
از این شرایط را پیش گذاشت و به حداکثر  رفتبرونبراي  هاي صحیح و انقالبیها و اندیشهایده

ي اصلی در دنیا جنگ به درون طیف وسیعی از زنان از اقشار و طبقات مختلف برد. امروزه مبارزه
ها. بدون کار فکري منسجم و هاي صحیح به درون تودهي بردن آن ایدههاست و نحوهبین ایده

متشکل در یک حرکت خالف جریان این هدف متحقق هدفمند و فعالیت بیرونی مستمر و 
شود و جنبش خود به خودي زنان بدون تئوري علمی و دانش انقالبی و بدون تشکیالت ره نمی

 دائماً آلترناتیو،  داري بدون وجود یک جنبش آگاهانه و انقالبیِنخواهد برد. سرمایه ییجابه
تري درون آن با شدت بیشتر و اشکال عریاني ستم بر زن در شود و هر بار مسألهمی دیبازتول

هاي تعمیق بنديگرانه و انقالبیِ متشکل که بر جمعبازتولید خواهد شد. از این زاویه کار آگاه
تواند امکاناتی که در درون این شرایط وجود دارد را شکوفا تر استوار است میتر و علمییافته

اي مبدل به یک جنبش انقالبی براي تغییر ریشهنماید و نیروي اعتراضی درون جنبش زنان را 
 کند.و جهت اصلی وظایف ما را روشن می نماید. این اضطرار و پاسخ به این اضطرار پایه

ي بین جنبش زنان و جنبش کمونیستی و جنبش در این بخش مباحث جانبی دیگري مثل رابطه
هاي هم به میان آمد و از دیدگاههاي اجتماعی و ... و جایگاه فمینیسم کارگري و سایر جنبش

مورد استقبال جمع  اتفاقاًدار یا تقابلی بودند و هایی که گاها زاویهمختلف به آن برخورد شد، بحث
تر و هاي عمیقي بحثها باعث رشد فکري شده و زمینهقرار گرفت، چون معتقدیم این چالش

 نماید.مبارزات نظري آتی را فراهم می

 هاي سیاسی:قطعنامه و تصویب بررسی -بخش دوم 
هایی به تصویب در هر مجمع عمومی قطعنامه

رسند که متکی بر منشور سازمان زنان هشت می
هاي مارس هستند و چارچوب نظري و سیاسی فعالیت

ها منشور کنند. به عبارتی قطعنامهآتی را تعیین می
سازمان زنان را به شکل فعال و زنده و منطبق بر 

کنند. بر بستر این ارزیابی سیاسی بیان می اوضاع عینی
هاي نظري و عملی این است که دور آتی فعالیت

 توان تحقق بخشید.سازمان را می
ي پیشنهادي بخش افغانستان محور مرکزي قطعنامه

پرداخت که امپریالیسم به شکل فشرده به این می
گري آمریکا تحت نام آزادي زنان دست به این اشغال

ي خودش را از همان روز تا ت دست نشاندهزد و دول
است، یعنی دولت جمهوري  به حال بر سر کار آورده

اسالمی افغانستان. موقعیت فرودست زنان افغان 
فریب نظام جهانی امپریالیستی را نشان  وضوحبه

توانند در هیچ جاي ها نمیدهد که امپریالیستمی
 اي آزاد کنند.ذره حتیجهان، هیچ زنی را 

بحث متعاقب بر سر این بود که اگرچه امروزه حداکثر 
خیابان  گران این است که در چندآورد اشغالدست

  میها که و روسريکابل برقع به روسري تغییر یافت
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هاي رسمی خودشان خشونت هاي ارگانتر رفته است اما بنا به گفتهعقب

 است. شدهنهینهادتعمیق یافته و  شدتبهبر زنان 
 تنهانهمحور است  -فارس شدتبه عمدتاًقابل جنبش زنان ایران که در م

به جنبش زنان ملل دیگر در ایران هیچ وقعی نگذاشته است، بلکه به 
توجهی نداشته است. زنانی که عالوه بر  مطلقاًزنان مهاجر افغان 

اند. زنان افغان در فقیر بوده شدتبهفرودستی جنسیتی، مهاجر، آواره و 
ترین ستمدیدگان هستند. اگر جنبش زنان ایران، دیدهتمایران س

ونیسم فارس ساختاري درون جمهوري اسالمی را افشا نکند، وش
ادعاي مبارزه علیه ستم بر زن را  حتیتواند ادعاي مترقی بودن یا نمی

ونیسم ساختاري با شو تنهانه یدرستبهداشته باشد. این قطعنامه 
محوري درون  ـ ستیزي و فارسا افغانیران بلکه بجمهوري اسالمی ا

دارد که یکی از مبارزات جنبش زنان  دیتأککند و مردم نیز مرزبندي می
 ستیزي باشد.ایران باید مبارزه با اشکال مختلف افغان

در افغانستان هم زنان عالوه بر مواجه با جمهوري اسالمی افغانستان با 
درون مردم  يگرایانهواپسچنین تفکرات گرا و همسایر نیروهاي واپس

اند. به آتش کشیدن بدن فرخنده هشداري به تمام زنان نیز مواجه
ي افغانستان بود تا اعالم کنند اگر از مرزهاي سیستم پدر/مردساالرانه

 مذهبی عبور کنید، تنبیه سختی خواهید شد.
در توجه و اهمیتِ مبارزات  صرفاًي بخش افغانستان اهمیت قطعنامه

نان در افغانستان نیست، بلکه اهمیت این مبارزه در ایران هم جنبش ز
ي ترین مهاجرین جامعهبیشترین مهاجرین و فرودست اوالًهست. چون 

جایی جمعیت افغانستان در ها هستند و از طرف دیگر در جابهایران افغان
ها کماکان بیشترین تعداد از این مهاجرین افغان در دنیا، طی این سال

یران هستند. زنان افغان به شکل مادي بخشی از جنبش زنان ساکن ا
شوند. همین چند ایران هستند که کماکان به رسمیت شناخته نمی

نشان داد » ستایش«ي اخیر و مؤخرترین آن موضوع تجاوز و قتل واقعه
محور و  ـ ایرانی، فارس ينگاه اکثریت جامعهکه در بهترین حالت 

مبارزه و خواست برابري براي زنانِ افغان در  طلبانه است و حقترحم
» جنبش زنان ایران«ي ایران و جامعه» بخش مترقی«در دید  حتیایران 

شود. از این زاویه پرداختن به موضوع زنان هم به رسمیت شناخته نمی
مهاجر و تبعیدي افغان داخل ایران و همبستگی با این بخش موضوعی 

ن پرداخت. بخش انقالبی جنبش زنان است که بیش از پیش باید به آ
اي و متشکل کردن زنان افغان بپردازند؛ وظیفه یدهسازمانایران باید به 

هاست سازمان زنان هشت مارس به دوش داشته اما باید این که سال
وظیفه در مقابل کلیت جنبش انقالبی زنان در ایران قرار بگیرد و براي 

 مادیت بخشیدن به آن تالش کند.
ي پیشنهادي بخش ایران به بحث گذاشته شد. بخش دوم قطعنامهدر 

ي گفته شد که این قطعنامه آگاهانه وارد تحلیل از وضعیت درونی طبقه
چون پیش از این  ها نشده است،حاکمه ایران و یا روابطش با امپریالیست

ها و ... به این موضوع پرداخته هاي دیگر و یا بیانیهدر قطعنامه لیتفصبه
ي یهین زاوبنابرا؛ گیري و تحلیل روشنی از این موضوع دارداست و موضع

دیگري را مدنظر قرار داده و به اوضاع زنان در ایران و کارکرد جمهوري 
فارغ از  ،طلبانهسال پرداخته است و با تفکر اصالح 37اسالمی در این 

رون این تفکر در د مشخصاًت حاکمه ایران و أدرون هی يهايبندجناح
مرزبندي کرده است. قطعنامه سعی کرده است که  مجدداًجنبش زنان 

که از لزوم تغییرات بنیادي در جامعه  -تري را تر و عینیهاي علمیدرك
ي طرح نماید و از این زاویه وظیفه - ها به دست آوردهدر طی این سال

 مارس را هم روشن نماید. سازمان زنان هشت
سال تغییرات  37این بود که چرا در طی این  این بخش االتوسیکی از 

به این  عمدتاًبنیادي به وقوع نپیوسته است؟! در پاسخ به این سوال 
پرداخته شد که امروزه در ایران اعتالي انقالبی وجود ندارد، البته به این 

خودي و نارضایتی شدید عمومی در هاي خودبهمعنا نیست که جنبش
کار  وقفهیبو  دائماًاگر نیروهاي انقالبی  کهنیاجامعه موجود نیست و یا 

فعالیت  کهنیاانقالبی کنند به تغییرات انقالبی دست خواهیم یافت. براي 
انقالبی آگاهانه در جامعه بتواند به تغییرات انقالبی منجر شود نیاز است 

هاي اجتماعی بزرگ که از دل ساختارها و که این فعالیت انقالبی با گسل
در گسل  مثالًزند، همراه و همساز شود. رون جامعه بیرون میروابط د
در ایران یا مصر و تونس و ... اگر نیروي  88اجتماعی سال  ـسیاسی 

و با  بودانقالبی از پیش فعالیت کرده و تدارك فکري و عملی دیده 
هاي گوناگون، در انقالبی علنی و مخفی در سطوح و جنبش یدهسازمان

بود، ن بر سرعت و جهت اوضاع سیاسی تأثیر گذارده حین انتظار کشید
در اي از شرایط این گسل به نفع انقالب و تغییرات ریشه توانستمی

 در حین تسریع کردن خالصه طوربهمنافع اکثریت استفاده کند.  جهت
ي نیروهاي انقالبی است و نه فقط جنبش ي کلیهانتظار کشیدن وظیفه
هاي انقالبی که در در حین رصد کردن موقعیت باید زنان. به این معنا که

آیند، حداکثر تدارك فکري و عملی را درون کارکرد سیستم به وجود می
هاي انقالبی را ایجاد تغییر جهت بتوانیم وقایعدر هنگام بروز که  دید

 آید.به وجود نمی يخودخودبهو  شبهکیو این ضرورت  کنیم
گرچه تا پیش از این هم ما روي روشن کند که ا شتقطعنامه تالش دا

داشتیم اما امروزه کار متشکل باید  دیتأکضرورت کار متشکل و هدفمند 
با یک افق و راستايِ روشن و انقالبی انجام بپذیرد. از این زاویه تأکیدمان 

تواند اوضاع انقالبی مورد نظر ما را هم بر کار هدفمندي است که می
 -هم بخشی از آن کل انقالبی هستیم  ما زنان کهیدرحالتسریع بخشد. 

هاي اجتماعی و ... براي ها، جنبشو وجود طبقات و ملیت -نه تمام آن 
اي ضروري است اما زنان براي به وجود به وجود آوردن آن تغییرات ریشه

 آوردن آن وضعیت انقالبی نقش ویژه و مهمی دارند.
ي اسالمی صحبت قطعنامه آگاهانه از موضوع سرنگونی انقالبی جمهور

کند تا خط تمایز خود را با سایر نیروهایی که خواهان براندازي می
 هاي غیرانقالبی هستند هم روشن کند.جمهوري اسالمی به روش

 درگرفتهاي خالق و چالشی خوب دیگري هم در این بخش که بحث
اي زنان و جنبش سیاسی، نقش قوانین و مسایلی مانند مطالبات پایه

ي تولید و کار، اهمیت نین، موضوع اهمیت ورود زنان به چرخهتغییر قوا
استقالل مالی زنان، انعکاس تفاوت منافع زنان طبقات مختلف در جنبش 

 اظهارنظرمختلف در آن به  يهاشیگرازنان و ... به میان آمد که 
 پرداختند.
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د: یکی در ي سیاسی را تصویب نمومجمع عمومی در پی دو بحث خالق دو قطعنامه
بخش ایران و دیگري در بخش افغانستان. هر دو قطعنامه نسبت به گذشته با روشنایی 

گرا یعنی رشد شدن هر چه بیشتر جهان در بین نیروهاي واپس بیشتري نسبت به قطبی
کنند. بر بستر اوضاع عینی گیري میها در جهان موضعبنیادگرایی مذهبی و امپریالیست

تر از گذشته اهمیت تر و علمیبط درون جامعه است، بسیار روشنامروز که حاصل روا
ها روي موضوع در هم دهند. در این قطعنامهموضوع ضرورت انقالب را توضیح می

جهانی  حلراهو  شمولجهاني فراگیر و یک پدیده عنوانبهشکستن خشونت علیه زنان 
که براي پیشبرد این مبارزات ما  اندها روشن کردهآن تأکید ویژه شده است. این قطعنامه

 با سایر نیروهاي انقالبی، در عین حفظ استقالل وحدت و همبستگی داریم.
 

 هاي آتی:برنامه
که  ییهاشنهادیپهاي درون بولتن و مباحث نشست، بنديدر این بخش با توجه به جمع

و ي پیشبرد مبارزات آتی طرح شده بود به بحث گذاشته شد. نکات براي نحوه
ترین مباحث اي صورت گرفت و یکی از فعالخوبی طرح شد و توافقات اولیه يهاشنهادیپ

براي معتقد بودند که  اما همه؛ ي دوستان در آن نقش فعال ایفا کردنداین روز بود و همه
براي بررسی بیشتر و تعمیق مباحث و تدقیق  ها نیاز به زماناین طرح کردناجرایی 

 ت.کارهاي عملی اسراه
 

 جشن همبستگی:
، بسیار وجدلبحثآخرین برنامه روز دوم، جشن کوچکی بود که پس از یک روز طوالنی 

بود. در یک جو شاد و جمعی صمیمی تالش کردیم که از بودن در کنار  بخشلذتو  جابه
مان را براي جهانی که هم انرژي بگیریم و با همراهی و شادمانی، آرزوهاي بلندپروازانه

نابرابر و  يهافرضشیپها بتوانند در کنار هم شاد بودن و شاد کردن را بدون انسان
غیرواقعی تجربه کنند، جشن گرفتیم. با آرزوي روزهاي بهتر خواندیم، رقصیدیم، 

 و نشاط زنده کردیم. باقدرتمان نیستند را هم خندیدیم و یاد عزیزانی که در جمع
 

 یکشنبه پنجم ژوئن:
مطرح شده در  يهاشنهادیپروي  اًعمدتمباحث این روز 

سازمان زنان هشت مارس متمرکز  ينامهمورد منشور و آیین
جایی که مجمع عمومی باالترین ارگان این سازمان بود. از آن

با  کنندگانشرکتي براي ایجاد این تغییرات است، همه
دقت و حوصله روي نکات پیشنهادي هیأت مسئولین سابق و 

چالش نبود و کردند. البته این بحث هم بیدیگر فعالین بحث 
این روز بر سر استقالل سازمان زنان هشت  سؤاالتیکی از 

مارس از مردان و احزاب بود. یک دیدگاه معتقد بود که ورود 
حامی و پشتیبان، فرصتی براي آگاهی بیشتر  عنوانبهمردان 
آورد، اما ي متحد به وجود میبرد یک مبارزهو پیشمردان 

دگاه اکثریت این بود که حفظ استقالل سازمان زنان دی
اي آن است و دلیل آن هشت مارس از مردان جزو اصول پایه

عدم توجه به آگاهی مردان به ستم بر زن یا تمایل به ایجاد 
تضاد بین مرد و زن  عکسبهجداسازي جنسیتی نیست. بلکه 

وجود دارد و در دنیایی که یکی از ارکان آن نابرابري 
نسیتی زن و مرد است، این جداسازي برخالف میل ما ج

شکل گرفته است، حتی در بین طبقه کارگر و فرودستانی که 
ها قرار دارند. تاریخ خود تحت ستم طبقاتی و سایر ستم

جنبش زنان نشان داده که چرا زنان عالوه بر مشارکت در 
مبارزه طبقاتی نیاز به تشکالتی دارند که  يهاعرصهسایر 

ي رفع نیروي فکري و عملی زنان را به روي مسألهانند بتو
را براي ستم جنسیتی متمرکز نمایند و کمترین امکان 

ي مرد بر زن ایجاد گرانهي مسلط و ستمبازتولید رابطه
 ي حتی در درون تشکالت کمونیستی هم زنان تجربهنمایند. 
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و دارند که نیاز  شتهمانده و مردساالرانه را داعقب خط، روابط و متدهاي
اي آگاهانه و دایمی در درون آن ساختار هم دارد. اما تشکالت به مبارزه

ي رفع ستم زنان با تمرکز فکري، عملی و تشکیالتی روي مسأله
کنند که تاریخا از آن جنسیتی، فضا و امکانی را براي زنان ایجاد می

فعالیت زنان در  اند. با تأکید بر این موضوع که حضور ومحروم بوده
هاي تشکالت مستقل زنان مانع مشارکت یا حضور زنان در سایر عرصه

ي سیاسی و طبقاتی نیست. در عین حال که ما براي زنان و مردان مبارزه
شان برابري دمکراتیک قائل هستیم (که نیازي در سایر تشکالت مشترك

بینیم که در آن به دادن امتیازي به زنان یا مردان نیست) اما در عمل می
و از آن  ار بودهاز امتیازات مردساالرنه برخورد عمدتاًتشکالت، مردان 

 .کنندو می استفاده کرده
ي اگرچه ما خواستار جداسازي جنسیتی نیستیم و مخالفتی هم با مبارزه

ي دانیم که رابطهي ما میمشترك با مردان نداریم، اما از سوي دیگر همه
برخاسته از سیستم پدر/مردساالر حاکم است به  مسلط مرد بر زن که

آگاهانه علیه  کهنیاشود (مگر اي بازتولید میسرعت در هر فضا و رابطه
از  عمدتاً آن مبارزه شود) و زنانی که در تشکالت زنان فعال هستند، 

بازتولید این فضاي فکري و عملی در حضور مردان ناراضی و حتی 
زنان باید بتواند چنان فضاي فکري و عملی متنفرند، بنابراین تشکیالت 

ایجاد کند که زنان بتوانند انرژي خود را براي مبارزه رها کنند و را 
ساختارهاي مرسوم و عواملی مثل ترس از تحقیر، تمسخر، قضاوت شدن، 

دانش سیاسی یا اجتماعی، عدم نادیده شمارده شدن، کمبود 
که زنان هم ود (با علم بر اینو ... مانع فعالیت زنان نش نفساعتمادبه

بنابراین تا زمانی که ؛ توانند روابط مردساالرانه را بازتولید کنند)می
ي ستم جنسیتی و نابرابري جنسیتی وجود دارد تشکالت زنان مسأله

فضایی براي ارتقاي آگاهی، توانایی، مشارکت در تعیین سرنوشت و باال 
تر در سایر ا براي حضور پرقدرتر هاآنزنان است و  نفساعتمادبهبردن 
رساند. تشکیالت زنان باید فضایی را ایجاد هاي مبارزاتی یاري میعرصه

براي رفع ستم جنسیتی مبارزه کنند،  صرفاًخواهند کند که زنانی که می
شان ناآگاهانه در خدمت به هايکه فعالیتبدون ترس و تردید از این

رار بگیرد، مبارزه و فعالیت کنند؛ و ي احزاب و جریانات سیاسی قبرنامه
انتخاب سیاسی زنان متشکل در احزاب هم باید به رسمیت  متقابالً

هاي حزبی خود در مورد شناخته شود تا با آرامش خیال بتوانند دیدگاه
 رهایی زنان را به حداکثر به مبارزه بگذارند و از آن دفاع کنند.

توانند از اند و میتوانستهشه میمردان آگاه همی مسلماً کهنیاعالوه بر 
تشکالت زنان به حداکثر حمایت کرده؛  کردعملها و اهداف، خواسته

ترین ايبراي پیشبرد آن نقش بگیرند؛ و از آنان بیاموزند، اما یکی از پایه
ها این است که استقالل تشکالت زنان را به رسمیت اصول حمایت آن

د. به رسمیت شناختن این بشناسند و به حفظ آن یاري برسانن
ي نیاز دارند که امتیازات جامعه اتفاقاًبراي مردانی که  یدهسازمان

ي مردان با تشکالت مردساالر را کنار بگذارند، نیز اهمیت دارد. نوع رابطه
رسانی این تشکالت دهی و آگاهیمستقل زنان، به نوع فعالیت، سازمان

توان این اي و تشکیالتی نمیامهنهم مربوط است چون با هیچ بند آیین
توان مردان را هم گرانه و مبارزاتی میتضاد را از بین برد. فقط با کار آگاه

به ستم جنسیتی آگاه کرد تا از آن گسست نمایند. تشکیالت ما به 

 توانند داوطلبانه از سازمان مامردان نگاه ابزاري ندارد، بلکه مردان می
 حمایت نمایند.

متفاوتی وجود دارد  يهادگاهیدشد که در درون زنان نیز  دیتأکدر ضمن 
اما یکی از ؛ و بعضی زنان متشکل و بعضی غیرمتشکل در احزاب هستند

اصراري ندارد که زنان  اتفاقاًاصول دمکراتیک این جمع این است که 
سیاسی و یا تشکیالتی خود را نفی کنند. عضویت  ـهویت ایدئولوژیک 

مانعی ندارد ولی در درون این تشکیالت باید بر اساس ها در احزاب، آن
چارچوبه و اهداف آن حرکت کنند و نباید انتظار داشته باشند که 

اما ؛ شان را در درون سازمان زنان هشت مارس پیش برندي احزاببرنامه
هاي خود را به میان بیاورد و تواند و باید به حداکثر دیدگاههر فردي می

برده و دیگران را  شیپبهي سیاسی سالم و دوستانه را هبر سر آن مبارز
 هاي خود متحد کند.با دیدگاه

ي سازمان زنان نامهدر پی این بحث و با مشارکت جمعی، منشور و آیین
 و تصویب شد. یروزرسانبههشت مارس 

به » جمعیت مبارزه براي آزادي زنان ایران«در بخش پایانی ابتدا پیام 
مان زنان هشت مارس قرائت شد که موجی از نهمین نشست ساز

ها و اي رو به فعالیتهمبستگی مبارزاتی با خود به همراه داشت و دریچه
 کرد.هاي آینده باز میهمکاري

اي از دوستانی که مدتی در سازمان زنان هشت مارس پس از آن عده
فعال بودند، درخواست عضویت دادند و با سخنان پرشور، پرامید و 

ي تر را اعالم نموده و اختتامهشان، این انتخاب براي کار متشکليزیبا
زیبایی براي این نشست رقم زدند. این دوستان روي نکاتی مثل نیاز به 

ي متشکل، اهمیت این انتخاب و پذیرش مسئولیت در سطح باالتر مبارزه
 زمانهمي جمعی، نیاز به تئوري و عمل مبارزاتی، تبادل دانش و تجربه

راي ارتقا، پیوند دو نسل انقالبی، جهت صحیح مبارزاتی دادن به نیروي ب
به مبارزه و تحقق منافع  بلندمدتاعتراضی خودجوش و حسی، نگاه 

، آموختن الوصولسهلو  مدتکوتاهدر مقابل خواست منافع  بلندمدت
 دالیل این انتخاب اشاره کردند. عنوانبهتجربه و عمل مبارزاتی و ... 

انتخاب  کنندگانشرکتن هیأت مسئولین جدید با نظر جمعی در پایا
 شدند تا خود را براي دور آتی فعالیت آماده نماید.

روز یکشنبه پنجم ژوئن نهمین مجمع عمومی سازمان زنان هشت 
در فضایی دوستانه و  گیرپیجدي و  وجدلبحثمارس، پس از سه روز 

ان و اعضاي جدید با صمیمی و پرامید به پایان رسید. حضور زنان جو
اي آینده دبخشینوخود جوي از طراوت و امید و شور به همراه داشت و 

هاي در این سه روز از تمام فرصت کهیدرحالپربار و روشن بود؛ 
از  مامان نیز استفاده کردیم و استراحت رسمی براي تحکیم روابط درونی

تا با درگیري  کردیمشد استفاده تمام دقایقی که بحث رسمی متوقف می
، االتوسذهنی و عملی، فردي و جمعی، تجربیات جدید و قدیم، 

مان را شده و شناخت روروبهدیگر ها و انتقادات و... یکها، ناروشنیچالش
مان باالتر ببریم. همه براي یک دور دیگر از ي مشتركاز یکدیگر و مبارزه

مشارکت، مبارزه و مبارزات علیه روابط پدر/مردساالري در جهان با هم 
تجدید عهد کردیم و با انرژي، امید، انگیزه و اتحاد در سطح باالتري از 

 هم جدا شدیم.
 سازمان زنان هشت مارس

 2016ژوئن 
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﹟﹫﹛﹢︧﹞ ︀م ﹨﹫︃ت﹫︎ 

︋﹥ ﹡﹞﹫﹟ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︨︀ز﹝︀ن ز﹡︀ن 
 ا﹁︽︀﹡︧︐︀ن) -﹨︪️ ﹝︀رس (ا︣ان

 
جمعی است که رفیق عزیزمان مارس، اولین م 8نهمین مجمع عمومی سازمان زنان 

 زنیم!آذر را با خود نداریم، با یاد او و به احترام زندگی پربارش یک دقیقه دست می
 

 میرند؟چرا؟ چرا نوزادان از گرسنگی می
 ؟!براي سیر کردن دنیا نان اکفی هست کهیوقت

 هستیم و بسیاریم، کسانی هنوز تنهایند؟! کهنیاچرا با 
 نامند،پاسدار صلح می هاي جنگی راچرا موشک

 اند؟!براي کشتن نشانه رفته کهیوقت
 اش در امان نیست؟!چرا زن حتی در خانه

 وارونه است. زچیهمهدر این دنیا 
 گویند عشق یعنی نفرت،وقتی می
 گویند صلح یعنی جنگ،وقتی می

 یعنی نه! ،آري
 با این حساب همه ما آزادیم.

 ها باید پاسخ دهند.شاما به زودي زود کسانی به این پرس
 کنند.ها و تضادها حقیقت را جستجو میکسانی از دل این پرسش

 شود.به زودي زود چنین می
 را بردارند؛ شانبندهایچشمروزي که چشم بستاگن، 

 اند، حقیقت را به زبان آرند.و آنان که از گفتن محروم مانده
 تریسی چاپمن

 
 شوند،داري امپریالیستی پدر/مردساالر خرد و نابود میرحم سیستم سرمایهي هولناك و بیزیر چرخه هرروزها زنی که میلیارد یادتا به  میاگردآمدهامروز 

کنند و خشونت شان لمس میبا گوشت و پوست لحظهبهلحظهضدزن را  انییگراواپسبنیادگرایان مذهبی و  ییوسطاقرونها زنی که دهشت به یاد میلیون
، سنگسار، یدپاشیاسهاي جنگ، اسارت و حراج جنسی، تجاوز در زندان، همسر آزاري، دخترکشی، تهدید به قتل، وهی، تجاوز در میدانتجاوز، تجاوز گر

سازي جنسی، بکارت، قتل ناموسی، پارگی واژن، آزارهاي خیابانی، ساعات ازدواج اجباري، فرزند فروشی، فرزندکشی، خودکشی، خودسوزي، کتک، ناقص
تهدید و فروشی، خشونت دولتی، خشونت خانگی، خشونت اجتماعی، آزار جنسی در محل کار، بدنام کردن، هاي ناامن، داد و ستد بدن زن، تنانناامن، مک

 کنند،نوگرافی، حجاب اجباري، ناموس، شرم و حیا، تبعیض ووو را نه نظاره بلکه زندگی میتخریب اینترنتی، برقع، پور
 شان تباه شد،بودن زندگی» زن«به خاطر  اًصرفبه یاد هزاران زنی که 
ترین وجوه نمایش قدرت ترین و خشنشان از زندگی زشتها، فرینازها و نداها و ... که سهمها، فرخندهها، مرواریدها، ستایشها، آمنهبه یاد سحرها، ریحانه
 مردان مردساالر بود،

نامندش تا کشند، از پستوهاي زندانی که خانه میبه چالش می جاهمهو مردساالري را در  تابندیرنمبها زن که این همه دهشت و فرودستی را به یاد میلیون
 کشد،شان را به بند میآزادي شرعاًهایی که قانونا و زندان
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 که در دفاع از منافع مردم مرگ سرخ را پذیرا شدند، 67و تابستان  60ي دهه يباختهجانبه یاد هزاران 
بیشتر از دیروز این نماد فرودستی و حقارت و این پرچم اسالم  هرروزاي حجاب اجباري را برنتافتند و شجاعانه ها زنی که لحظهمیلیونبه یاد 

 اعتبار کردند.را به سخره گرفته و بی درآمده اهتزازسیاسی که بر بدن زنان به 
کرده، اما با امید به تغییر این شرایطِ سراسر دهشت،  وتاررهیتشان را زندگی طقهي سیاه داعش و دیگر مرتجعینِ منها زنی که سایهبه یاد میلیون

 اند،نماد امید و استواري
به یاد هزاران زنی که براي دفاع از حقوق فردي و جمعی خود جسورانه به جنگ با ارتش تا بن دندان مسلح به ایدئولوژي اسالمی و ارتجاعی 

 اند،ست گرفتهاند و سالح در دداعش برخاسته
 یدهسازمانگري و آگاه اي تردید زندگی خود را وقفذرهبه یاد هزاران زن شورشی، مبارز، انقالبی و کمونیست که آگاهانه و داوطلبانه بی

 ي انقالبی زنان کرده و تا پاي جان ایستادگی کردند،مبارزه
ي زنان، ي آنان مبارزهوقفهي پوالدین، دانش، تجربه و تالش بیعزم راسخ، اراده شان در میان ما نیست اما بدونبه یاد زنانی که امروز اگر جسم

 پیشرويِ کنونی را نداشت،
 ایم،هاي آنان ایستادهکردنِ جامعه باور داشتند و این باور را زندگی کردند و امروز ما بر شانه رورویزبخش زنان در به یاد زنانی که به نیرويِ رهایی

ها و شان در تولد و حیات سازمان زنان هشت مارس تنیده شده و عزم راسخ و استواري و توان و اندیشهمان که زندگیمیناي سرخبه یاد آذر و 
حیات این سازمان و مبارزات انقالبی جنبش زنان در ایران و جهان  يلحظهلحظهها براي رهایی زنان و بشریت در ي آنرویاهاي بلندپروازانه

 ست،ا افتهیامتداد
کنیم تا قدم عملی دیگري در راه متحقق کردن رویاي جهانی بدون ستم و استثمار نهمین مجمع عمومی سازمان زنان هشت مارس را آغاز می

 برداریم.
 هاي گذشته با همت و حضور آنان شکلکنیم که دو تن یاران وفادارمان که مجمع عمومینهمین مجمع سازمان زنان را در شرایطی برگزار می

 گرفت را در میان خود ندارم.می
که گز کردِن  در این زمانه براي مبارزه با ستم و استثمار ناپذیر زنان مبارز افغانستان کهو انترناسیونالیست و همراه خستگی کمونیستزن مینا 

 ».تر از زندگیرگ را سرودي کرد سرزندهم« مبارزه را همچون اشعارش در زندگی جاري کرد و کند،معیار مبارزه را تعیین می» خطرها و ضررها«
ي و دانش مبارزاتی که از دل مشارکت در مبارزه که با توان علمی باال و تجربه اپردازیرؤو زنی  ریناپذیخستگاي درخشان، مبارزي آذر شعله

اي از ترویج راه رهایی زنان در میان هي جنبش زنان شد که لحظدر عرصه گیرپیامان به دست آورده بود، تبدیل به یک کمونیست طبقاتی بی
ترین ي فکري و چه عملی واهمه نداشت و ذهنش را چنان با بزرگایستاد. از به چالش کشیدن هیچ نیرویی چه در زمینههاي زن باز نمیتوده

و محدودیت جسمی هم نتوانست  در راستاي رهایی بشر آمیخته بود که حتی بیماري حلترین راهترین و عمیقترین، علمیو درست سؤاالت
یابی به رویاهاي سرخش را مسدود کند. چنان خاضعانه و استوار هدایت سیاسی سازمان زنان هشت مارس را اي پرواز ذهن و ترسیم راه دستذره

یت زنان حتی در مقابل چنان استوار و محکم از منابع اکثر متقابالًهاي مبارزاتی حضوري قدرتمند داشت. ي عرصهدر دست داشت که در همه
ها کرد توگویی این اکثریت را همین امروز در کنار خود دارد و این دولتجنبش زنان دفاع می يخود خواندهترین جریانات انحرافی و فعالین قوي

گرایی بود که رویاي ساخت انبیند، چون آذر از جنس زنان نسل آرمجهانی و ... را نمی یفکر پراکنهاي رنگارنگ و جریانات ها و ارتشو رسانه
جهانی بدون ستم و استثمار را داشتند و هرگز حاضر نشدند در مقابل نظام حاکم که سنگ بنایش فرودستی زنان و سلب حقوق اولیه آحاد مردم 

 ها را زندگی کردند.بود، تسلیم شوند؛ بسیاري سربدار شدند و بسیاري این آرمان
هاي معاصر را در مقابل دارد. جهانی که در آن ترین دورهکنیم که بشریت یکی از دهشتناكرایطی برگزار مینهمین مجمع سازمان زنان را در ش

ي زمین و ... چنان روزمره و عادي شده که گویا بخشی کشی، تخریب کرهجنگ، کشتار، جنایت، تبهکاري، فساد، خشونت، ستم، تبعیض، بهره
 سرنوشتِ محتوم ماست. ي ماست و ایناز زندگی روزانه» طبیعی«

اي و ... استفاده کنند تا ثابت کنند که اوضاع همیشه همین بوده تالش حکمرانان این است که از تمام ابزارهاي دولتی، نظامی و رسانه سوکیاز 
 سکوت و انفعال وجود ندارد. ها چه با همکاري مستقیم و چه بااز این شرایط جز مشارکت در این جنایات و دهشت یرفتبرونراه  و خواهد بود و

تا ثابت کنند هر نوع مقاومت و مبارزه در مقابل این شرایط  اندتالشها در از دیگر سو بسیاري از نیروها چه در درون و چه بیرون از حکومت
ها ن موجود دست به دامن قدرتگشایی وجود ندارد، جزء سکوت و انفعال و تحمل این شرایط تا مشمول زمان شود. تنها امکانتیجه است و راهبی

 شدن، خواهش و درخواست کردن از ستمگران است تا یا از شدت ستم بکاهند و یا آن را در اشکال پنهان اعمال کنند.
ي این جهان چه معنایی دارد؟ هرچه انحطاط و خشونت روزافزون و افسارگسیخته بر زنان در گوشه گوشه برزناندر چنین شرایطی تشدید ستم 

یابد: از یابد ستم بر زنان در نقاط مختلف به اشکال مختلف تشدید میداري جهانی پدر/مردساالر افزایش میفشار و بحران سیستم سرمایهو 
بند و نداشتن ثبات شغلی و خدمات اجتماعی و افزایش سکسیسم در کشورهاي غربی تا تشدید اشکال تشدید خشونت، پس گرفتنِ حقوقِ نیم

 گی جنسی زنان.زنان مثل قتل ناموسی، اسیدپاشی و فروش و برده بدوي خشونت بر



 38هشت مارس شماره  | ۱۷
 

 تیغابهي تیره و تاري که در واقعیت تصویر چنین صحنه
تر است اما به معناي این نیست که تاریکی دهشتناك

مطلق حاکم است. درست در همین شرایط است که 
هاي روشنی یافت. تاریخ توان از دل تاریکی محض روزنهمی

مبارزه نشان داده است که همیشه در شرایطی که اوضاع 
رسد، کسانی پیدا پیچیده و الینحل به نظر می کامالً

ند. کسانی که به یابمیهاي تغییر را خواهند شد که روزنه
هاي حقیقی بزرگ هستند و از یافتن پاسخ سؤاالتدنبال 
توانند با دستیابی به علل اي ندارند، کسانی که میواهمه
اي با درکی انقالبی اوضاع پیچیده را درك کرده و ریشه

 هاي تغییر را به کار ببندند.مکانیسم
بار زنان، امکان بله! از دل همین شرایط معوج و دهشت

تغییرات بزرگ و زیر و رو کردن روابط ستمگرانه و 
اما ؛ استثمارگرانه در جهت رهایی زنان، بیرون خواهد آمد

حلی باید به تمام توان مادي و راه براي دستیابی به چنین
علمی، به دستاوردهاي درون جنبش زنان و جنبش انقالبی 

ترین ترین و علمیتکیه کنیم. باید بتوانیم بهترین و صحیح
ي مبارزات زنان و مردم در سراسر از تجربه هايبندجمع

جهان را به کار بندیم تا بتوانیم گامی محکم در جهت خلق 
رداریم. شاید سختی و پیچیدگی اوضاع، جهانی دیگر ب

رحمی حکمرانان مردساالر در تخریب جهان و قدرت و بی
هاي ر تمام عرصهضعف و انفعال نیروهاي انقالبی د

 احساس زنان انقالبی جنبش درون در و طبقاتی يمبارزه
 فراموش نباید اما کند، تقویت را انفعال و ناامیدي و ضعف
 دست در که است حقیقتی در ما واقعی قدرت که کنیم
 را اکثریت و گزینیمبرمی که ستراهی حقانیت در و داریم

 را آن براي انقالبی يمبارزه و آگاه شانمنافع به
 اما کوچک نیروي یک راه این در. کنیممی دهیسازمان
 که جایی تا ندارد رفتن جریان خالف جز راهی هیچ مصمم
 .برگردانیم را آب جریان بتوانیم

 با تا است تالشی مارس هشت زنان سازمان عمومی جمعم
 جهت در هم برداریم مؤثر گامی مانجمعی توان به اتکا

 هم و ایمگذرانده سر از چهآن از حداکثري بنديجمع
 هیأت. داریم پیش در که امیدبخشی و دشوار راه حدادي

 با تا کرد تالش مارس هشت زنان سازمان مسئولین
 فراهم را شرایطی سازمان توان و مکاناتا تمام از استفاده

 هم کنار در انقالبی و مبارز زنان از جمعی ما امروز تا آورد
 به خدمت در بلندمان هايافق ترسیم براي و بنشنیم

 ستیززن رژیم سرنگونی جهت در انقالبی جنبش اندازيراه
 همراهی و فکريهم آن به رسیدن راه و اسالمی جمهوري

 در را زنان ما انفجاري توان بتواند مجمع این که امید. کنیم
 ما از هرکدام و نماید آزاد بزرگ هدف این به خدمت
 .بیفزاییم مجمع این بار به بتوانیم

 1395 خرداد 14/  2016 ژوئن سوم

 

 
 
 

 ـ یرانا(سازمان زنان هشت مارس «با درود به حاضرین نهمین مجمع عمومی 
برگزاري  »مبارزه براي آزادي زنان ایران جمعیت«از طرف رفقاي  »)افغانستان

. رفقاي عزیز مییگویمنهمین مجمع عمومی سازمان زنان هشت مارس را تبریک 
 خسته نباشید.

از زنان  افتهیسازماني موفق از مبارزه آگاهانه، انمونهسازمان زنان هشت مارس 
 -لیستی پدري امپریادارهیسرماهاي چپ رادیکال و انقالبی است که علیه سیاست

 .کندیمبنیادگرایی علیه زنان مبارزه  نیچنهممردساالرانه و 
هاي ستم بر زن، آگاهی زنان را باال برده و متشکل شدن آشنایی زنان با ریشه
ي شدن مبارزات اتودهو گسترده شدن و  ترعیوسهاي زنان، مقدمه حرکت

ست. پیوستن زنان و علیه ستم جنسیتی نی صرفاًهاست. مبارزاتی که تنها و آن
در جامعه ایران  خصوصبهست، دختران در جامعه به مبارزه براي برابري ضروري

، فعالین ردیگیماقشار مختلف با سرکوب جواب  جانبههمهمبارزات  هرروزهکه 
هاي مختلف اجتماعی دستگیر و شکنجه شده و احکام زندان و شالق عرصه

 روزروزبهعلمین، زنان و سایر اقشار اجتماعی . اتحاد مبارزات کارگران، مرندیگیم
 یابد.ضرورت بیشتري می

و لیبرالیسم مبنایی  ي، مذهبدارهیسرماافشاگري زنان چپ و کمونیست در مورد 
 میاتوانستهشد براي همکاري ما با سازمان زنان هشت مارس و از این زاویه 

ه باشیم، اولین دیدارها و جلسات براي نزدیک شدن بیشتر به یکدیگر داشت
در فرانکفورت و دومین نشست در  2012نشست زنان چپ و کمونیست سال 

 در استکهلم تالشی بود در این راستا. 2013
با توجه به اوضاع عمومی جهان و تشدید توحش سرمایه و بنیادگرایی بخصوص 
علیه زنان ضرورت همکاري بین نیروهاي چپ و کمونیست بیشتر احساس 

 .شودیم
و  نیترزحمتکش به دست جزبهو این انقالب  میکنیماي انقالب مبارزه ما بر

طبقه تحت ستم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در راه این  نیتردهیستمد
دگرگونی، همه نیروهاي چپ و کمونیست از زن و مرد باید متحدانه مبارزه کنند. 

 تریغنکی باشد به باشد که همکاري ما با سایر زنان معترض و انقالبی دنیا کم
و زحمتکش و گامی  دارخانهی زنان انقالبی زنان ابیسازمانشدن آگاهی و شیوه 

مان به انقالب که سرنگونی جمهوري اسالمی تنها آغاز بنا شدن ترکینزدباشد در 
 نهادن جامعه آزاد و برابر است.

 ترسختسیار تالش زنان لیبرال و رفرمیست براي تغییر قوانین بوده اما کار ما ب
 ریزها را به هاي تا به دندان مسلح دیکتاتور درگیریم و باید آناست. ما با قدرت

 بکشیم. ما باید متحدین خود را در میان انقالبیون جستجو کنیم.
المللی و حمایت همه نیروهاي رادیکال معتقدیم و دلیل به همکاري بین نیبه هم

بش زنان از اتالف انرژي زنان مرزبندي مشخص با مدعیان رفرمیست در جن
 .کندیمانقالبی جلوگیري 

 روزافزون تیموفقمشترکمان  مبارزاتو براي  مینیبیمما خود را در کنار شما 
 .میکنیمآرزو 

 مستحکم باد همبستگی زنان انقالبی
 جمعیت مبارزه براي آزادي زنان ایران

 2016ژوئن  3

 ︎﹫︀م ︗﹞︺﹫️ ﹝︊︀رزه ︋︣ای آزادی ز﹡︀ن ا︣ان 
 ا﹁︽︀﹡︧︐︀ن) -︋﹥ ﹡﹞﹫﹟ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︨︀ز﹝︀ن ز﹡︀ن ﹨︪️ ﹝︀رس (ا︣ان
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 اي ازگزیده

 بولتن
 مومیي نهمین مجمع عویژه

 افغانستان) ـسازمان زنان هشت مارس (ایران 
 

اگن اي از بولتن داخلی تدارك براي نهمین مجمع عمومی سازمان زنان هشت مارس را از این جهت در اختیار خوانندهدهیگز
اتاک بر  نچنیهمطور فشرده از چندین سال فعالیت این سازمان و بهکه  که بتوانند خطوطی میدهیمي هشت مارس قرار نشریه

هاي انقالبی در سنتز شده است را به بحث و گفتگو بگذارند و از این طریق به گسترده شدن ایده هاي انقالبیایده نتریشرفتهیپ
 خدمت به رهایی زنان یاري رسانند.

 هشت مارس
 

 هاي سراسري:فعالیت
سال  5ون در هاي گوناگون توسط واحدها در شهرها و کشورهاي گوناگبرد فعالیتپیش

یک تشکل  عنوانبهي بیرونی، در جو منفعل کنونی، این سازمان را گذشته در صحنه
 افتهیسازماننظر طرح کرده است. متأسفانه ما تنها تشکل ، انقالبی و صاحبگیرپیجدي، 

 مراتببهو سراسري زنان در خارج از کشور هستیم و معناي آن براي ما، مسئولیت 
و  اندها بیش از گذشته مخدوش شدهاي که صفعهده داریم. در دوره بیشتري است که بر

اپوزیسیون جمهوري  عنوانبهگر و نزدیک به رژیم و ... سرکوب يهاو دسته داربسیاري از 
ي زنان تعداد زنان مبارز و فعال در حوزه هرروزاي که شوند، در دورهاسالمی معرفی می

اي که بسیاري از نیروهاي منتسب به چپ در ر دورهشود، دتحت عناوین گوناگون کم می
که هم و غم مرتجعین رنگارنگ ملی و  يادورهبرند، در بحران فکري و عملی به سر می

المللی این است که خود را تنها آلترناتیو معرفی کنند، تالش ما این بوده است که بین
هاي دیدي گسترده بتوانیم گامیک نیروي کوچک اما با نظري روشن، افقی بلند و  عنوانبه

گرا و تبلیغ و ترویج راه انقالب بیش از گذشته تري را در مقابله با دو نیروي واپسسنجیده
ي تر به اشاعهدر صحنه بیرونی بر عهده گیریم و از این طریق بتوانیم هر چه گسترده

مؤثرتري براي هاي چنین گاممان در بین مردم مترقی این کشورها پرداخته و همنظرات
تواند به درجاتی به مردم بردِ این وظیفه میبسیج و متشکل کردن زنان برداریم. پیش

خواه در این کشورها نشان دهد که نیروي دیگري در صحنه وجود دارد که مترقی و آزادي
ها از جنبش زنان تصویري که رسانه کند و آنبراي جهانی بدون ستم و استثمار مبارزه می

 درصحنهتنها نیروي حاضر  طلباصالحهاي اسالمی و یا نمایانند که گویا فمینیستیباز م
ما تا به امروز توانسته است به درجاتی جنبش زنان و  کردیروهستند، واقعی نیست. این 

ها را جلب نماید. نیروهاي مترقی این کشورها را متوجه اهداف ما نموده و حمایت آن
 ي بیشتري داریم.یش رو نیاز به تالش و گسترههرچند در قیاس با ضرورت پ

 يقدربههاي بیرونی ما ها و مشکالت، فعالیتسال گذشته با وجود تمام محدودیت در پنج
ها در این سند وجود ندارد اما با بندي تمام آنگسترده بوده است که امکان طرح و جمع

ي امتداد و ارتقاي آن را وهنح ي برجسته تالش شده تا نقش و جایگاه،طرح چند نمونه
 ترسیم نماییم:

ضد انتخاب جمهوري اسالمی  روزهسهکارزار 

 :2013/ جوالي 
ضد انتخاب  روزهسهکارزار «برد پیش

در مقابل  1392در سال » جمهوري اسالمی
نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري، یکی 

ترین مبارزاتی است که سازمان از درخشان
به جرأت  چراکهجام داد. زنان هشت مارس ان

 طوربهتوانیم بگوییم که این سازمان می
دهی ماناي را سازمتشکل و هدفمند مبارزه

سیون مترقی کرد که هیچ بخشی از اپوزی
این چنین  طلب در خارج از کشور،یسرنگون

به پاي افشاي ترفندهاي انتخاباتی رژیم 
 يروزهسهنرفتند. برگزاري این آکسیون 

بلژیک (تورنتو و اسلو در حمایت) مرکزي در 
علیه انتخابات باعث شد که برخی نیروهاي 

سازمان «منتسب به چپ اعالم کنند که 
زنان هشت مارس آبروي جنبش را با این 

ي بیرونیِ چون هیچ مبارزه» حرکت خرید
اي به این شکل در یافتهمتمرکز و سازمان

دیگر نشان  بارکیاپوزسیون انجام نشد. ما 
یم که یک نیروي کوچک اما مصمم و با داد

تواند مبارزات مؤثري خط و هدف روشن می
را علیه وضع موجود و خالف جریان حاکم 

 کند. یدهسازمان
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 :2016مبارزه علیه سفر روحانی به اروپا / ژانویه 
یکی دیگر از مبارزاتی که توانست به درجات زیادي تأثیر مثبت و 

پرآشوب کنونی بر جاي بگذارد، اعتراض به  يدرصحنهماندگار خود را 
مبارزه علیه این سفر نشان  يدرصحنهسفر روحانی به اروپا بود. ما 

ي اعتراض و تواند صحنهدادیم که یک نیروي متشکل و آگاه زنان می
ستیز جمهوري اسالمی را مخالفت با یکی از سردمداران رژیم زن

 یدرستبهیش گذارد که تر کند و مواضعی را پرادیکال مراتببه
برد هدفمند و درست حقیقت را از جوانب گوناگون آن طرح کند. پیش

ي ي ما توانست هم در درون جنبش و هم در همان صحنهمبارزه
زنان ایجاد  خصوصاً کنندهشرکتمبارزه شور و شوقی را در دل مردم 

کند. در این پروسه، عالوه بر شعار صحیح، کار سیاسی و آمادگی 
توان به مثال می عنوانبهبرد جلسات پالتاکی و ... معی، پیشج

تأثیرات پیام سازمان زنان که یکی از فعالین آن را ارائه داد، اشاره کرد. 
بوك یکی از زنان تأثیر آن پیام باعث انعکاس سریع آن در فیس

(از یک سازمان زنان دیگر) شد. در عرض کمتر از بیست  کنندهشرکت
بوك روي این سخنرانی نزدیک به سه هزار نفر در فیس و چهار ساعت

 گونهنیاکلیک کرده بودند و این خود نشانی کوچک از حساس بودن 
مبارزات و نقش برجسته زنان در آن بود. ارتباط برخی زنان از داخل و 

خود » شما صداي ما هم در این عمل بودید«اظهار این نکته که 
ها اعالم کردیم که ما صداي میلیون یتدرسبهگر این است که ما نشان

زنی هستیم که خواهان سرنگونی انقالبی رژیم جمهوري 
 اند.اسالمی

 

 :2014آکسیون سراسري اعتراض به اعدام ریحانه / اکتبر 
سراسري از جانب  طوربهو  یدرستبههایی که از دیگر فعالیت

هاي اعتراضی بیرونی پیش برده شد، آکسیون يدرصحنهما 
اعالم کرده  یدرستبهدر رابطه با اعدام ریحانه جباري بود. ما 

پوشیده نیست  یخواهيآزادبر هیچ فرد مبارز و «بودیم که: 
که مبارزه براي نجات جان ریحانه مبارزه با تجاوز است. 

و اعدام است. مبارزه  »قصاص« ییوسطاقرونمبارزه با قانون 
ان، اسالمی بودن فرودستی زن يبا رژیمی است که بر پایه

ستیز و قوانین زن يکند. مبارزه با کلیهخود را ثابت می
رژیم آري! مبارزه براي سرنگونی  هاي اسالمی است.مجازات

ن جمهوري اسالمی و تغییر افکار مردم جز با مبارزه زضد
اي که فرودستی نیمی از گرانهقوانین سرکوب يعلیه کلیه

 »میسر نیست. ،داده استجامعه را جزو الینفک خود قرار 
رژیم قصد داشت که با اعدام ریحانه، هرگونه مقاومت و 

تجاوز مردانی که  خصوصاًي زنان در برابر تجاوز، مبارزه
در خدمت این رژیم قرار دارند را سرکوب کند.  ینوعبه

اعتراض ما براي نجات جان ریحانه در بین مردم در 
را نگرفت، اما جلوي این اعدام  اگرچهکشورهاي مختلف 

 توانست به درجاتی در افشاي این رژیم نقش بازي کند.
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 :2013اثر او انسلر/ژوئن » مونولوگ واژن«اجراي نمایش 
اگرچه درگذشت دو تن از فعالین سازمان زنان هشت 

ي ) ضربهشناسحقرفقا آذر درخشان و مینا (مارس 
ام ي ما وارد کرد اما با تمسخت و دردناکی به مجموعه

توان تالش کردیم، تسلیم غم و اندوه نشده و حتی این 
اي مبارزاتی کرده و لحظات سخت را هم تبدیل به صحنه

ي زنان و نقاط عطف زندگی این رفقا در مورد مسأله
هاي بزرگ در زندگی سیاسی و شان براي گسستتالش

یک زن انقالبی را برجسته سازیم.  عنوانبهشخصی 
ق آذر که تالش کردیم عالوه بر یک در مورد رفی خصوصاً

ي مرگ و فرهنگ عزا و ... برخورد خالف جریان به مقوله
از او یاد کنیم » جشن یک زندگی درخشان«تحت عنوان 

اتر او با به صحنه بردن تئ درگذشتو در اولین سالگرد 
با خالقیت،  بازهمانسلر  اثر زیباي او» گویی واژنتک«

تابوشکنی و خالف جریان رفتن و با جسارت تمام براي 
رسمی و علنی) این  صورتبه( اولین بار به زبان فارسی

 .میدرآوردتئاتر را به اجرا 
ي تجربه ان سازمان زنان هشت مارس،داردوستفعالین و 

زیادي در این زمینه نداشتند اما با جدیت، تالش و 
ي با مضمون مبارزاتی در جسارت یک اثر درخور هنر

داشت جنبش زنان خلق کردند. این کار عالوه بر گرامی
رفیق عزیزمان، گامی براي ارتقاي جنبش زنان و جسارت 

 بخشیدن در طرح موضوعات تابوشکنانه بود.
 

 هاي سراسريفعالیت
 برگزاري روز جهانی زن

  ۲۰۱۶ مارس   لنددوسلدورف / ه -برمن :بلژیک / کانادا / آملان انگلستان / -
 ۲۰۱۵مارس   دوسلدورف / هلند  -برمن :آملان انگلستان / بلژیک / کانادا / -
 ۲۰۱۴مارس  دوسلدورف / هلند / کانادا -برمن: نروژ / بلژیک/ آملان انگلستان/ -
 ۲۰۱۳مارس  دوسلدورف / کانادا -برمن :/ آملان نروژ/ فرانسه /  /بلژیک انگلستان -
 ۲۰۱۲مارس   دوسلدورف / هلند / نروژ -برمن :نادا / بلژیک/ آملانانگلستان / کا -
 ۲۰۱۰مارس  دوسلدورف / هلند / کانادا -برمن :انگلستان / بلژیک / فرانسه / آملان -
 

   برگزاري روز مبارزه علیه خشونت بر زنان
 ۲۰۱۵نوامرب   دوسلدورف / کانادا -انگلستان/ بلژیک / هلند / آملان: برمن  -
 ۲۰۱۴نوامرب   دوسلدورف / هلند / کانادا  -برمن :آملان بلژیک / گلستان/ان -
 ۲۰۱۳نوامرب   دوسلدورف / هلند / کانادا  -برمن :انگلستان / بلژیک / آملان -
 ۲۰۱۲نوامرب  دوسلدورف / هلند / کانادا - برمن :فرانسه / آملانبلژیک / انگلستان /  -
 ۲۰۱۱نوامرب   کانادا/  دوسلدورف -برمن  :انگلستان/ بلژیک / هلند / آملان -
 

 روز جهانی کارگر
 ۲۰۱۵می     انگلستان / کانادا/ آملان / هلند / بلژیک -
 ۲۰۱۴می      انگلستان / کانادا/ آملان / هلند / بلژیک -
 ۲۰۱۳می    انگلستان / کانادا/ آملان / هلند / بلژیک -
 ۲۰۱۲می    انگلستان / کانادا/ آملان / هلند / بلژیک -
 ۲۰۱۱می    انگلستان / کانادا/ آملان / هلند / بلژیک  -
 

 60زندانیان سیاسی دهه  عامقتلبه مناسبت 
 ۲۰۱۵ سپتامرب  / بلژیک دوسلدورف / هلند -انگلستان / آملان ـ برمن -
 ۲۰۱۴ سپتامرب  / بلژیک دوسلدورف / هلند -انگلستان / آملان ـ برمن -
 ۲۰۱۳ سپتامرب  / بلژیک دوسلدورف / هلند -رمنانگلستان / آملان ـ ب -
 ۲۰۱۲ سپتامرب  / بلژیک دوسلدورف / هلند -انگلستان / آملان ـ برمن -
      ۲۰۱۱سپتامرب  / بلژیک دوسلدورف / هلند -انگلستان / آملان ـ برمن -

  پاریس ـ آدرس این نمایش در یوتیوب:  2013ژوئن  ـنمایش مونوگ واژن 
   https://www.youtube.com/watch?v=W1f6KU-ToPM 
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 شناسحق و مینا رفیق آذر درخشان ادبودیمراسم 
 ۲۰۱۳ ژوئن   يسپار در درخشان آذر يادمان مراسم -
 ۲۰۱۲ ژوئن   درخشان  آذر رفیق یسپار خاکمراسم  -
     ۲۰۱۲ژوئن   فرانکفورت / بلژیک / هلند / کانادا  - برمن: انگلستان / آملان -
 ۲۰۱۲ ژانويه   شناسحق مینا رفیق يادمان رشکت در مراسم -
 ۲۰۱۱ ژانويه  شناسحق مینا رفیق یسپار خاک رشکت در مراسم -
 

 پاریس به روحانی سفر به اضیاعتر
 دیواری سنا / �ایش مجلس مقابل/  الیزه کاخ ارتجاع، »امن« قرصهای آکسیون در مقابل

 ۲۰۱۶ ژانویه      شبانه
تورنتو فرانسه در به روحانی سفر علیه مارس هشت زنان سازمان ح�یت از تظاهرات

 ۲۰۱۶ ژانويه      
 

 المیاس جمهوري انتخاب ضدروزه سه رکارزا
 ۲۰۱۳ ژوئن ۱۴ و ۱۳-۱۲بروکسل  در اسالمی جمهوری انتخاب ضد روزهسه کارزار -
 ۲۰۱۳ ژوئن  تورنتو در جمهوری ریاست انتخاباتی مضحکه علیه تظاهرات -
 ۲۰۱۳ژوئن  (نروژ) اسلو اسالمی در جمهوری سفارت مقابل در انتخابات ضد آکسیون -
 

  اعتراض به اعدام ریحانه جباري

 ۲۰۱۴ اکترب  / کاناداهلنددوسلدورف/ -برمن :بلژیک/آملان/اننگلستا -
 

 پالتاکی يوگوگفت و بحث يجلسه
 ۲۰۱۶ ژانويه    پاریس به روحانی سفر به اعرتاض -
 ۲۰۱۶ ژانويه   آملان در زنان به جنسی تجاوز و شونتخ -
 ۲۰۱۵ نوامرب  کنیم؟ اعرتاض اروپا به روحانی، سفر علیه متحد باید چرا -
 ۲۰۱۵ مارس  زیستزن بنیادگرایان تفکر بازتاب: فرخنده وحشیانه قتل -
 ۲۰۱۳ می    آن علیه روزهسه کارزار و انتخابات -
 ۲۰۱۳ آوريل    زنان و انتخابات کنونی اوضاع -
 ۲۰۱۳ مارس   است زنان علیه خشونت زیربنای مردساالری -
 

 هاشرکت در سمینارها و کنفرانس
 / کلنهای مستقل زنان و زنان دگر و همجنسگرای ایرانی شکلت یسمینار ساالنه -
 ۲۰۱۶ژانویه       
  ۲۰۱۵اکترب       های لندنکنفرانس فمینیست -
 ۲۰۱۵ آگوست               لندن / های زنان ایرانبیست و ششمین کنفرانس بنیاد پژوهش -
 ۲۰۱۵مارس  / برلین »قدرت نقد: جریان مارکسیسم ـ فمینیسم«املللی کنفرانس بین -
 ۲۰۱۳ نوامرب   کمونیست و چپ زنان نشست دومین -
  ۲۰۱۳ جوالی / کلن ایران زنان یهاپژوهش بنیاد کنفرانس چهارمین و بیست -
 ۲۰۱۲نوامرب    کنفرانس ساالنه ماتریالیسم تاریخی/ لندن -
 ۲۰۱۲ آوريل   اولین نشست زنان چپ و کمونیست  -
  ۲۰۱۱ ژوئن  / هلند ایران زنان یهاپژوهش بنیاد سکنفران دومین و بیست -

  

 هامصاحبه
 اروپا به روحانی سفر علیه اندازچشم تلویزیونی امیرخیزی با کانال ی فریبامصاحبه -

 ۲۰۱۶آوریل 
 ۲۰۱۶مارس     ی فریبا امیرخیزی با رادیو صدای زنان مصاحبه -
 اروپا به روحانی سفر علیه اندازچشم تلویزیونی امیرخیزی با کانال فریبای مصاحبه -

 ۲۰۱۶ ژانويه     
ی آناهیتا رح�نی با رادیو پیام پیرامون قتل فرخنده �ادی از تحجر و مصاحبه -

 ۲۰۱۵مارس      گری دینیستیزه
 ۲۰۱۴ نوامرب   زنان صدای رادیو امیرخیزی با فریبای مصاحبه -
انقالب اکترب؛ مسئله زنان؛ دستاوردها و یرامون آناهیتا رح�نی با رادیو پیام پ یمصاحبه -

 ۲۰۱۳نوامرب       هاضعف
پیرامون نقش زنان در جنبش کارگری اندازچشم تلویزیونی با کانال آناهیتا رح�نی یمصاحبه -
 ۲۰۱۳می              
  ایران در انتخابات پیرامون اندازچشم یزیونیتلو با کانال امیرخیزی فریبای مصاحبه -
 ۲۰۱۳ می            
 ۲۰۱۳ می     ایران در انتخابات پیرامونرادیو صدای زنان با  امیرخیزی فریبای مصاحبه -
 ۲۰۱۳مارس    آناهیتا رح�نی با رادیو پیام پیرامون جنبش زنان و برهنگی اعرتاضی یمصاحبه -

 ۲۰۱۳ژانویه  نی با رادیو پیام پیرامون خشونت علیه زنانآناهیتا رح� یمصاحبه -
  آشتیانی سکینه سنگسار حکم پیرامون همبستگی درخشان با رادیو آذر یمصاحبه -

 ۲۰۱۱ دسامرب
 ۲۰۱۱ نوامرب  زنان برابری (پرسش و پاسخ) در مورد موقعیت با افق درخشان آذر یمصاحبه -
 پوررح�ن کربی آزادی کمپین یکانی دربارهگلم جمشید با درخشان آذر یمصاحبه -
 ۲۰۱۱ آگوست                         
 ۲۰۱۱ ژوئن       زنان صدای درخشان با راديو آذری مصاحبه -
 بخش -زن رهایی جنبش در سوسیالیستی راهکارهای برابری / با افق درخشان آذری مصاحبه -

 ۲۰۱۱ آگوست                         دوم
 بخش -زن رهایی جنبش در سوسیالیستی راهکارهای / برابری افق درخشان با آذری مصاحبه -

 ۲۰۱۱ جوالی                                         اول
منطقه و ایران در زنان مبارزات شورایی پیرامون دمکراسی رادیو امیرخیزی با فریبا یمصاحبه -
 ۲۰۱۱ مارس        
 

 هاي محلیفعالیت
 ۲۰۱۶ فوريه    / برمن نپال در زنان جهانی کنفرانس رشکت در کنرست -
 ۲۰۱۵ سپتامرب               انگلستان / بلژیک / آملان: برمن -پناهندگان  از ح�یت در تظاهرات -
 ۲۰۱۵ سپتامرب                      تورنتو - زمانی شاهرخ قتل علیه آکسیون -
 ۲۰۱۵ نوامرب  آملان: برمن -هامبورگ  شهر در جوستیزانهپناه قوانین و تحرکات علیه -
 ۲۰۱۵ می        تورنتو -ایران  در اعدام علیه اعرتاضی آکسیون -
 نوامرب دوسلدورف / بلژیک -برمن: آملان انگلستان/ هلند / -کوبانی  مبارزات مردم از ح�یت -

۲۰۱۴ 
 ۲۰۱۴ اکترب     انگلستان  - ایران در زنان به اسیدپاشی علیه آکسیون -
 ۲۰۱۴ آوريل   انگلستان - بریتانیا در رشیعت ستیززن قانون علیه آکسیون -
 ۲۰۱۴مارس       بلژیک -نیجنسقط حق از ح�یت -
 ۲۰۱۳ دسامرب    فرانکفورت - زنان سنگسار برگزاری آکسیون عليه -
 ۲۰۱۳ مارس      بلژیک  - نیجنسقط حق از ح�یت -
 ۲۰۱۲ نوامرب   بلژیک - در بروکسل ایرلند سفارت برابر در اعرتاضی آکسیون -
 ۲۰۱۲ گوستآ                   انگلستان – لندن املپیک در در اجباری حجاب علیه گرده�یی -
انگلستان / کانادا / بلژیک /  -ایران  در افغان شهروندان حقوق از آکسیون اعرتاضی درح�یت -

 ۲۰۱۲ جوالی       هلند
 -اتاوا در اسالمی جمهوری سفارت مقابل در کارگری فعالین هایدستگیری علیه نآکسیو  -

 ۲۰۱۲ جوالی       کانادا
 ۲۰۱۲مارس      بلژیک  - نیجنسقط حق از ح�یت -
 ۲۰۱۱ ژوئن     فرانکفورت - افغانستان مردم با همبستگی -
 

 »بهار عربی« يهازشیاز خ حمایت
 ۲۰۱۱ فوريه    / بلژیک / کانادا آملان: برمن / انگلستان / هلند

 

 جایگاه نشریه:
سازمان زنان هشت مارس در طی سالیانی که انتشار یافته تالش  ينشریه -

ستیز جمهوري ي فرودستی زنان را که رژیم زنکرده است ابعاد گسترده
هاي مردساالر به طرق گوناگون و اسالمی در ایران و افغانستان و امپریالیست

؛ افشا نماید کنندیمتر از گذشته بر زنان اعمال گسترده مراتببه در ابعادي
نشان دهد که اعمال این فرودستی چگونه بر زندگی  تالش کرده تا
شان را به تباهی کشانده است. تالش ثیر گذاشته و زندگیأمیلیاردها زن ت

عدالتی ي این ستم و بیاي و روابطی که پایهاین بوده است که علل ریشه
تا بتواند نیاز به انقالب از  ؛افشا نماید کنندهقانعست را به شکلی مؤثر و ا

ز جمهوري اسالمی در ایران و افغانستان و قطع ستیطریق سرنگونی رژیم زن
 يجهت برقراري یک جامعه مردساالر درهاي هرگونه دخالت امپریالیست

 ذارد.نوین که هیچ شکلی از ستم و استثمار در آن نباشد را پیش گ
مهمی در رابطه با امر آگاهی انقالبی زنان بر عهده  ياین نشریه وظیفه -

هشت مارس تالش کرده است به موضوع ستم بر زن  يگرفته است. نشریه
است، بپردازد و از این طریق  پدر/مردساالرطبقاتی  یک نظام يیجهکه نت

 .ادي ایجاد کندی و تحول واقعیت مدیالکتیکی بین آگاهی انقالب يیک رابطه
 

http://youtu.be/S7HiMLsa1rc
http://youtu.be/S7HiMLsa1rc
http://youtu.be/S7HiMLsa1rc
http://youtu.be/S7HiMLsa1rc
http://youtu.be/S7HiMLsa1rc
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که  . درست استکنندینمبه آگاهی انقالبی دست پیدا  خودخودبهزنان 
و  کنندیماین ستم را تجربه  شانیزندگدر  هرروزهها زن میلیون
اما آگاهی ؛ زنندیمشان به درجاتی علیه آن دست به شورش بسیاري

وسط نشریه تواند تمی هاي ستم و چگونگی رفع آنداشتن از علل و ریشه
هاي زن برده شود. کنند به میان تودهو فعالینی که به گرد آن فعالیت می

به آن دسته از زنانی که  حتیباید در نظر داشته باشیم که در جامعه 
علیه ستم بر زن و یا علیه ستم بر خودشان مبارزه  انحاي مختلف

ب مثل حجا -رژیم  هايگريدر برابر اجحافات و سرکوب و کنندمی
کنند، اما به خاطر نداشتن آگاهی انقالبی و مقاومت می -اجباري 

از این همه ستم، در مقابل نظریاتی که در  رفتبرونراه نشناختن 
رفرمیست و لیبرال  يهاشیگراهم از جانب  -گیرند قرار می برابرشان

کلی در برابر  طوربهو  ي حاکمهجنبش زنان و هم از جانب طبقه
شوند می کردهگمگیج و ره  - در چارچوب نظام حاکم استهایی که ایده

نشریه این است که  يشود. وظیفهشان میو همین امر مانع اصلی تکامل
و به شکلی  کرده ییتواند شناساجا که میبتواند این موانع را تا آن

تا از این طریق بتواند این دسته از زنان را  ؛آن را کنار بزند کنندهقانع
 اي در موقعیت زنان بکند.سائل عمده براي تغییر ریشهدرگیر م

 کینقش افشاگرانه و تبلیغی بر اساس هشت مارس  ينشریه -
ده هم در سطح درونی نقش سازمان حالنیدرعگیري انقالبی دارد، جهت

قائل شدن به چنین نقشی براي نشریه، به و هم بیرونی را بر عهده دارد. 
ي میان این آگاهی و ابتکار عمل زنان در طهنقش آگاهی انقالبی و راب

اي که نشریه بر عهده دارد، ترین وظیفهمهم شود.مبارزه مربوط می
که تحت ستم و ی است هاي زنافشاگري از ماهیت نظام در برابر توده

هاي زن نشان داده شود که درد و رنج به توده کهنیا ؛استثمار هستند
تمدیده در ارتباط است و چگونه همه این آنان با دیگر اقشار و طبقات س

 نهفته داري حاکم بر جهاننظام سرمایه کردعملدر ماهیت و  هاستم
درد و  همهنیاهاي میلیونی زن نباید که توده مهم واقعیت نیو ا است

رنج و خشونت را تحمل کنند. وقتی زنان به این امر واقف شوند که 
تر کارکرد یک نظام است و مهم يآید نتیجهکه بر سر آنان می چهآن

با سرنگون کردن این نظم که  ندتوانوقتی به این امر آگاه شوند که می
اي عوض کنند، ریشه طوربهاسیر کرده است، وضع را  نیچننیاآنان را 

شود و میل به یادگیري و گاه انرژي آنان هزاران بار بیشتر آزاد میآن
یر این اوضاع به شکل قدرتمندتري در آن در جامعه، میل به تغی ياشاعه

باید هاي زن گفته شود که نه فقط باید به توده حالنیدرعخواهد آمد. 
جایگاه دیگر باید  درك کنند، بلکه ايریشه طوربهاین مسائل را 

نظام در برخورد به زنان و  کردعملنسبت به در جنبش زنان  هاشیگرا
 هند.سایر رخدادهاي جامعه را نیز تشخیص د

توان تنها از طریق ده را نمیانقالبی و سازمان اما این ابزار مهم آگاهیِ
متشکل  خصوصاًدهی و زنان برد. بسیج و سازمان به میاندنیاي مجازي 

پذیر است و نه در دنیاي در دنیاي واقعی و مادي امکان ،کردن زنان
این ابزارها  ياین فعالین انقالبی زنان هستند که از همه تیدرنهامجازي. 

دهی و متشکل کردن زنان استفاده خواهند کرد. براي بسیج و سازمان
ان این داردوستکه باید در نظر داشت این است که فعالین و  چهآن

توانند به بسیج و متشکل کردن زنان بپردازند. نمینشریه تشکیالت بدون 
ر بین زنان با این نگاه است که این نشریه را باید جسورانه و گسترده د

 براي - پخش کرد و به بحث و گفتگو پیرامون موضوعات آن در بین آنان
 .دامن زد - شانو متشکل کردن دهیسازمان

 و کل نظام  افغانستان و جمهوري اسالمی در ایران ستیزرژیم زن
طرق گوناگون ذهنیتی را  بهداري امپریالیستی حاکم بر جهان، سرمایه

بسیار قدرتمند است و در برابر آن  شانان دهند نظامکه نش اندشکل داده
بدیل مبارزه  يدر صحنهکه  ايدورهدر  خصوصاًتوان کاري کرد. نمی

 يتودهامروزه نیست. موجود هم در مقابل این نظام  ییانقالبی و قابل اتکا
توانند انجام وسیعی از زنان این ذهینت را دارند که حداکثر کاري که می

است که وضعیت خودشان را در چارچوب همین نظام بهتر  دهند این
تواند می یهاي معیني حاکمه در دورهاست که طبقه گونهنیاکنند. 

 -بدتربه گرد انتخابات و انتخاب بین بد و  مثالً -خیل وسیعی از اینان را 
دهی و این مسائل است که اهمیت و جایگاه سازمان يبسیج کند. همه
برجسته  تولیدات نظري ما را کالًهشت مارس و  يریهانتشار مرتب نش

ستمگرانه و رژیم ماهیت  که هم عمقِ ییسازد؛ تولیدات نظريمی
مادي و واقعی این  يو هم پایه نمایدرا افشا میحاکم  ياستثمارگرانه

که با آگاهی انقالبی و متشکل شدن و در گذارد را پیش میحقیقت 
گري توان به این همه ستمو کمونیستی میاتحاد با نیروهاي انقالبی 

توان زنان بیشتري را با خود متحد و بر این پایه است که می .خاتمه داد
ان آن با این داردوستي همراه نمود. فعالین این تشکیالت و همه

 نشریه استفاده کنند.این توانند از گیري است که میجهت
 خواهند زنان که می ییهاشیگراها و نشریه تالش کرده است دیدگاه
هایی از همین نظام سوق دهند، افشا نماید. به گرد نظام و یا جناح را

اند که در بیست سال گذشته به اشکال گوناگون تالش کرده ییهاشیگرا
آخر آن  ياي را در بین زنان تبلیغ و ترویج کنند. نمونهکه چنین وظیفه

است که یک حقیقت ه این اگرچاست. » مردانه مجلس يتغییر چهره«
 کهنیاحال بگذریم از  -ندارند  یگذاري نقشزنان در مدارج باال و سیاست

ي حاکمه زنان طبقات مرفه و طبقه این کمپین ياندازراهاز به  منظور
به این وسیله زنان را حداقل به زیر شان این است که هدف ولی - است

به شان این است که شتالرهبري جناحی از همین نظام بکشانند و 
حاکمه تالش  يي شرایطی که طبقهدرجات زیادي این کار را بر پایه

فکر و عمل آنان را در جهت استحکام  -بدهد  هادارد به خورد توده
 تاکنونانجام دهند. این گرایش از دوران خاتمی  - در آورد شاننظام

 نیبواقعد بای« :گویندعمل کرده است. اینان به زنان می نیچننیا
شان در کردعملکه در نظرات و » ینیبواقع«مرکز این اما » !باشیم

اند، این است که پشت یک ها متفاوت پیش گذاشتهها و همگراییکمپین
 متعلق به ینیبواقعهمین نظام را بگیریم. این » طلباصالح«جناح 
مرد/پدرساالر  خواهد در چارچوب یک نظاممعینی است که می يطبقه

طبقاتی خود را  ینیبواقعاش ایجاد کند و از این نظر جایی براي طبقه
تر از این نیست که تصور شود هیچ چیز غیرواقعیاما ؛ گذاردپیش می
اي به توان اصالح کرد و آن را ذرهرا می ز جمهوري اسالمیستیرژیم زن

 اند، سوق داد.سمت منافع اکثریت زنان که زنان کارگر و زحمتکش
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، ه استهشت مارس بر عهده گرفت يکی از وظایفی که نشریهی
افشاي این طرز تفکر و پیش گذاشتن راه صحیح در مقابل زنان 

هاي زن حداقل در بین زنان اما کماکان این نگاه در بین توده؛ است
ما باید ي میانی جامعه جایی براي ابراز دارد. در نتیجه طبقه

عملی در بین زنان و هم  ظري وي ني عظیمی هم در عرصهمبارزه
قرار از  انجام دهیم تا بتوانیم به درجاتی هاشیگراافشاي این در 

 به وجلوگیري نموده  رهبري این طرز تفکرگرفتن زنان تحت 
  .کنیمکمک  گسست از آن

 مطالبات  به کرده استهشت مارس تالش  ينشریه
ژیم سرنگونی ر ااین مطالبات ب ارتباطو  اي زنانپایه
افغانستان بپردازد و از  ستیز جمهوري اسالمی در ایران وزن

این طریق به ارتقاي آگاهی انقالبی و وحدت صفوف زنان به 
 ها یاري رساند.حول این خواسته

 مبلغ و مروج بوده يمثابهبهخالصه، نشریه از این زوایا  طوربه
کند. و در خدمت به جنبش انقالبی زنان نقش بازي می

نظرات انقالبی از اهمیت زیادي  يدر امر اشاعه سارت داشتنج
به حولش  روسیع پخش و ب طوربهبرخوردار است. نشریه را باید 

هاي ما، نشریات ما هاي ما، فراخوانمبارزه دامن زد. اگر فعالیت
... حس خالف جریان رفتن، حس اطمینان به راه را در خود  و

ثر و هدفمندي را ؤالیت انقالبی متواند هیچ فعنداشته باشد، نمی
 يبریم که سیطرهاي به سر میدهی کند. ما در دورهسازمان

ستیز بنیادگرایان مذهبی و غیرمذهبی و نیروهاي زن ارتجاعیِ
شان این جهان حاکم است و تالش برهاي مردساالر امپریالیست

یکی انتخاب از بین  ،هاي مردم بگویند که تنها راهاست که به توده
دروغین این  يادعاها ياز اینان است. نقش نشریه این است که همه

گر را افشا کند و در بین ستیز و سرکوبنیروهاي ارتجاعی و زن
به ارتقاي هرچه  تنهانهتوان می نیچننیاها به مبارزه دامن زند. توده

توان به تعمیق بیشتر آگاهی فعالین این سازمان دست یافت بلکه می
چه ل یافتن هر چه بیشتر این گرایش انقالبی خدمت نمود. آنو صیق

هاي وسیع زنان تواند براي تودهکه تبلیغ و ترویج ما را در نشریه می
یعنی انگشت گذاشتن بر ؛ بودن آن است متکی بر حقیقت جذاب کند،

به کل  اي زناناین ستم و مطالبات پایهروي ستم خاص به زنان و ربط 
این ستم و  أ، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که سر منشمناسبات اقتصادي

هاي وارده بر مردم در جامعه است. تنها از این طریق است که سایر ستم
ه جا زنان بتوان با توهماتی که نظام حاکم در بین مردم و در اینمی

 توانمی گونهنیاراه انداخت و به جدي و اصولی  يآورد مبارزهوجود می
بتوانند  تابسیج کرد  راهمان را با حس اعتماد بهز زنان اوسیعی  تعداد

در که دنیایی  ي رها کنند؛نیرو و انرژي خود را براي ساختن دنیاي دیگر
 زندگی کنند. آزاد و رهاو ...  جنس ها فارغ ازانسان يهمهآن

گذارد تا زنان را پیش می ییخط راهنما ي مانشریهبه همین دلیل 
حاکم بر پدر/مردساالر طبقاتی نظام  کردعملن را از شابتوانند هم درك

کنند، این نشریه فعالیت میحول رند و هم فعالینی که به بباال ب جهان
یک فعالیت هدفمند را در یک  گونهنیامتحد و هماهنگ عمل کنند و 

به وجود آمدن  جهت هدفمند براي ایجاد جنبشی انقالبی و در خدمتِ
 دهی کنند.سازمان بدیلی انقالبی،
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 اي:نقش و جایگاه کار توده
» ايکار توده«برد براي ما پیش کنندهنییتعهاي مهم و یکی از فعالیت

توان به در ابعاد وسیع نمی یدهسازماندر بین زنان است. بدون بسیج و 
سال کار  18تعمیق نگرش و خط دست یافت. به همین دلیل پس از 

یکی از » ايکار توده«ن کماکان موضوع مستمر و متمرکز در جنبش زنا
اي یک تشکل توده عنوانبهمباحث مرکزي سازمان زنان هشت مارس 

در تحول فرد و جمع  کنندهنییتعبرد این فعالیت نقش زنان است. پیش
مشخص رابطه  طوربهعموم و  طوربهها کند. داشتن رابطه با تودهایفا می
ها را در دست داشته زد که نبض تودهساهاي زن ما را قادر میبا توده

ي هاي ذهنی آنان که عامل اصلی بازدارندهباشیم تا بتوانیم بر مبناي گره
 گو باشیم.شان در امر مبارزه است، پاسخگريدخالت

بریم. اوضاعی که از یک طرف امروزه ما در اوضاع سختی به سر می
گرا و ي واپسنیروهاي بنیادگراي مذهبی و انواع و اقسام نیروها

ي اند؛ از یک طرف سیطرهها فضاي فکري را اشغال کردهامپریالیست
کند و از شان بر ذهن و زندگی مردم دنیا سنگینی میي جنایاتوحشیانه

طلبانه، سر فرود تسلیم تیغابهي نظرات طرف دیگر با تبلیغات و اشاعه
؛ کنندیمآوردن در مقابل این شرایط را بر ذهن و عمل مردم حک 

گی و تحمل وضع موجود در دنیا را آیندهطوري که حس ناامیدي و بی
با  عمدتاً حاکم کنند. رژیم تئوکراتیک جمهوري اسالمی نیز جامعه را 

ها و تحرکات سرکوب و خونریزي مرعوب کرده است، هرچند مقاومت
 خودي وجود دارد اما نیرو و بدیل انقالبی در صحنه حضور ندارد.خودبه

هاي زن را خواسته و شرایط دهشتناك است که بسیاري از توده این
ناخواسته در چارچوب همین مناسبات ستم و استثمار قرار داده است و 

تر از هر زمان دیگر در تر و ضروريتر، واقعیاین سوال را برجسته متقابالً
ر مقابل ما قرار داده است که در برابر این اوضاع بار دیگر این سوال را د

 صرفاًخواهیم مقابل ما و همه نیروهاي انقالبی قرار داده است که آیا می
یک تشکل معترض باشیم و یا به دنبال تغییر این اوضاع هستیم؟ در 

ترین ي جهانی ستمدیدهشرایطی که زنان در ابعاد میلیاردي و در گستره
م خواهیم حداکثر در جبهه مقاومت باقی بمانیگان هستند، میستمدیده

اي این خواهیم تبدیل به بخشی از جنبش انقالبی براي تغییر ریشهیا می
خواهیم در مقابل این سیستم افسارگسیخته و نابودگر دنیا شویم؟ می

مان براي بر هم دفاع کنیم یا با اعتقاد و اعتماد راسخ به حقانیت راه صرفاً
ن سوال خ صحیح به ایپاس قطعاًزدن این اوضاع به دشمن تعرض کنیم؟ 

خواهیم باشیم، بلکه مفسران این اوضاع نبوده و نمی این است که ما
خواهیم بخشی از نیروهایی باشیم که براي تغییر این اوضاع به نفع می

 کنند.هاي میلیونی فعالیت آگاهانه و انقالبی میتوده
یک تشکل کوچک اما انقالبی زنان در چیست؟ تفاوت  عنوانبهتفاوت ما 

که به نظر غیرقابل تغییر  ـ یخالف جریانو  یابیتشکل ،هیآگاما در 
ها نیست. دهاست. امروزه آلترناتیوي در مقابل تو حرکت کردن ـ رسدمی

متشکل روشن و آگاه در مقابل خود  يهاسازمانها افق، برنامه و توده
 بینند.نمی

ین بخشی از نیروهاي انقالبی زنان خالف ا عنوانبهبنابراین براي ما 
اوضاع حرکت کردن از اهمیت حیاتی برخوردار است. از یک طرف باید 

تشخیص دهیم و آگاه باشیم که بدون در  یدرستبهسختی اوضاع را 
دست گرفتن اهداف سیاسی و تشکیالتی این سازمان و پاسداري عملی 

توانیم در مقابل این اوضاع ایم، نمیبه آن رسیده تاکنوناز آن چه که 
از طرف دیگر تکامل هر چه بیشتر نگرش انقالبی ما به این  تاب آوریم.

هاي زن برده و از وابسته است که بتوانیم این کیفیت را به درون توده
گیر و هدفمند شرایط را براي عمق اي مستمر، پیطریق کار توده

 مان مهیا کنیم.بخشیدن به نظرات
 ظاهربهوضاع بد و همواره باید در نظر داشته باشیم که در مقابل این ا

، شرایطی هم فراهم شده است که خیل عظیمی از »تغییر رقابلیغ«
به  يدردربهحقوقی، فقر، جنگ، گرسنگی و زنان از بی خصوصاًمردم و 

ترین ها زن را در غیرانسانییعنی شرایطی که میلیون؛ اندستوه آمده
عرض در م یفشانآتشچون کوه موقعیت قرار داده است طوري که هم

ي ما انباشته شده و نیاز . انبار باروتی که خارج از ارادهاندقرارگرفتهانفجار 
اي آگاهانه دارد تا تبدیل به حریقی گسترده شود. از این منظر به جرقه

مان و توانیم و باید با جسارت و اعتماد به این واقعیت مادي مقابلما می
 نیچننیایج بپردازیم. مان در بین زنان به تبلیغ و ترودرستی نگرش
تواند از یک طرف کیفیت تا کنونی نگرش ما را ارتقا دهد و روشی هم می

هم از دیگر سو کمیت را افزایش دهد. این درست است که در تحلیل 
دارد، اما  کنندهنییتعنهایی، این کیفیت نگرش انقالبی است که نقش 

دراز مدت به  بدون جلب و بسیج افراد بیشتري به گرد این نگرش در
 کیفیت این نگرش نیز ضربه وارد خواهد شد.

ما باید بتوانیم با اتکا به پتانسیل موجود مسیر حرکت به سمت رهایی را 
در مقابل خودمان و دیگر زنان ترسیم کنیم. باید بتوانیم با شجاعت 

که از خواهیم برویم. بدون اینایم و به کجا میبگوییم کجا ایستاده
دگی راه هراسی به دل راه دهیم، سعی کنیم با اتکا به سختی و پیچی

تر درك گی راه را هر چه بهتر و دقیقشناخت و توان هزاران زن پیچیده
 و راه تغییر را طرح و عملی کنیم.

بریم این یک واقعیت عینی است ي سختی به سر میامروزه ما در دوره 
ر همین شرایط زنان اما تأکید بر این واقعیت به معناي این نیست که د

شان وجود عاصی از همین اوضاع، عاصی از موقعیت خود و اطرافیان
هاي ي نزدیک با تودهمان روشن باشد که برقراري رابطهندارند. باید براي

 بینی معین است.ي روش نیست بلکه بیان یک جهانمساله صرفاًزن 
رزاتی مبا يدرصحنهاین درست است که شرایط عینی نقش مهمی را 

اما این نیز درست است که یک نیروي انقالبی نیز ؛ کنندبازي می
ها به توده یدهسازمانبرد فعالیت انقالبی، بسیج و تواند با پیشمی

 درجات معینی به تغییر اوضاع کمک کند.
هاي زن به این دهباید در نظر داشته باشیم که تبلیغ و ترویج در بین تو

ي تضادهایی که در جامعه عمده خصوصاًدها معناست که چگونه به تضا
کنیم؛ ، برخورد میابندییمها بازتاب کنند و در فکر و عمل تودهعمل می

دهیم و آن تضاد و ارتباط آن را بر اساس موضوع ستم بر زنان توضیح می
گی چیست و از دیدهرسانیم که بگوییم علل این ستمرا به سطحی می

 صرفاً نظر داشته باشیم که در تبلیغ و ترویج  آید؟ اما باید درکجا می
نباید در سطح توضیح و واکاوي تضادهاي عام باقی بمانیم بلکه باید به 

شویم و ارتباط آن تضاد خاص را با قلب مسأله و تضاد خاص وارد 
 دهیم.تضادهاي عام توضیح 

 خصوصاً طبقاتی،  يهاشیگراطور ما باید در برخورد به سایر همین
 طبقاتی غالب که به درجات مختلف افکار زنان را شکل داده  يهاشیگرا
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ها تأثیر گذاشته، با تبلیغ و ترویج صحیح تأثیر نیا روي آ
بگذاریم و به افکار آنان جهت صحیح دهیم. افکار طبقات 
حاکم به اشکال مختلف در درون جامعه و زنان رسوخ نموده و 

و  حقبهنارضایتی  برهیتکها عالوه بر ما در برخورد به آن
ها غلط درون آن يهاشیگراروشان باید با پیش يهاشیگرا

ي فکري ضروري، آگاهانه و اما این یک مبارزه؛ نیز مبارزه کنیم
رفیقانه است و تفکرات صحیح ما به شکل اتوماتیک انتقال 

 عموماً گونه نیست که چون ما یک خط درست (یابد. ایننمی
 هاتودهن را در مقابل نتیجه کافی است که آدرست) داریم، در 

بین و این تا با آن همراه شوند. این نگرش آسان قرار دهیم
 ها است.سیاسی در برخورد به توده یِطلبراحت
دیگر  يجابهتر و ي دیگر هم این است که ما نباید پیشنکته

زنان تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم. چون زنان با یک روش و 
ي ي مشخص، انگیزه، تمایل و توان ... مشابه وارد مبارزهدرجه

ي زنان را در معرض آگاهی و شوند، ما باید همهسیاسی نمی
توان و موقعیت یک انتخاب آگاهانه قرار دهیم. بعد از آن می

بندي کرد و در سطوح اي جمعي کار تودهباید در پروسه
نیرو فقط گام مختلف آنان را درگیر امر مبارزه نمود. بسیج 

ترین بخش، جهش در آن اي است اما مهمي کار تودهاولیه
گرفتن وظایف  است؛ جهش براي متشکل شدن و به عهده

انقالبی. در طرف دیگر هم هستند زنانی که عالقه و تمایل به 
مبارزه دارند ولی به دالیل گوناگون از پذیرش وظایف و 

دسته از زنان را  ورزند. ایندیسیپلین انقالبی امتناع می
برد نمود. پیش یدهسازمانتوان در اطراف تشکیالت زنان می

اي به تحکیم و گسترش تشکیالت ما و ي کار تودهاین پروسه
تقویت جنبش زنان خدمت خواهد کرد. ما باید به هر زنی که 

تواند در امر خواهد و میاي که میبه هر شکل و به هر اندازه
نماید، فضا و امکان بدهیم تا در امر مبارزه انقالبی کمک 

اي و اعتماد و مبارزه سهم بگیرد. با داشتن چنین دید گسترده
ي توانیم، مجموعهي زنان است که میاعتقاد به توده

ها (از تقبل باالترین وظایف ها و حمایتاي از فعالیتگسترده
گیري را در کمک به شکلها) ترین مسئولیتانقالبی تا کوچک

 انقالبی جهت داده و تقویت نماییم. جنبش یک
و هدفمند در بین  با برنامهمند، عدم فعالیت مستمر، نقشه

زند. وقتی ما با سرزندگی و پویایی ما ضربه می ها، بهتوده
ها انرژي آموزیم. تماس با تودهآمیزیم، از آنان میها در میتوده

به خاطر داشته کند. این را باید مبارزاتی ما را صدچندان می
ها سازند. آنها هستند که تاریخ را میباشیم که این توده

راندن جامعه هستند و نیمی از  شیپبهدر  کنندهنییتعنیروي 
ي همین اصل صحیح است که ها، زنان هستند. بر پایهاین توده

گوییم بدون زنان انقالبی در کار نخواهد بود. داشتن درك می
گیر ن موضوع زیربناي حرکت مداوم و پیعلمی و اعتقاد به ای

 ها خواهد بود.ما فعالین آگاه در متحول کردنِ خودمان و توده
 

 تشکیالت
سال فعالیت با بسیاري از زنان و جریانات  18یکی از اختالفات مهم ما در طی بیش از 

 کردعملسیاسی در مورد ضرورت تشکیالت متعلق به زنان بوده است. در تفکر و 
ي رفع ستم بر زن مبارزه در بین زنانی که در زمینه حتیي از فعالین سیاسی و بسیار

کنند، نیازي به وجود تشکالت متعلق به زنان نیست. این طرز تفکر بر واقعیت می
تواند در تغییر موقعیت ستمدیدگی نمی رونیاموضوع ستم بر زن استوار نیست و از 

 کند.نوع نگاه زنان را خلع سالح می زنان نقشی را که باید ایفا نماید. این
مشابهی در  نسبتاًجا منظور زنان انقالبی است) که نظرات اي از زنان (در اینوقتی عده

ها را با نقشه گیرند که این ایدهمورد تغییر موقعیت ستمدیدگی زنان دارند، تصمیم می
به عمل درآورند به این ي تنگاتنگ با سایر زنان هدفمند در یک رابطه طوربهو برنامه و 

خورند که توان فکري و عملی خود را هم سو و متحد نموده و آن را در ضرورت برمی
یعنی به درجاتی به وحدت عمل و نظر دست ؛ یک چارچوب متشکل قرار دهند

شان متشکل مشترك اي به گرد هدفاما در این چارچوب متشکل وقتی عده؛ یابندمی
ها تک آنجبريِ کیفیت تکآورند که جمعِ ا به وجود میشوند، کیفیت نوینی رمی

هاي نیست؛ و این کیفیت نوین است که در ترسیم اهداف بلندپروازانه و نقشه
توانند با تعهد کند و افراد مینقش مهمی ایفا می مدتکوتاهو  بلندمدتي جسورانه

رچند در هیچ سپردن به اجراي آن نقش مؤثري در رفع ستم جنسیتی ایفا کنند. ه
 رود.پیش نمی یخطتکگرایانه، سهل و جمع و تشکلی این امر اراده
و انقالبیِ متعلق به زنان  ياتودهیک تشکل سیاسی،  عنوانبهسازمان زنان هشت مارس 

و  یدهسازمانکه در تبعید شکل گرفته است همواره در تمام دوران فعالیت خود در امر 
لف و عمیق نظري و عملی که متأثر از فضاي سیاسی هاي مختتشکیالت نیز با چالش

شده است؛ که البته عبور از این مسیر پر تضاد بدون اتکا  روروبهبوده است  اشدورههم
صحیحی که در پیش داشتیم، ممکن نبوده است. البته به این  عمدتاًبه خط سیاسی 

دهد که ما نشان می ردکعمل مجموعاًایم اما معنا نیست که کمبود یا اشتباهی نداشته
ي سختی که فعالیت ایم؛ در دورهدر حفظ و ارتقاي امر تشکیالت نیز موفق عمل کرده

شود، در خواهانه تقبیح میطلبانه و سهمانقالبی در مقابل تفکرات پراگماتیستیِ مماشات
گر فردي در مقابل تفکرات رانویهاي طلبیدورانی که پیروي از منافع فردي و جاه

یابد، در دورانی که فعالیت فردي و بخش و توجه به منافع جمع، ارجحیت مییهایر
هاي موجود و مرسوم) ارزش محسوب هاي فردي (بخوانیم انتخابپیروي از انتخاب

شود، در دورانی شود و متشکل شدن و تالش براي اهداف جمعی مذموم شمرده میمی
شود و زنان در ابل پاي زنان معرفی میمق حلراهکه حفظ و تحمل وضعیت موجود تنها 

آورند، در دورانی کاري با سیستم پدر/مردساالر امتیاز به دست میدستی و همقبال هم
شود و که تحزب و تشکل فقط براي فرودستان جهان مذموم و مقبوح شمرده می

طبقات حاکمه امپریالیستی و نیروهاي بنیادگرا به حداکثر خود را متشکل و 
کنند و از تمام توان فکري و مادي جهان (و حتی توان فکري و مادي می یدهسازمان

برند، در دورانی که ایدئولوژي ضد زن که ) براي استحکام تشکالت خود بهره میهاتوده
کند و زنان را در ي واحد خرد و نابود میگرانهي ستمتمام زنان جهان را در یک چرخه

ود را در برابر چنین سیستم هولناك و مقتدري تنها و خ هرکدامشرایطی قرار داده که 
براي عبور از تمام این  دورانِ سخت یابند و ... در تمام اینپناه و ناامید و ... میبی

ها سازمان کوچک ما به نیروي محدود اما متعهد و راسخ خود اتکا کرده است و دهشت
را به منبع اصلی و واقعی قدرت تمام تالش خود را معطوف داشته تا به هر طریقی خود 

زنان متکی نماید و تضادهاي تشکیالتی درونی و بیرونی خود را  خصوصاًها و یعنی توده
روي بیابد. هرگز براي یک نیروي انقالبی امکان پیش عنوانبهبه شکلی حل کند که 

 مقابل گرد نکرده و براي حفظ نیرو درخود عقب می از مواضع صحیح سیاسیک گسترش
  پاي آن منطبق بر ي تشکیالتینامهآیین و بر منشور سیاسی و است نکرده کرنش تضادها
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 آوردهااي که خود یکی از دستامهنده است، منشور و آیینفشر
 این تشکیالت هستند.

تالش همواره این بوده است که در امر فرم تشکیالتی نیز 
زنان را  جنبش آوردهاي جنبش انقالبی وروي نموده و دستپیش

ي قوت بدل کنیم. در مان را به نقطهجذب نماییم و نقاط ضعف
مقابل دوري جغرافیایی از ایران و افغانستان خود را به درجاتی بر 

، در میاکردهالمللی زنان مرتبط و متکی دستاوردهاي جنبش بین
واحدهاي کشوري و محلی را ایجاد  -مقابل پراکندگی جغرافیایی 

، در مقابل تضاد زبان فارسی و زبان میاردهک یدهسازمانو 
مان را به زبان کشورهاي میزبان در حد توان مواضع سیاسی

و  میاشدهکشورهاي میزبان ترجمه و وارد تعامل سیاسی و عملی 
... 

کارکرد تشکیالتی سازمان زنان هشت مارس از بدو تأسیس 
 بوده است: مؤثربسیار ساده ولی  تاکنون

 است که شالوده اصلی وحدت فعالین آن  منشوري موجود
 است.

 دارد که شرایط پیوستن هر زنی که خود را با افکار  يانامهنیآئ
  را مهیا کرده است. بینداین سازمان نزدیک می

 ي جمعی این تشکل است، اي دارد که بیان ارادهمجمع عمومی
اي بر ياکنندهنییتعنقش  کهآنعد وظایف سیاسی در بُ خصوصاً
ستیز جمهوري اسالمی در دهی مبارزه علیه رژیم زنسازمان

 ساالر دارد.هاي مردي امپریالیستایران و افغانستان و کلیه
  هاي این جمعی فعالیت طوربههیأت مسئولینی دارد که

  کنند.سازمان را هدایت می
 ها و واحدهاي محلی دارد که عالوه بر تعهد داشتن به برنامه

 شیپبههاي مستقل خود را نیز ي مرکزي، فعالیتهانقشه
  برند.می

 

 ي مالی:مسأله
هاي گونه وابستگی مالی به نهادها و سازماناین سازمان هیچ

 دولتی و غیردولتی نداشته و ندارد.
برد از نظر مالی اتکاي اصلی سازمان زنان هشت مارس براي پیش

ان خویش داردوستها و همیاري اعضا و اهداف خود به توده
 است.

هاي اگرچه همواره تأمین بودجه مالی براي پیشبرد فعالیت
به مانعی  انقالبی یکی از مشکالت این تشکیالت بوده است. ولی

 جدي مبدل نشده است.
هاي فعالیت بدون اتکا به رفع مشکالت مالی نیز مثل دیگر عرصه

عناست که ها بدین مشود. موضوع اتکا به تودهها تأمین نمیتوده
بتوانیم با کار سیاسی مشخص آنان را در این زمینه تا حدودي 

 آگاهانه به همکاري و همیاري ترغیب نماییم طوربهتوانیم که می
ها و درگیر زمانی که به این اصل درست معتقدیم که بدون توده

هاي فعالیت انقالبی قادر نخواهیم ي زمینهها در همهکردن آن
ي رفع مشکالت مالی ی داشته باشیم، در زمینهبود پیشرفتی واقع

 نیز این اصل درست صادق است.
 

 سایت
ترین خروجی ما در فضاي سایبري است. این سایت اولین سایت هشت مارس مهم

سایت زنان است (اولین سایتی که از زمان به وجود آمدن این امکان در فضاي 
در خدمتِ  تاکنونان ایجاد آن اندازي شد) که از زماینترنت، در جنبش زنان راه

ي نظرات گرایش انقالبی زنان بوده است. بر این اساس عالوه بر درج مقاالت، اشاعه
نظرات گرایش انقالبی درون  يکنندهمنعکسو ... این سازمان،  هاگزارشها، اعالمیه

جنبش زنان نیز هست و از این طریق تالش کرده است که به گسترش نظرات این 
گرایش انقالبی زنان کمک کند. در این راستا کوشش کرده است عالوه بر  تشکل و

ها و ... به گردآوري فیلم و تصاویر ها و کلیپ، مصاحبههاگزارشها، درج مقاالت، بیانیه
هاي ما در فعالیت مربوط به مبارزات زنان در سطح جهانی نیز توجه کند. مجموعه

 به ارتقاي آگاهی زنان خدمت کند. این تارنما به درجاتی توانسته است
 

 :بوكفیس
فکر، هاي عظیم خبرپراکنی و تولید کنیم که رسانهاگرچه در شرایطی زندگی می

پدر/مردساالر حاکم داري در انحصار سیستم سرمایه اساساً سازيو فرهنگ ایدئولوژي
این امکانات از  معینیتوانند در سطح میهم نیروهاي انقالبی  اما، ان استمنافع آن و

 یکم، بخش زیادي از مردم جهان: به دو دلیل ،یم سطح معینییگومی. استفاده کنند
 و یا امکان زنان، سواد و دانش خصوصاًو  کشورهاي موسوم به جهان سومدر 

 يهزینهقدرت پرداخت  ... و یا کامپیوتر وتلفن هوشمند،  و یا قدرت خرید دسترسی
 عمدتاً  ارتباطی يشبکهبنابراین مخاطبان این  ؛دارنداینترنت را ن يشبکه اتصال به

بوك دوم، فیس. دهنداین کشورها را تشکیل می بسیاري ازاز مردم شهرنشین  ريقش
تواند هاي اجتماعی مهم در دنیاي مجازي است که در بهترین حالت مییکی از شبکه

 ؛اي مجازي یاري نمایدتا حدي به تبلیغ و اشاعه افکار انقالبی و ایجاد ارتباط در فض
ي اصلی مبارزه اما کماکان براي نیرویی که خواهان تغییر دنیاي مادي است، عرصه

ي دیالکتیکی رابطه باهمنیز دنیاي مادي است. هرچند فضاي مجازي و دنیاي مادي 
دنیاي مادي است. به همین دلیل هم فعالیت اصلی و  دارند اما میدان اصلی مبارزه

 دهیسازمانسازمان زنان هشت مارس،  ازجملهراي هر نیروي انقالبی ب کنندهتعیین
تر و مؤثرتري را تر، ملموسهایی است که بتواند ارتباط مستقیماشکال مختلف فعالیت

بتواند در یک ارتباط نزدیک و تنگاتنگ به  ها به وجود آورد؛ تا از این طریقبا توده
هاي زن را نیز براي خدمت به توده تعمیق خط و گسترش تشکیالتی کمک نموده و

 نماید. دهیسازمانانقالب و تغییر جهان بسیج و 
اهمیت و هاي ارتباطی بیمعناي آن نیست که استفاده از ابزار و شبکهبه اما این 

 هايراهدر عصري که استفاده از تکنولوژي تبدیل به یکی از  خصوصاًاست،  تأثیربی
ین تأکید که مانند هر ابزار دیگري قدرت و ایدئولوژي ارتباط انسانی شده است. با ا

ي تولید و گسترش و استفاده از آن تأثیر به سزایی دارد و طبقات حاکمه بر نحوه
گرایی، ایدئولوژي ضد شود، از فردگرایی، مصرفبه کاربران آن نیز منتقل می مستقیماً

ژي اطالعاتی و در صدر آن تکنولوزن و ... با آگاهی به تمام جوانب این امر کماکان 
براي آشنایی با نظرات، نقدها، اي باشد تواند وسیلهمیبوك و ... و فیساینترنت 

اي است که اگر فعاالنه افکار، خبررسانی و تبلیغ و ... در سطحی جهانی. وسیلهتبادل
 تواند افرادو با نقشه و برنامه مثل هر فعالیت دیگري مورد استفاده قرار گیرد، می

بیشتري را با اهداف و سازمان ما آشنا کرده و به درجات معینی آن دسته از زنانی که 
آنانی که خواهان فعالیت انقالبی علیه ستم بر  خصوصبهاند و هاي ما آشنا شدهبا ایده

کند. با این درك و نگاه بود که سازمان زنان هشت مارس زن هستند را به ما نزدیک 
هایی از این دنیاي مجازي را در خدمت به پخش نظرات، نیز الزم دید که بخش

 ها و... خود قرار دهد.فعالیت
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 !هر جا ستم هست، مقاومت هم هست
ي متحد و راه انداختن مبارزه سازمان زنان هشت مارس با هدفِ به

شود تشکیل شده است. ي زنان علیه ستمی که بر آنان روا مییافتهسازمان
 ژهیوبهبارزات زنان در سراسر جهان و مبارزات زنان ایران این تشکل از م

آغاز گشته ) علیه حجاب اجباري( 1357جنبش نوینی که از هشت مارس 
 .الهام گرفته و بر تجارب و سنن انقالبی جنبش جهانی زنان متکی است

وحدت  يسوبهپیش «حول شعار  1998این تشکل از هشت مارس 
آغاز به فعالیت متحد و سراسري نمود و از » شوري زنان در خارج از کرزمنده

 به مبارزات خود جهت رفع ستم جنسیتی ادامه داده است. تاکنونآن زمان 
ي سازمان زنان هشت مارس، سازمان زنانِ افغانستانی و ایرانی است که کلیه

ستیز هاي نظري و عملی خود را در جهت سرنگونی انقالبیِ رژیم زنفعالیت
 کند.دهی میمی در ایران و افغانستان سازمانجمهوري اسال

سازمان زنان هشت مارس، سازمانی است که علیه همه نیروهاي مرتجع، اعم 
پدر/مردساالر در جهت ساختن  يهاستیالیامپراز بنیادگرایان مذهبی و 

 .کندیمکه در آن هیچ شکلی از ستم و استثمار نباشد، مبارزه  ياجامعه
اي و مستقل است رس یک تشکل دمکراتیک و تودهسازمان زنان هشت ما

ستیز هاي زنکه علیه اشکال مختلفِ ستم جنسیتی که از جانب دولت
ارتجاعی و امپریالیستی که پدرساالري یکی از ارکان اصلی آن است، مبارزه 

 کند.می

هاي تشکل دمکراتیک به این معنا که زنان با تفکرات گوناگون و بینش
 يهاشیگراتوانند در آن گرد آیند و در عین حفظ میاجتماعی متفاوت 

ي اشکال ستم بر زن به ناپذیري را علیه کلیهخود، مبارزات متحد و سازش
پیش برند. در فضاي سرزنده و شاداب به برخورد عقاید و نظرات گوناگون 
بپردازند و این امر را در خدمت ارتقاي هر چه بیشتر مبارزات مشترك خود 

 .قرار دهند
زنان  ژهیوبه -اي به این معنا که بر منافع اکثریت زنان ستمدیده تشکل توده

فشارد و براي تحقق آمال و آرزوهاي آنان پاي می -کش کارگر و زحمت
کند و معتقد است که رهایی زنان به دست خود زنان مسیر است و تالش می

 یی میسر نیست.هاي زن و آگاه و متشکل کردن آنان، رهابدون اتکا به توده
وابسته به  یالمللنیبنهادهاي دولتی و  تشکل مستقل به این معنا که از کلیه

 جهانی مستقل است. يهاقدرت
 هاسازماني احزاب، به این معنا است که علیرغم همبستگی با همه نیچنهم
 هاستیالیامپرکه علیه مرتجعین اسالمی و غیر اسالمی و  ییهاجنبشو 

. تشکیالتی است که هاستآن، تشکیالتی مستقل از همه دکننیممبارزه 
مشخص مبارزه علیه اشکال ستم بر زن به وجود آمده و مستقل از  باهدف

جمعی  يارادهآن توسط  يهاتیفعال، سیاست و هايریگجهتو  مردان است
 .شودیماعضایش تعیین 

 ا﹁︽︀﹡︧︐︀ن)-﹝﹠︪﹢ر ︨︀ز﹝︀ن ز﹡︀ن ﹨︪️ ﹝︀رس (ا︣ان
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ی از از نظر سازمان زنان هشت مارس، مبارزه براي رفع ستم بر زن یک

محورهاي اصلی مبارزات دمکراتیک مردم ایران و افغانستان است و بدون 
اي که در آن به کن کردن این ستم، ایجاد جامعهوفقه براي ریشهي بیمبارزه
هاي ستیز حاکم و وابستگی به امپریالیستي طبقات ارتجاعی و زنسلطه

هاي ایران و خلق پدر/مردساالر پایان داده شود و دمکراسی و آزادي به نفع
 کش برقرار گردد، میسر نیست.هاي زحمتتوده ژهیوبهافغانستان 

از نظر سازمان زنان هشت مارس، جنبش رهایی زنان یک جنبش سیاسی 
هاي سیاسیِ ارتجاعی که دژهاي مردساالري و ستم بر است؛ چرا که با قدرت

 .ستروبهروزن هستند، 
ستیز هاي زنو افغانستان رژیم مظهر اصلی پدر/مردساالري در ایران

ها اولین و جمهوري اسالمی حاکم بر این دو کشور هستند. این رژیم
 اي زنان هستند.ترین مانع تحقق مطالبات دمکراتیک و پایهبزرگ

بینند. ادغام دین زنان بیش از هر قشر دیگري از ادغام دین و دولت زیان می
ي نان است) با دولت (که بر پایهاش انقیاد زهاي اصلی(که یکی از ستون

اسارت زنان شکل گرفته) ستم بر زنان را تشدید کرده است. مبارزه علیه 
توان به جدایی دین از دولت محدود کرد، اما این خواست ستم بر زنان را نمی

 .هاي زنان ایران و افغانستان استترین خواستترین و فورياياز پایه
وییِ مرد بر زن در جامعه و در خانواده، رکن دیگر جها، سلطهعالوه بر دولت

بنابراین سازمان زنان هشت مارس زنان را به پاره کردن ؛ انقیاد زنان است
خواند و از طغیان زنان علیه ستمی که از طرف ي این زنجیرها فرا میکلیه

شود حمایت مردانِ جامعه، خانواده و مردان خانواده بر آنان اعمال می
 .کندمی

ترین تا ي اشکال ستم بر زن از عریانسازمان زنان هشت مارس کلیه
ي مبارزات زنان از کلیه کند وها را بدون قید و شرط افشا میترین آنپوشیده

شود حمایت در گوشه و کنار جهان علیه هرگونه ستمی که بر آنان روا می
جارب کند آگاهی خود را از موضوع ستم برزنان و تکند و تالش میمی

 .مبارزاتی آنان در سطح جهانی و ملی باال برد
زندانیان سیاسی  ژهیوبه دربندي مبارزین سازمان زنان هشت مارس از کلیه

 .کندي زندانیان سیاسی مبارزه میکند و براي آزادي کلیهزن دفاع می
ي قوانین رسمی، عرفی و شرعی، سازمان زنان هشت مارس علیه کلیه

ی، آداب، سنن و رفتارهاي ارتجاعی ضد زن و افکار و هاي اسالممجازات
فرهنگ مسلط پدر/مردساالرانه در اشکال مذهبی و یا هر شکل دیگري که 

هایی که تحت عناوینی چون ي تئوريو به افشا کلیه کندیمباشد مبارزه 
و ... ستم بر زن را توجیه » اسالمی فمینیسم«گرایی فرهنگی، نسبیت

 .دپردازکنند، میمی
هاي سازمان زنان هشت مارس از منافع زنان متعلق به ملل ستمدیده و اقلیت
هاي ملی در ایران (کرد، ترك، بلوچ، عرب، ترکمن، افغانی، ارمنی و...)، ملیت

کند و براي دفاع می ساکن در افغانستان (هزاره، تاجیک، پشتون، ازبک و ...)
طلبانه برتري يهاشیگراملی و  يِنظرتنگاتحاد میان زنان به دور از هرگونه 

خواهی زنان ملل تحت ستم حمایت از جنبش آزادي عالوهبهکند. تالش می
کند و به طرق گوناگون به ارتقا آگاهی و دامن زدن به مبارزه علیه ستم می

 .پردازدي اقشار و طبقات خلقی و ملل مختلف میبر زن در میان کلیه
الش خود را به باال بردن آگاهی زنان و ت عمدتاً سازمان زنان هشت مارس 

و متشکل کردن آنان براي طغیان علیه ستمی که در سطوح مختلف از  بسیج
شود، معطوف جانب دولت، مرد، خانواده، سنن اجتماعی و ... بر آنان روا می

کند و براي گسست اما به ارتقا سطح آگاهی مردان نیز توجه می؛ کندمی
ساالرانه و همدستی با نظامی که هم حق زنان را پایمال آنان از افکار پدر/مرد

 .نمایدکند و هم حق مردان را، مبارزه میمی

ي انقالبی و متشکل گرانهي فعالیت آگاهسازمان زنان هشت مارس وظیفه
و  خانواده يمردساالرانهکردن نسل جوانِ مهاجر را که با رفتارهاي پدر/ 

یند، بر دوش خود روبهرواز خانواده مردساالري و نژادپرستی در خارج 
ها و نیازهاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان بیند؛ در این راستا ویژگیمی

آنان  يانهیجومبارزهگر و ي شورشدهد و به روحیهقرار می مدنظرجوان را 
 .شودمتکی می

ي حاکم ها و رفتارهاي پدر/مردساالرانهسازمان زنان هشت مارس با دیدگاه
کند و منعکس ها، تشکالت مترقی و مردمی نفوذ میکه در احزاب، گروه

تر و ها مرز عمیقکند تا آنپردازد و تالش میشود، به مقابله میمی
 .هاي کهنه بکشندو ارزش بافرهنگتري روشن

سازمان زنان هشت مارس از مبارزات اقشار و طبقات گوناگون مردم علیه 
کند؛ و مظالم و مذهبی و ... حمایت میستم طبقاتی، نژادي، ملی، 

دهد را محکوم کرده هاي مردم رخ میهایی که در جهان علیه تودهبیدادگري
 .دهدالعمل نشان میها عکسو نسبت به آن

ي احزاب، نیروهاي مترقی و سازمان زنان هشت مارس از مبارزات کلیه
کلی از ستم و انقالبی و تشکالت دمکراتیک علیه پدر/مردساالري و هر ش

ها از کند و براي جلب حمایت مادي و معنوي آناستثمار حمایت می
 .کندمبارزات خود تالش می

داند و سازمان زنان هشت مارس خود را بخشی از جنبش جهانی زنان می
هاي براي تحکیم پیوند با جنبش انقالبی و دمکراتیک زنان و سایر جنبش

و حمایت متقابل این مبارزات از یکدیگر انقالبی و دمکراتیک در سطح جهان 
 .کندتالش می

گی جنبش زنان و سازمان زنان هشت مارس براي غلبه بر ضعف و پراکنده
ي منشور دمکراتیک اي وسیع بر پایهدهی به یک تشکیالت تودهشکل

 فشارد.انقالبی خود، پاي می
اي سازمان زنان هشت مارس که در خارج از کشور تأسیس شده است بر

تبادل افکار و نظرات با زنان مبارز داخل کشور تالش خواهد کرد و عالوه بر 
یابی زنان در داخل آن، ضمن آموختن از آنان براي ارتقا آگاهی و سازمان

 .نهایت سعی خود را خواهد کرد
سازمان زنان هشت مارس براي برقراري پیوند میان جنبش زنان در خارج از 

گیري را به عمل کشور تالش مستمر و پی کشور با جنبش زنان داخل
داند که با تشکالت و محافل مترقی زنان در ي خود میآورد و وظیفهمی

 .داخل کشور همکاري و همبستگی داشته باشد
دهی سازمان زنان هشت مارس در شرایط ترور و خفقان از روش سازمان

ي زنان و ا تودهکند تا بتواند به موجودیت و پیوند خود بمخفی استفاده می
برانگیختن آنان به مبارزه ادامه دهد، در عین حال از هر امکان علنی و قانونی 

کاري با رژیم و یا موجودیتش را به خطر افکند و یا موجب سازش کهآنبدون 
هاي خود استفاده ها شود براي فعالیتهایی از آن و یا دادن امتیاز به آنجناح

 .کندمی
یابی به اهدافش، خود را به مارس براي دستسازمان زنان هشت 

براي حکام کشورهاي مختلف محدود  تحملقابلرسمی و  يهاچارچوب
هاي ارتجاعی کند و در پی به قدرت رساندن این یا آن زن در حکومتنمی

 .نیست
برد مؤثرتر مبارزات زنان در جهت سازمان زنان هشت مارس براي پیش

ها در د. هرچند که تحقق این خواستکنهاي زیر مبارزه میخواست
کلیت خویش توسط رژیم حاکم در ایران و افغانستان غیرممکن است اما 
مبارزه به گرد این مطالبات و شعارها، مبارزات زنان را جهت داده و به 

 .رساندشان یاري میارتقا آگاهی و وحدت صفوف
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 ري و دخالت گذاجدایی دین از دولت، کوتاه شدن دست مذهب از قانون

 زنان ژهیوبهي آحاد جامعه در زندگی خصوصی کلیه
 نظر از خاستگاه طبقاتی، جنسیت، ملیت، تساوي کامل شهروندان صرف

 فردي از تعرض قانون و مذهب  يهايآزادمذهب و سنن؛ مصونیت 
 ي قواي انتظامی و نهادهایی که براي کنترل و سرکوب زنان برچیدن کلیه

 .اندجادشدهیا
 آزادي زندانیان سیاسی 
 لغو مجازات اعدام 
 ي قوانین و مقررات مدنی، مبتنی بر شرع و عرف که مستقیم یا لغو کلیه

  غیرمستقیم مبین تبعیض جنسی هستند.
 هاي اسالمیي مجازاتلغو سنگسار و کلیه 
 لغو حجاب اجباري، آزادي زنان در انتخاب پوشش 
 ن و مردان در مؤسسات و مجامع و ممنوعیت جداسازي اجباري زنا

 ي عمومینقلیه لیوساها و معابر و ها، ورزشگاهاجتماعات، مدارس، دانشگاه
 اجتماعی زنان را منوط به امضا یا رضایت  کردعملي قوانینی که لغو کلیه

 .کندشوهر یا پدر می
 ي آزادي زن در انتخاب شغل، سفر، ورزش، تحصیل و باز بودن کلیه

 ورزشی براي زنان هايهاي آموزشی، مشاغل و رشتهعرصه
 اندیشه و ابراز عقاید، حق تشکل و اعتصاب و  آزادي بدون قید و شرط

هاي گروهی و حق تظاهرات، حق نشر افکار از طریق مطبوعات و رسانه
 انتخاب شدن و انتخاب کردن

 کسب  آزادي ایجاد تشکالت زنان براي سازمان دادن مبارزه زنان در راه
آزادي و برابري و حمایت از زنان در مقابل هر شکل از ستم جنسی و به 
رسمیت شناختن آزادي این تشکالت در افشا و مبارزه علیه هرگونه سنن 

 .دولت که ضد زن هستند کردعملاجتماعی و مذهبی، قانون و 
 هاي اقتصادي، ي عرصهبرابري کامل حقوقی میان زن و مرد در کلیه

 سیاسی، فرهنگی، آموزشی و خانوادگی اجتماعی،
 ي مایملک خانواده و تأمین حقوق برابر زنان در ارث و در تصاحب و اداره

ي قوانینی که زنان را از حق مالکیت بر زمین، خانه و ... محروم یا لغو کلیه
 کنند.محدود می

  مقابل کار مشابه براي زنان و مردان برابر دردستمزد و مزایاي 
 هاي اشتغالوعیت اعالن جنسیت در مدارك تحصیلی و درخواستممن 
 حق طالق براي زنان 
 حضانت فرزندان براي پدر لغو حق 
 لغو چندهمسري و صیغه 
 ي معاشرت هاي قانونی در زمینهها و محدودیتي ممنوعیتلغو کلیه

 دختران و پسران
 ر نوع ازدواج آزادي زنان در امر ازدواج و گزینش همسر، ممنوعیت ه

گري از قبیل مهریه، جهیزیه و شیربها، اجباري، به نقد کشیدن هرگونه معامله
ي اموال به زن و ... در امر ازدواج و برقراري قانون شراکت مساوي در کلیه زن

ي طرف سوم در ازدواج و به رسمیت شناختن زوجین، ممنوعیت مداخله
گی مشترك بدون ثبت ي حقوق اجتماعی کسانی که خواهان زندکلیه

 .رسمی هستند
  ممنوعیت خرید و فروش دختران خردسال تحت لواي سن شرعی ازدواج

 و قوانین شرعی و مدنی
 ممنوعیت ناقص سازي جنسی دختران 
 ایجاد مراکز ثبت ازدواج و به رسمیت شناختن آن بدون مراسم مذهبی 

 زنانی که خارج ي حقوق فردي و اجتماعی براي به رسمیت شناختن کلیه
 .شونددار میاز ازدواج بچه

  براي زنان و ایجاد تسهیالت براي آن نیجنسقطبه رسمیت شناختن حق 
  ایجاد تسهیالت براي جلوگیري از بارداري ناخواسته و تأمین مخارج آن و

 آموزش جلوگیري از بارداري ناخواسته
  هاي و اقلیت انیگراجنسهممحکوم کردن هرگونه تبعیض و سرکوب علیه

 جنسی 
  و روابط مختلف جنسی و  هاشیگرامبارزه براي به رسمیت شناختن

 شانحقوق برابر در زندگی مشترك
 فروش از طرف دولت، ایجاد مشاغل مبارزه با مجرم شناخته شدنِ زنان تن

 با درآمد مکفی براي آنان، بیمه و درمان مجانی
 ي جنسی از کودکان مقابله با تجارت سکس و سؤاستفاده 
 ممنوعیت ضرب و شتم زنان توسط مردان 
 مجازات تجاوز جنسی اعم از اینکه متجاوز شوهر زن باشد یا غیر 
 تصویب قوانین علیه اذیت و آزار خیابانی زنان 
  تأمین مرخصی زایمان با حقوق، تأمین تسهیالت معین براي زنان باردار

 شاغل
 در دوران یائسگی ترتأمین شرایط کاري سبک 
  ایجاد تسهیالت الزم نظیر مهدکودك و مراکز نگهداري از کودکان پس از

 ساعات مدرسه
 هاي رادیو حذف محتواي پدر/مردساالرانه از دروس و منابع آموزشی، برنامه

و تلویزیون، مطبوعات رسمی؛ مبارزه علیه اشکال مختلف پدر/مردساالرانه در 
 و ...زبان گفتاري و نوشتاري 

 ي آثار ادبی و هنري زنان و ي مخصوص براي اشاعهاختصاص بودجه
 ي زنان که مستقل از ساختار حاکمیت هستند.مطبوعات ویژه

  لغو هرگونه قوانین ارتجاعی و هر نوع ممنوعیت و تبعیض شوونیستی بر
ي اقامت، تبعیضاتی که در عرصه مثالًزنان پناهنده و مهاجر در ایران؛ 

 .شودیمو اشتغال علیه زنان افغان اعمال آموزش 
 

 شعارهاي مبارزاتی و مطالبات زنان در خارج از کشور
  مبارزه علیه نژادپرستی 
 زنان  ژهیوبهي قوانین نابرابري که مهاجرین و پناهندگان، مبارزه علیه کلیه

اند و رفع هرگونه تبعیض به دالیل مهاجر و پناهنده را هدف قرار داده
 تی، نژادي، ملی، قومی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی طبقا

 شان تحت تعقیب و گی زنان که به دلیل جنسیتدفاع از حق پناهنده
 تهاجم قرار دارند.

 هاي وارده از دست حمایت سیاسی و اجتماعی از زنانی که در اثر ستم
 .اندشوهران مستبدشان فرار کرده

 زنان هاي امن برايحمایت از تشکیل خانه 
  برابري قانونی میان شهروندان و زنان کشور میزبان با زنان و شهروندان

مهاجر و پناهنده؛ به رسمیت نشناختن و عدم اجراي قوانین کشور مبدأ در 
 گرایی فرهنگیرابطه با مهاجرین و پناهندگان تحت لواي نسبیت

 هاي جدفاع از حق زنانی که خواهان استقالل و خالصی از انواع ازدوا
زنان براي حل این قبیل  اجباري هستند و دامن زدن به همیاري میان

  معضالت ...
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﹟﹫ی﹡︀﹝﹥آ ﹩︑﹑﹊﹫︪︑  
 ا﹁︽︀﹡︧︐︀ن) -(ا︣ان ︨︀ز﹝︀ن ز﹡︀ن ﹨︪️ ﹝︀رس

 
 
 
 

 شرایط عضویت و حقوق اعضا -بخش اول 
  شرایط عضویت

ري باشد، هر زنی از هر ملیتی که خواهان مبارزه علیه پدر/مردساال -1
هاي رژیم جمهوري اسالمی در ایران و کردعملو  حامل و مدافع نظرات

سازمان زنان هشت  ينامهنییآبا منشور و  یطورکلبهافغانستان نباشد و 
 شخصاً ها کوشش نماید و مارس موافق باشد و در جهت عملی کردن آن

 تقاضاي عضویت نماید؛ در صورت سه ماه فعالیت مستمر و با معرفی
 .دیدرآتواند به عضویت این تشکیالت حداقل دو نفر از اعضا می

گروهی نیز انجام گیرد، اما  صورتبهتواند عضویت در سازمان می -2
گیري نهایی در مورد عضویت یا ادغام یک گروه یا تشکل در تصمیم

 .سازمان به عهده مجمع عمومی خواهد بود
ق عضویت بپردازد. اعضایی یورو ح 10هر عضو باید منظما و ماهانه  -3

اند، حق رأي در مجمع عمومی که مداوما حق عضویت پرداخت نکرده
 .نخواهند داشت

هر عضو باید از موجودیت و اطالعات این تشکیالت در مقابل رژیم  -4
ي نیروهاي ارتجاعی اسالمی و و کلیه افغانستانجمهوري اسالمی ایران و 

فوذ عوامل ارتجاعی به درون این محافظت نماید و مانع ن یاسالم ریغ
 .تشکیالت گردد

هر عضو باید براي ارتقا آگاهی انقالبی خود و دیگران در مورد موضوع  -5
زنان و تبلیغ و ترویج اهداف و دورنماي سازمان زنان هشت مارس کوشا 

 .باشد
شود هایی که بر او و دیگر زنان روا میهر عضو باید در مقابله با ستم -6

اي که در میان زنان پدر/مردساالرانه يهاشیگراگی کند و با هایستاد
کند و موجب تفرقه شده و به همبستگی میان آنان ضربه رخنه می

 .زند، مقابله کندمی
هرگاه عضوي اهداف و برنامه کلی سازمان را زیر پا بگذارد و عملی را  -7

رغم و علیي این سازمان باشد نامهانجام دهد که خالف منشور و آیین
کردِ غلط خود ادامه دهد، اخراج خواهد شد. تذکر، اخطار جدي به عمل

اخراج یک عضو باید با اطالع و توافق مسئولین سازمان باشد. هر عضو 
تواند خواهان رسیدگی به موضوع اخراج خود در مجمع اخراجی می

 .عمومی سازمان شود
ل آن، باید در اسرع وقت اخراج و یا انصراف هر یک از اعضا با ذکر دلی -8

به اطالع سایر اعضا برسد و عضو اخراجی یا انصراف داده از ارتباطات 
 سازمان خارج شود.

هنرمندان و غیره هستند که به  ازجمله اعضاي افتخاري، فعالین زن -9
 خواهند عضو سازمان باشند، اما با آن روابط نزدیکی دارند.نمی یلیهر دل
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 :حقوق اعضا
و حق دارد که در حیات سیاسی درونی تشکیالت فعاالنه شرکت جوید هر عض -1

 يکنندهمنعکسها باید ها و برنامهتصمیمات کلی اعم از سیاست گریدعبارتبهیا 
هاي آن انتقاد نماید ي جمعی باشد. هر عضو حق دارد از کمبودها و نارساییاراده

ند مورد انتقاد قرار داده و و مسئولین و اعضاي تشکیالت را در هر سطحی که باش
به آنان ارائه دهد و خواهان رسیدگی به آن شود. هیأت  کتباًخود را  يهاشنهادیپ

را مورد بررسی و انتقادات را مورد تحقیق قرار  هاشنهادیپاست  موظفمسئولین 
ها رسیدگی کند. هر انتقادي اگر سه بار تکرار شود و به آن رسیدگی داده و به آن

 .مجمع عمومی واگذار خواهد شد نشود به
عضویت در دیگر تشکالت انقالبی و مردمی براي اعضاي این تشکیالت  -2

 .بالمانع است
با در  حالنیدرعها و عالیق و هر عضوي حق دارد با در نظر گرفتن مهارت -3

 .نظر گرفتن نیازهاي سازمان وظیفه به عهده گیرد
 هاي سازمان را دارند.نشستي اعضا حق شرکت و اظهارنظر در همه -4
 .هاي مسئولین را بازخوانی کننداعضا حق دارند مصوبه -5
خود را با طرح در نشست هیأت  يهاشنهادیپاعضا حق دارند نظرات و  -6

 و در صورت تمایل تقاضاي جلسه عمومی کنند. مسئولین ارائه دهند
 .دارد هر عضو حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجمع عمومی را -7
ماه ارتباط خود را با سازمان قطع کرده و  3عضویت هر عضو که بیش از  -8

 گردد.فعالیتی نداشته باشد، ملغی می
 

  هاي تشکیالتارگان - بخش دوم
 مجمع عمومی - الف

گیري سازمان زنان هشت مارس است مجمع عمومی باالترین ارگان تصمیم -1
 .شودبار تشکیل میکه هر دو سال یک

 .ي مجمع عمومی استتعیین مشی عمومی آتی بر عهده -2
شود. هیأت مسئولین و واحدها خوانده می يهاگزارشدر مجمع عمومی  -3

آتی در مجمع عمومی  ي سالصورت وضیعت مالی و پیشنهاد برنامه و بودجه
 .شودتصویب می

ی ي مجمع عمومبرد وظایف آتی بر عهدهانتخاب هیأت مسئولین براي پیش -4
 .ي مسئولیت آنان دو سال استاست. دوره

آراي اعضاي حاضر  چهارمسهتصویب منشور سیاسی یا تغییر و اصالح آن با  -5
در مجمع  آراي اعضاي حاضر دوسومي آن با نامهدر مجمع عمومی و آیین

 .پذیر استعمومی امکان
عمومی آراي اعضا در مجمع  چهارمسهپیوستن سازمان به دیگر تشکالت با  -6

 .پذیر استامکان
آراي اعضاي حاضر در  دوسومبرکناري هر یک از اعضاي هیأت مسئولین با  -7

 .شودمجمع عمومی عملی می
هیأت مسئولین تعیین و حداقل دو  يلهیوسبه دستور جلسهزمان، محل و  -8

 .شودماه پیش از تشکیل مجمع عمومی به اطالع اعضا رسانده می
رکت در جلسات مجمع عمومی را دارند؛ در صورت ي اعضا حق شکلیه -9

 .شودگسترش، مجمع عمومی از نمایندگان واحدهاي مختلف تشکیل می
تواند تقاضاي برگزاري مجمع عمومیِ پیش از در شرایط ویژه هر عضو می -10

اما رسمیت یافتن مجمع عمومی در گرو حضور ؛ موعدِ تعیین شده را بدهد
 .اعضاست دوسوم

  سئولینهیأت م -ب
هیأت مسئولین براي پیاده کردن مشی عمومی تعیین شده توسط  -1

بریزد،  مجمع عمومی، باید از اوضاع مشخص تحلیل کند، نقشه
ها را دنبال و نیروهاي مختلف سازمان رهنمود صادر کند و اجراي آن

و هماهنگ کند و سپس از  متحد حول سیاست صحیح جهتکیرا در 
 تر جنبش زنانروهاي خود و تجارب عمومینتایج کار و شناخت نی

عملی جدید  يهانقشهها سیاست و کند و بر مبناي آن بنديجمع
برد این وظیفه بدون توجه هیأت مسئولین به طراحی کند. پیش

تجارب و  گوناگون و فشرده کردن آن تجارب افراد و واحدهاي
ن رو الزم ها میسر نیست. از همیبازگرداندن تجارب فشرده شده به آن

گیري گزارش دهی وهاي مناسب و مستمري براي گزارشاست روش
اتخاذ شود و افراد و واحدهاي مختلف نیز در به اجرا گذاشتن 
تصمیمات و رهنمودهاي هیأت مسئولین فعاالنه تالش نمایند؛ فرد به 
تصمیمات جمع و اقلیت به تصمیمات اکثریت احترام گذارد و به عملی 

 .ي رساندها یارشدن آن
برد جمعی امور باید میان خود تقسیم هیأت مسئولین براي پیش -2

کار نمایند و مسئولیت فردي هر یک از آنان روشن باشد. این تقسیم 
هایی چون مسئول امور سیاسی و انتشاراتی، تواند شامل حیطهکار می

المللی و روابط مسئول امور تشکیالتی و مالی و مسئول امور بین
هاي تشکیالتی و ... باشد. همراه با تکامل و گسترش فعالیتعمومی 

که توان مسئولین جدید به هیأت مسئولین اضافه نمود؛ یا اینمی
چند مسئولیت را به عهده بگیرند. هر  زمانهمتوانند برخی افراد می

تواند با صالحدید دیگر مسئولین افرادي را از میان یک از مسئولین می
 هاي رشته خود به همکاري دعوتراي تکمیل فعالیتاعضا تشکیالت ب

 نمایند.
 .هیأت مسئولین در برابر مجمع عمومی مسئولیت مشترك دارند -3
کل وظایفی که هیأت مسئولین با تقسیم کار مناسب میان خود  -4

سازمان دادن  باید انجام دهند از این قرار است: تهیه و انتشار نشریه و
سیاسی و  نشریه زیر نظر مسئول -یریه امور مربوط به هیأت تحر

 -شود انتشاراتی با مشورت دیگر اعضاي هیأت مسئولین منتشر می
هاي ي برنامهسطح سیاسی و فرهنگی تشکیالت از طریق ارائه ارتقا

سیاسی و  يهاهیاعالمآموزشی، تشکیل سمینارهاي مختلف؛ صدور 
با واحدهاي  ماسبرد امور؛ تهاي مبارزاتی مورد نیاِز پیشفراخوان

تشکیالتی مختلف؛ رسیدگی به امور مالی و محافظت از اموال 
 منظوربهداخلی تشکیالتی  هايتشکیالت؛ در صورت لزوم انتشار بولتن

؛ گریدکیبندي از تجارب و انتقال تجارب واحدهاي مختلف به جمع
المللی و برد روابط بینها، تظاهرات و ... پیشدهی آکسیونسازمان

 .هاي داخلی و خارجیابط عمومی؛ تماس با تشکالت و سازمانرو
تشکیل  بارکیاست حداقل هر شش هفته  موظفهیأت مسئولین  -5

 جلسه دهد.
هاي مرکزي مورد نیاز از وظایف مسئول سیاسی و صدور اعالمیه -6

گوي سازمان نیز در هر دوره توسط هیأت انتشاراتی است. سخن
 گردد.مسئولین تعیین می

هاي در صورت لزوم، هیأت مسئولین اختیار تشکیل کمیسیون -7
 .هاي مختلف را دارندموقت در عرصه
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 هاواحدهاي شهري و وظایف آن - بخش سوم
واحدهاي شهري مرکب از اعضایی است که در 

کنند. مسئولین هر واحد یک شهر فعالیت می
شوند. هر توسط اعضاي آن واحد انتخاب می

تواند همان ي تکامل خود میواحد در پروسه
تقسیم کاري که در سطح هیأت مسئولین 

هاي محیط رود را در مورد فعالیتمی شیپبه
خود الگو قرار دهد و مسئولین آن از طریق 
مسئول تشکیالت به هیأت مسئولین یا مسئولین 
واحدهاي دیگر وصل شوند. واحد شهري با پیش 

 .شوداز یک نفر تعریف می
 

 واحدهاي شهري وظایف اصلی
ها و اهداف و دورنماي تبلیغ و ترویج برنامه -1

 سازمان
دهی زنان و پذیرش کمک به بسیج و سازمان -2

 اعضاي جدید
هاي سازمان بحث و بررسی جمعی سیاست -3

زنان هشت مارس و کمک به اجراي تصمیمات 
هاي خود؛ بندي از فعالیتهیأت مسئولین و جمع

 يگیردهی و گزارشگزارش
باال بردن سطح آگاهی انقالبی اعضاي هر  -4

 واحد در مورد موضوع زنان
 هاي زن و توجه به نظرات آنانپیوند با توده -5
حفظ  منظوربهبردِ انتقاد و انتقاد از خود پیش -6

 وحدت و همبستگی میان زنان
توانند در کارهاي می واحدهاي شهري -7

ره: مختلف با یکدیگر مشترکا عمل کنند. تبص
واحدهاي شهري در این خصوص بهتر است 

 کنند مگر در مواقع اضطراري مسئولین را مطلع
برگزاري مراسم روز جهانی زن، روز جهانی  -8

 مبارزه با خشونت علیه زنان و ...
 آوري کمک مالیجمع -9

ها و توانند آکسیونواحدهاي شهري می -10
هاي شهري را در چارچوب منشور فعالیت

مصوبات مجمع عمومی سازمان دهند سیاسی و 
و در صورت عدم توانایی از طریق مشورت با 

 برد آن مبادرت ورزند.هیأت مسئولین به پیش
 

 
 
 
 
 
 

 حقوق اقلیت - بخش چهارم
هرگاه در مورد تصمیمات مهم سیاسی و عملی 

یک  عنوانبهچه «اختالفی به وجود آید، اقلیت 
ات خود را تواند نظرمی» فرد یا جمعی از افراد

در سطح تشکیالت پخش نماید. در صورت 
درخواست اقلیت و بنا به اهمیت موضوع مورد 
اختالف و تصمیم اکثریت هیأت مسئولین، 

تواند به روش و اشکال مناسب نظرات اقلیت می
» هاي جداگانهي مرکزي یا بولتندر نشریه«

یابد و یا بنا بر تقاضاي اقلیت در  یانتشار علن
 ی طرح شود.جلسه عموم

که در  حالنیدرعسازمان زنان هشت مارس 
داراي سطح  یافکار عمومهاي زن و مقابل توده

مشخصی از مواضع سیاسی واحد است که از 
طرف مجمع عمومی و هیأت مسئولین آن اعالم 

هاي شود، اما باید در چارچوب برنامهمی
هاي مختلف تشکیالتی، میان گرایش -سیاسی

د و دمکراتیک حول مسائل فکري به بحث آزا
هاي مناسبی براي گوناگون دامن زند و روش

 .ي سالم و زنده به کار گیردیابیِ مبارزهجریان
ها ها، رسالهسخنرانی صورتبهها نتایج این بحث

در مسئولین تشکیالتی  يلهیوسبهو جزوات 
شود، بدون ي واحدها گذارده میکلیه اریاخت
مواضع  عنوانبهجزوات ها و که این رسالهاین

تشکل یا هر یک از واحدهاي آن تلقی شود. از 
همین رو هر واحد یا افرادي از هر واحد در 

تواند نتایج مورد نیازهاي سیاسی و آموزشی می
 هاي تحقیقاتیِ خود را منتشر کند.فعالیت

 :در این زمینه بهتر است که
ها در خدمت ارتقا آگاهی انقالبی این نوشته -1
برد هاي وارده بر آنان و پیشان در مورد ستمزن

 .اهداف سیاسی و مبارزاتی تشکالت زنان باشد
تحقیقات حاصل فعالیت جمعی  گونهنیا -2

 .باشد
ها در در مورد مضمون و انتشار نوشته -3

 .نشود يریگيرأسمینارها 
ها بر نوشته گونهنیاي چاپ و پست هزینه -4

 .باشد ي فرد یا واحد مربوطهعهده
اي در االمکان قبل از انتشار، نسخهحتی -5

 سیاسی و انتشاراتی گذارده شود. مسئول اریاخت
 
 

 امور مالی - بخش پنجم
سازمان زنان هشت مارس در هر شرایطی باید 

هاي ي دولتاستقالل مالی خود را از کلیه
المللی وابسته ها و نهادهاي بینجهان، سازمان

هاي ارتجاعی حکومتهاي جهانی و به قدرت
حفظ نماید. هر نوع کمک مالی از جانب هر 
منبعی که براي سازمان زنان هشت مارس 

اي آن به بار شرایطی مغایر با روح و اصول پایه
آورد و استقالل سیاسی و تشکیالتی آن را زیر 

و  نیمسئولاز  کیچیهسوال ببرد نباید از جانب 
 اعضا پذیرفته شود.

مارس براي تأمین مالی سازمان زنان هشت 
هاي مردم متکی است. این کار خود به توده

 :تواند از طریق زیر انجام پذیردمی
   حق عضویت يآورجمع -1
 درآمد حاصله از فروش نشریات -2
برد کارزارهاي مالی از طریق پیش -3

هاي هاي دست جمعی از قبیل برنامهفعالیت
 هنري و ...

فراد و تشکالت آوري کمک مالی از اجمع -4
 مترقی در خارج و داخل کشور

هاي درصد از کمک 30تواند هر واحد می -5
درآمد حاصل  جملهمن« آوري شدهمالی جمع

را به فعالیت محلی اختصاص » هااز حق عضویت
 .دهد

درآمد حاصله از فروش انتشارات مرکزي  -6
کامل به نهاد مرکزي بازگردانده  طوربهباید 
 .شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 يتنها یک پرده» ستایش«تجاوز و قتل 
 و شوونیستی است! دهشتناك از نظام پدر/مردساالرانه

 

 خبر کوتاه بود، به کوتاهی زندگی ستایش! 
ی افغان در دخرت شش ساله» ستایش قریشی« ۱۳۹۵فروردین  ۲۲روز یکشنبه 

وده شد، مورد تجاوز قرار ی ایرانی ربساله ۱۷ی خیرآباِد ورامین توسط  جوان محله
 گرفت، با رضبات چاقو به قتل رسید و جسدش با اسید سوزانده شد. 

و  های گسرتدهچنان شقاوت عمیقی نهفته که واکنشدر پس این خرب کوتاه اما، آن 
به وقوع پیوسته که » استثنایی«ی متضادی را برانگیخته است. به ظاهر یک فاجعه

مقابل هم » هیوالیی شیطان صف«و در دیگر سو » ناهگبی«ای در یک طرف فرشته
ی دو کودک و در را در رابطه» دنیای بزرگساالن«اند و متام زشتی و پلیدی قرار گرفته
اند. هرچند که این حادثه استثنا نیست، اما اگر ی تلخ و تراژیک بازی کردهیک پرده

م کرد و فراتر از این به ظاهر استثنا را درست بفهمیم قاعده را درک خواهی
در خواهیم  احساسات عمیقی چون خشم، نفرت، انزجار، درد، غم، ... و حس انتقام

ستیز و شوونیست به چنین خشونتی رسنگونی رژیم زن حِل پایان دادنیافت راه
جمهوری اسالمی است که زندگی زنان را به تباهی کشانده و زنان و کودکان 

 ممکن مورد ستم و استث�ر قرار داده است. افغانستانی را به شدیدترین شکل
رسد که ستایِش ظریف و ریزنقش را اگرچه به ظاهر بسیار ناعادالنه و غیرمنطقی می

با اندامی که هنوز نشان کافی از جنس زن بر خود ندارد، زن خطاب کنیم؛ اما او 
سیستمی شد که کنرتل و متلک بر بدن زن یکی از محورهای اصلی و کلیدی  کودکی بود که مهر و نشان یک زن را بر خود داشت و به معنای واقعی قربانی

دهد که در هر جا و هر زمان و به هر شکلی از بدن زن به عنوان موضوع جنسی و کاالی بقا و بازتولید آن است. یعنی به مردان این اجازه و امتیاز را می
ی جهان سوم خصوصا کشورهای اسالمی حق کنرتل و متلک بر زن را قانونا، رس�، رشعا و عرفا به جنسی استفاده کنند. این ایدئولوژی در بسیاری از کشورها

ای که روزانه به ترین شکل آن است. فاجعهترین و خشندهد و اگر مردانی بخواهند این کاالی جنسی را به رایگان به دست آورند، تجاوز سهلمرد می
ای که ای شدن آن است. چون در جامعهرسد، به همین دلیل هم تنها موضوع استثنایی، در این حادثه رسانهمیبه نظر » طبیعی«شود که قدری تکرار می

جانسوز  یکی از ارکان اصلی آن رسکوب و تشدید فرودستی و خشونت قانونی، رشعی، عرفی و ... بر زن است، تجاوز و قتل ستایش هرچند عمیقا دردناک و
ی محروم از تربیت و ... ، نه یک بی�ر روانی یا جنسی، نه یک قاتل بالفطره»هیوالی دخرتخوار شیطانی«ل ستایش هم نه یک است، اما استثنا نیست. قات

 ی فرادست علیه زنان را آن طور که آموخته و درک کرده به �ایش گذاشته است. بلکه محصولی از همین طرز تفکر است که متام پلیدی این رابطه
حل را پیشنهاد ترین راهترین و ارتجاعیبینند، سهلحل را در اع�ل اشد مجازات و اعدام این نوجوان میآنان که آگاهانه یا ناآگاهانه راهاما در این بین 

ود رسمنشأ، توان انتظار داشت رژیم جمهوری اسالمی که خحل واقعی و قطعی رها کنند. چگونه میدهند، تا گریبان وجدان خود را از فکر کردن به راهمی
ی نیم دیگر ستیز ترین روابط و سیستم سلطه و رسکوب نیمی از جامعه را تحت سلطهترین و زنسازنده و نگهبان این روابط است و با توسل به ارتجاعی

ی همسو شدن با جنایت رژیمی ترین برخورد و به نوعقرار داده، بتواند با اع�ل قانون قرون وسطایِی اعدام به این معضل خامته دهد. این عقب افتاده
 آویزد.های جنسی یک مرد، به دار میدفاع از خود در برابر خواسته» جرم«است که ریحانه را هم به 

واند تو نه برخوردهای ناسیونالیستی بر علیه شونیسم فارس می» شان علیه زنان ایرانیجنایات«ستیزی و یادآوری در این میانه دیگر نه داغ کردن تنور افغان
طور که ستایش هم قربانی مردساالری و هم قربانی نژادپرستی شد. ه�ن زنان قربانیان اصلی مردساالری و نژادپرستی هستند.این حقیقت را بپوشاند که 

؛ و از طرف گرش حافظین آن هستندستایش قربانی سیستمی است که از یک طرف کنرتل مرد بر زن در آن قانونی است و کل نظام و نیروهای رسکوب
سیتزی ها بنا شده است. مبلغ و مسبب اصلی فرهنگ مردساالری و افغانها از جمله افغانستانیی ملیتطلبی بر همهی نژادپرستی و برتریدیگر بر پایه

و یا کودک افغانستانی یعنی ی دست درازی، آزار، تجاوز، تحقیر، توهین و ... به زن رژیم جمهوری اسالمی است. فرهنگی که به هر مرد ایرانی اجازه
که این فرهنگ به درجات زیادی در درون جامعه نفوذ کرده و تأثیرات مخربی هم دیدگان را داده است. به همین دلیل هم با وجود اینتریِن ستمدیدهستم

ی را از میان برداشت. باید جنبشی به راه داشته اما هدف رسکوب مردم توسط مردم نیست، بلکه باید عاملین و مسببین  به راه اندازی چنین فرهنگ
ی آن رسنگونی انقالبی جمهوری اسالمی در ایران باشد و ستمدیدگان فارغ از نژاد، ملیت و جنسیت و ... از همین امروز بر علیه انداخت که در صدر برنامه

طلبانه  بلکه از های سهل و ترمیماه سختی نه از راه حلهر چه کهنه و پوسیده است، چه در بین خودشان و چه در صف دشمن بشورند. مسیر چنین ر 
گذرد که زنان در صف مقدم آن برای رفع ستم جنسیتی و ستم ملیتی و ... چه کهنه و پوسیده است، مییک انقالب سخت، پیچیده و طوالنی علیه هر آن

 اند.استث�ر ایستاده
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 خواند!می ی انقالبی علیه خشونت بر زنان فرایک مبارزهی که ما را به ی»ندا«
 

ی شوم دیگری محمد، خرب از حادثههای درس  قرهساله از کالس ۹ی »ندا«بار فریادهای شش ساله نگذشته که این ۱»ستایِش «هنوز کمرت از یک ماه از تجاوز و قتل 
�اید. در روستا را افشا می» معلم«ماجرای تجاوز و آزار جنسی » ندا«ی فقیر و درمانده اما با شهامِت ی محلی به ارصار خانوادهامهبار رسدبیر یک روزندهد. اینمی

ت سختی را �ا شدن در یک روستای کوچک، نداشنت متکن مالی و عدم ح�یت قانونی، اجت�عی و حقوقی و ... رشایط به غایحالی که ترس از آبروباختگی و انگشت
ساله و متأهل روستا برداشتند.  ۳۶» معلم«گیرانه پرده از جنایاِت ای درنگ، پیها بی لحظهی ندا ایجاد کرده بود اما زمانی که او لب به سخن گشود، آنبرای خانواده

دفاعش حداکرث استفاده را ط سخت شاگردان محروم و بیی یک روستای محروم و از رشایکسی که از موقعیت خود به عنوان یک مرِد بزرگسال، معلم و مدیر مدرسه
های پورنوگرافیک شکنجه �وده و سپس مورد آزار و تجاوز جنسی قرار داده است. ها را با �ایش فیلمپرس دیگر ابتدا آن ۱۱آموز دخرت از برد. او با جدا کردن دو دانش

اش و دیگرانی اش شورش کرد و لب به سخن گشود. هرچند که شهامت ندا، خانوادهتخریب دنیای کودکانه درازِی وقیحانه وعاقبت اما ندای کوچک در مقابل این دست
گر ثابت کرد که که در شکسنت سکوت یاری رساندند، ستودنی و اولین گام اضطراری در این موقعیت بوده و هست، اما برخورد مراجع قضایی و قانونی یک بار دی

 همین ساختارهای قانونی و حقوقی و در نهایت حاکمیت پدر/مردساالر مبتنی بر رشع است. چون هنوز چند روزی از انتشار این خرب حل نهایی اتفاقا شکسنتراه
کار برایش قرار منع تعقیب صادر شده؛ چون حتی با وجود آثار آش» تجاوز عنف«نگذشته که مرد متجاوز بعد از دو بار بازداشت، با قرار وثیقه آزاد و در خصوص 

ی نه »ندا«صورت نگرفته است، تجاوزی در کار نیست. قاضِی پرونده در ک�ل وقاحت مدعی شده که » دخول«مردگی بر بدن ندا، از نظر قاضی چون جراحت و خون
گردد. به عبارتی به ادعای او یک یتلقی م» ی نامرشوعرابطه«بلکه » تجاوز به عنف«ساله خود موجبات تحریک معلم را ایجاد کرده و  به همین دلیل جرم متهم نه 

تر از اوست شده است؟! معنای تحریک کردن هم این است که سال بزرگ ۲۷ی جنسی با معلمی که خواهان رابطه» داوطلبانه«و » رضایت«ی نه ساله با دخرت بچه
 و آن هم رس کالس درس نخ داده است؟! » از همه جا بی خرب معلمِ «قدم شده و یا به عبارتی خودش به این ای در این خواسته پیشاتفاقا یک شاگرد مدرسه

آشکار و دهد که این ساختار پدر/ مردساالر که در آن کنرتل بر بدن زن قانونی، رشعی و عرفی است چگونه با متام توان از مردساالری، کودک آزاری تا همین جا نشان می
را بر بدن ندا یافت دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسالمی بی » زن شدن«توان آثار طی که حتی به سختی میکند. در رشایرسکوب اقشار تحتانی و روستایی دفاع می

را به  ۲»ریحانه«طور که �اید؛ ه�نعدالتی و ستم در حق زنان محکوم میترین و شدیدترین بیبر بدن دارد، به سخت» زن شدن«هیچ تردیدی این کودک را که ُمهر 
واهِی قتل عمِد مردی که آشکارا اقدام به تجاوز کرده بود، با ستاندن جانش تنبیه کرد؛ این بار » جرم«اعتش در دفاع از خود در برابر متجاوز به خاطر جسارت و شج

رای دقایقی ارضاِی جنسی یک اش) را به خاطر شهامت و جسارتش در افشای این جنایِت آشکار تنبیه �اید. در رشایطی که آن مرِد متجاوز بخواهد ندا (و خانوادهمی
رشمانه حقیقت را گذارد؛ قانون چنان بیصحه می» ک�ل عقل«نامیدِن ندا و داشنت » زن«بار برای همیشه کودکی ندا را تباه کرده است، این بار قانون بر این تباهی با 

نیست و باید دلیلی محکمه پسند  ی جسمی و روانی، تجاوز و آزار جنسیکند که گویا شکی وجود دارد که یک کودک نه ساله خواستاِر خشونت و شکنجهانکار می
دانسنت ندا، در ک�ل وقاحت کودکی شکنجه شده، آسیب دیده » مجرم«و » محّرک«، »مغرض«فرِض مردساالرانه یافت، یک بار دیگر دستگاه قضایی با برای رد این پیش

کند، تا باز هم ثابت کند تصویر می» قربانی«مند به اهدافش دست یافته را در جایگاه کامال حساب شده و نقشه و مردی بالغ که» مجرم«و درهم شکسته را در جایگاه 
زن یعنی مقرص و گناهکار ذاتی. دستگاه قضایی با همین پیش فرض یک بار دیگر اراده، اعت�د به نفس و شعور این دخرت را طوری » عدالت اسالمی«در نظر دستگاه 

خود نیز شک دارد. دستگاه قضایی پدر/مردساالر از دادن هیچ امتیازی به این » گناهیبی«بپندارد که مثل اکرث زنان حتی به » زنی«�اید تا خود را قیر میتخریب و تح
رانش و بقیه دخرتان روستا هستند که شود، این ندا و خواهکند، تا جایی که قربانی به جای مجرم تنبیه میی قدرت دریغ نکرده و �یمرد و به نفع حفظ این رابطه

، انزوا، تهدید و تحقیر، مهاجرت »رشم«و » آبروییبی«ی ندا هستند که در ازای افشای این جنایت باید دیگر متایل یا امکان رفنت به مدرسه را ندارند، این اعضای خانواده
 ماند. نصیب �یی محلی است که در این میان از شکایت مرد متجاوز علیه روزنامه بین روزنامهکاری بیشرت و فقر و ... را تحمل �ایند و حتی این مدیر مسئول آ و بی

داند که حق دهد که چگونه سیستم پدر/مردساالِر حاکم، بدن زن را ـ حتی اگر بدن کودکی نابالغ باشد ـ کاالیی جنسی میی تلخ نشان میمرور جای جای این حادثه
این  ردان واگذار شده است؛ و چطور دستگاه قضایی و حقوقِی جمهوری اسالمی که خود منشأ تولید و بازتولید این نابرابری است با متام توان ازمالکیت و کنرتل آن به م

کشند. حاکم را به چالش میگرای کنند و این ساختار واپسو خصوصا با رسکوب زنان و دخرتانی که جسارت می» قربانی«�اید، حتی با رسکوب و تنبیه نابرابری دفاع می
ای زندگی کنیم که که ما در جامعهرسد اما به معنای واقعِی کلمه غیرطبیعی هستند؛ اینمی» طبیعی«و » عادی«تکرار دایمی حوادثی از این دست هرچند به نظر 

که عکس آن ثابت شود، که زنان پیشاپیش مجرم تلقی شوند مگر این د، اینکنند، تنبیه شوناند و آزارگر را افشا میکه مورد آزار جنسی قرار گرفتهکودکان به خاطر این
که بدن و اراده و  متایل زن تابع اراده و متایل مرد قلمداد شود که زنان از هر سن، نژاد، زبان، مذهب، طبقه و گرایش جنسی و ... مایملک مرد محسوب گردند، ایناین

نیست بلکه به غایت غیرطبیعی است. » عادی«و » طبیعی«نواع و اقسام خشونت و تنبیه تا رسحد مرگ باشد و ... نه تنها و در صورت هر نوع تخطی از آن مستوجب ا
ز که امان متام شود، اینهایشود، سکوت نکنیم حتی اگر به بهای ترک دیار و داشتهکه هر جا ستمی واقع میاش آغاز کردند. اینطبیعی کاری است که ندا و خانواده

که تا حدی بر حقانیت  گر را افشا و محکوم کنیم، اینهای جامعه، استفاده کنیم تا ستمفرضها و پیشای از فرضمان بدون هیچ ترس و واهمهمتام امکانات و توان
ی زنان بلکه روزانه . سیستمی که نه تنها کلیهتر این سیستم ضدزِن سلطه و رسکوب باشدای برای افشای عمیقمان وسیلهمان پافشاری کنیم که احقاق حقهایخواسته

یابند تا بیش از پیش روشن شود که دستگاه ای شدن �یشوند و حتی شانس و امکانی هم برای رسانههزارن هزار ستایش و ندا قربانی مستقیم و غیرمستقیم آن می
ت که مالکیت مرد بر زن یکی از ارکان اصلی آن است. هرچند این مقاومِت سخت فقط قضایی نظام جمهوری اسالمی رصفا ابزاری برای بقای رژیم جمهوری اسالمی اس

تواند کلیت یک سیستم پدر/مردساالر را به چالش کشیده و ی متحد، آگاهانه و قدرمتند و انقالبی در جنبش زنان که میی است برای ایجاد و پیرشوی یک مبارزهامقدمه
 و هیچ کودکی جوالنگاه اراده و غرایز مردان نباشد. رسنگون �اید تا دیگر بدن هیچ زن

 

ی ایرانی ربوده شد، مورد تجاوز قرار گرفت، با رضبات ساله ۱۷جوان   ی خیرآباِد ورامین توسطدر محله ۱۳۹۵فروردین  ۲۲ی افغان روز یکشنبه ستایش قریشی: دخرت شش ساله -۱
 .چاقو به قتل رسید و جسدش با اسید سوزانده شد

اعدام » قتل عمد«به جرم  ۱۳۹۳آبان  ۳ساله، بازداشت و محاکمه و در تاریخ  ۴۷سالگی به جرم قتل مرتضی رسبندی  ۱۹و در سن  ۱۳۸۶ریحانه جباری: دخرت جوانی که در سال  -۲
 .اعالم کرده بود تجاوز جنسی شد، در حالی که او اتهام قتل غیرعمد را پذیرفته و دلیل آن را موکدا دفاع از خود در برابر
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C


 



 

 


