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  )افغانستان-ايران (مارچان ھشت سازمان زن

  ٢٠١۵ فبروری ٢۴
  

  ن جھان برای در ھم کوبيدن امپرياليست ھای مردساالرزنا
  ! و بينادگرايان مذھبی متحد شويد

  

 زنان کارگر نساجی در نۀ، يادآور مبارزات قھرمانا روز جھانی زنمارچھشت . راه است ديگری در مارچھشت 

چنين يادآور   ھممارچھشت . ندريزی کرد  متشکل زنان در ابعاد جھانی را پیۀنيويورک است که سنگِ بنای مبارز

ستيز جمھوری   بعد از به قدرت رسيدن رژيم زنمارچمبارزه و مقاومت به ياد ماندنی زنان ايران در اولين ھشت 

ھشت .  خود را با فرمان حجاب اجباری و سرکوب و تشديد ستم بر زنان بنا نھادۀرژيمی که اولين حمل. اسالمی است

گر به زمين نگذاشتند و در خانه و  ی است که سالح مبارزه را در مقابل اين رژيم سرکوب يادآور مبارزات زنانمارچ

مبارزات . ستيزی مبارزه کردند عليه پدرساالری، فرودستی زنان و زن.... خيابان، دانشگاه و مدرسه، در زندان و

. ھای فرودستی را در ھم کوبند گری و پايه اند ستم  آنانی است که مصممۀبخش ما و ھم زنان در سراسر جھان الھام

 واقعی ما زنان سھل و آسان نخواھد بود و راه ئیپيروزی و رھا. ای سخت و دشوار در پيش است بدون شک مبارزه

ھا زن چه در ايران و منطقه و چه در جھان به  اما موقعيت و شرايط زندگی ميليون. پر پيچ و خمی را در پيش داريم

  . توان تا اين حد حقارت و فرودستی را تحمل کرد ای است که ديگر نمی گونه

 به ..و، سوريه، اليبيعراق، غانستان، افه زنان در کشورھای رويم ک  میمارچامسال در شرايطی به پيشواز ھشت 

 اسالمی در ئیگر از يک سو و از سوی ديگر با رشد بنيادگرا ھای اشغال خاطر حمالت و تجاوزات امپرياليست

ھای امپرياليستی   قدرتۀھای سبعان گری ھا و اشغال افروزی جنگ. اند ھای غيرقابل تصوری شده  منطقه متحمل ستم

گيرند، زنان   از ھم پيشی میئیھای مختلف و رشد نيروھای اسالمی که در بنيادگرا ل منطقه تحت بھانهوبرای کنتر

زنان در اين خشم آگين  ۀچھر.  داده استبارتر از گذشته قرار تر و حقارت اين منطقه را در موقعيتی به مراتب سخت

تفاوتی در مقابل  مبنی بر اين که ديگر تحمل اين شرايط ممکن نيست، بیست بلند و فراخوانی است منطقه فريادی ا

/ ھای امپرياليستی پدر يافته برای نابودی بنيادگرايان مذھبی و قدرت  انقالبی و سازمانۀآن جايز نيست و مبارز

  . يک ضرورت عاجل استمردساالر 

بار از جانب  ھای امپرياليستی نه تنھا بھتر نشده است بلکه اين موقعيت زنان در افغانستان بعد از اشغال توسط قدرت

  . اند دو نيروی بنيادگرای دولتی و طالبان نيز تحت وحشيانه ترين اشکال ستم قرار گرفته
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شد، زنان در منطقه ) داعش(گيری دولت اسالمی  ه قدرتبا اشغال عراق و جنگ در سوريه که در نھايت منجر ب

. شوند  قرن پيش به بردگی جنسی کشانده شده و خريد و فروش می١۴ ۀخصوص زنان ايزدی به شيو طور کل و به به

رين  خود و يا آواره در کوه و بيابان تحت بدتۀھا زن در اين منطقه در کشورھای عراق و سوريه، در خان ميليون

 . شوند حق و حقوق انسانی محرومند و پيوسته تھديد به تجاوز و خشونت میھر کنند و از  ط زندگی میشراي

 نيزداری   سرمايهۀدر کشورھای به اصطالح پيشرفت زنان  هرويم ک  میمارچامسال در شرايطی به پيشواز ھشت 

ل شونيسم مردساالرانه قرار ويگری در کنتر و بدن و زندگی آنان به نوع دبودهگری  اسير اشکال ديگری از ستم

رغم برابری نسبی قانونی، با وجود يک سيستم مردساالر،  موقعيت زنان در کشورھای غربی علی. گرفته است

خشونت عليه زنان در اشکال . کند ھای مختلف و ابعاد گسترده، توليد و بازتوليد می تبعيضات ضدزن را در عرصه

. چنان ادامه داشته و افزايش يافته است  و شتم و خشونت خانگی در ابعاد وسيع ھمگوناگون ھم چون تجاوز، ضرب

زنان در اين کشورھا در موقعيت . شود رو میه حق سقط جنين پيوسته با محدوديت در کشورھای مختلف روب

 شکل ورھا ين کشبدن زن در ا. انگيزد فرودستی قرار دارند که ھر ساله اعتراضات وسيعی از جانب آنان را بر می

ھر ساله ھزاران دختر جوان و . گيرد ل و مورد خريد و فروش قرار میوديگری از کاالست و از اين طريق کنتر

 توسط  سابقچنين از کشورھای جھان سوم و يا کشورھای بلوِک شرق نوجوان از طبقات محروم اين کشورھا و ھم

آن، به بازار سکس اين " مدرنِ "  بلکه به شکل داعشۀسوداگران انسان برای بردگی جنسی اگرچه نه به شيو

ھای کشورھای مدرن غربی مشغول کار شوند، و يا  خانه  جنسی در فاحشهۀشوند تا به عنوان برد کشورھا وارد می

ھای ظالمانه عليه زنان به شکلی، به اصطالح مدرن را  شوند، تا فرودستی و ستمگرافی پورنو " صنعت"وارد 

  .ر را نصيب سالطين سرمايه کنندلااردھا دتضمين کنند و ميلي

زن چه در برقع پوشيده و در مالکيت مرد قرار گيرد و يا بدن او به زنان درسراسر جھان نشان می دھد،  وضعيت

 و در مقابل   فرودست در جامعه قرار داردموقعيتصورت کاال مورد خريد و فروش قرار گيرد به ھر حال در 

سيستم يکی است و ستم بر زن يکی است و راھی برای دور . مردساالرانه شکننده است/ رھای سيستم پد خشونت

ه ببنيادگرايان اسالمی ھم چون رژيم جمھوری اسالمی در ايران و يا داعش ستيزی  ممکن است زن. زدن نيست

فته نيست چرا که اين داری مردساالر نھ  زنان در سيستم سرمايهئیحل رھا اما راه ، شودءترين شکل آن اجرا وقيحانه

  .  ادامه و تشديد فرودستی زنان در سطح جھان استۀسيستم خود عامل و مبدأ عمد

ای عليه زنان  ستيزانه و گسترده يورش جدی، زن در ايرانکه رويم   میمارچدر شرايطی به پيشواز ھشت امسال  

اين يورش تنھا يک سلسله اعمال . است گذارده شده ءريزی و به اجرا توسط جمھوری اسالمی ايران برنامه

است برنامه ريزی شده و ھای مختلف يک عملکرد سيستماتيک  لفهؤ و مءگرانه عليه زنان نيست بلکه اجزا سرکوب

سازِی ارتجاعی  تری از فرودستی قرار دھد و با نمونه که در نظر دارد زنان جامعه را در موقعيت به مراتب عميق

چون داعش به  ستيز ھم غايت زنه گرا و ب حتی به سرتاسر منطقه گسترش دھد و با نيروھای واپساين سياست را 

  .رقابت بپردازد

 اسالمی و ۀھای طرح جامع جمعيت، تعالی خانواده، خانواد ھای مربوط به افزايش جمعيت و خانواده تحت نام طرح

 مشارکت بيشتر زنان در جامعه را محدود  از يک سو راه وغيرهھای جلوگيری از بارداری محدودسازی روش

ھا و تبعيضات جنسی، وارد اجتماع شده به درون  کند و از سوی ديگر زنانی را که از ميان کوھی از محدوديت می

ھا برای  اين طرح به قوانينی منجر شده است که نه تنھا کليه امکانات و بودجه. گرداند چھارديواری خانه برمی

ل بدن خود و وشود بلکه ھر گونه اقدامی از جانب زنان جھت کنتر  برداشته می،شدن ناخواستهجلوگيری از باردار 
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منجر خواھد شد و با مجازات شالق و " غير قانونی" مستقل زندگی خود به يک اقدام ۀھر گونه اقدامی جھت ادار

  .رو خواھد بوده زندان روب

آيد که رژيم با ھدف تدارک   به نظر می اين طرحۀدر بار  به سخنان سران نيروھای نظامی در عين حال با استناد

نيروی وسيع جنگی يعنی گوشت دم توپ را برای خود در  ، در صدد است که  منطقهۀدر عرصجنگ احتمالی 

 در معادالت قدرت در منطقه و امکان به بازی زنیِ   و بدين وسيله قدرت چانه منطقه تضمين نمايدۀتحوالت آيند

  .ی و جھانی را بيابدئھای منطقه  ھا در قطب بندی وسط امپرياليستگرفته شدن ت

چنين محدوديت اشتغال برای زنان، تسھيل  ھای ديگری ھم چون عفاف و حجاب و ھم البته پشت بند اين يورش طرح

ھای قانونی در  ھای متنوع در مورد تحصيل دختران و محدوديت بازنشستگی قبل از موعد زنان، ايجاد محدوديت

  .باشد می... ساب بانکی، مسافرت ومورد طالق، ح

نه تنھا به " آمران به معروف و ناھيان از منکر"، طرح مربوط به " صيانت از حريم عفاف و حجاب"طرح    

دھد تا کردار،   ضدزنی اين اجازه را میۀماند مردان خانواده بلکه به ھر مأمور و وابسته به رژيم و ھر عنصر عقب

ليس مخصوص زنان را بازی و قوانين عفاف و حجاب نقش پۀل کند، و با پشتوانوش ھر زنی را کنتررفتار و پوش

ھای مختلف اين يورش   اراذل و اوباش مزدور خود را برای تحميل جنبهرژيم  ،لهأدر ارتباط با ھمين مس. کند

. جان زنان انداخته استسازماندھی کرده و عالوه بر مأمورين نيروھای انتظامی، بسيج و گشت ارشاد را به 

ان، شيراز و تبريز رخ داده اسيدپاشی به صورت زنان که در چند ماه گذشته در برخی از شھرھا مثل اصفھان، تھر

امر به معروف " آن و شکلی از اعمال ۀستيزان ھای زن  منطقی سياستۀ ادام بخشی از يورش رژيم عليه زنان واست

ً الزم به يا. است" و نھی از منکر  ۀالعمل تود  در اصفھان و عکسدآوری است که مبارزات زنان و مردان خصوصا

  .   کندءمردم در مقابل اسيدپاشی توانست به درجاتی نقش رژيم و اھدافش را افشا

 امسال ]عقرب[به جرم دفاع از خود در مقابل يک متجاوز اطالعاتی در آبان ماهدختر جوانی که  ريحانه عدام ا

ای قالبی و   رژيم با پرونده.يورش رژيم قرار داشتھمين  در چارچوب ،  بين المللی يافت و انعکاساعدام شد

 دار کرد، تا بدين وسيله اعالم کند، زنان جوانی که حق دفاع از بدن خود را حتی در ۀ چوبۀمضحک ريحانه را روان

ترين شکلی مجازات   وحشيانهدھند به خصوص متجاوزين وابسته به حکومت را به خود می مقابل متجاوزين به

  .خواھند شد

 ۀروحي. ان مشاھده کردتو  اخير عليه زنان، ضعف و ناتوانی جمھوری اسالمی را نيز میۀدر پس يورش وحشيان

سرکش و مبارزه طلِب دختران جوان رژيم جمھوری اسالمی را عاجز کرده است و نشانی از يک شکست فضاحت 

ستيزانه و يورش وحشيانه  استيصال جمھوری اسالمی نقش مھمی در اين تھاجم زن.  داردبار برای رژيم را در خود

ھای مردم و به  ھمين عجز و ناتوانی و استيصال و درماندگی، ذخيره و پتانسيل مھمی برای توده. عليه زنان دارد

  .پردازندخصوص زنان است که بتوانند با مبارزات متشکل خود به مقابله با اين يورش ارتجاعی ب

اش عليه زنان آغاز شده، پايان نيافته  گيری ست که جنگی که از جانب جمھوری اسالمی پس از قدرت واقعيت اين

.  تھاجمی در چارچوب جنگ کلی عليه زنان است،تی زنانبرای تشديد فرودساخير  ۀيورش ھمه جانب. است

 متعلق به ت و افکارشھای واقعی است، نظرا ای ضعفاش، دار رغم قدرت نظامی و سياسی جمھوری اسالمی علی

مانده و اتکايش زور و سر نيزه  وجودش با ستم و استثمار گره خورده و ماھيتش ارتجاعی و عقب. ھا پيش است قرن

  . است
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 برای اند، پر پتانسيل و با انرژی  پويا و بالندهامازنان گرچه از قدرت سياسی و نظامی محرومند در مقابل اين رژيم، 

تنھا با گسترش مبارزات متشکل و انقالبی زنان و . شان عليه ستم، شجاعانه و سھمگين است مبارزات. اند ئیرھا

تنھا با .  اين رژيم ضدمردمی پايان دادۀتوان پيروز شد و بر تھاجمات وحشيان ھای وسيع مردم است که می توده

اش برچيدن ھر نوع ستم و استثمار قرار  ند که در سرلوحه روشن و ھدفمئیگير با دورنما ای متشکل و پی مبارزه

ھای  ستيز جمھوری اسالمی و امپرياليست ای انقالبی در جھت سرنگونی رژيم زن توان به شيوه داشته باشد می

   ✦.مردساالر ياری خواھد رساند/ ھر راه ديگری به توليد و بازتوليد اين نظام پدر. مردساالر گام برداشت

  )افغانستان-ايران (مارچان ھشت سازمان زن
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