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ی بحث و داشتیم تصمیم گرفتیم تا یک جلسهو فعالین  هامارس در صحبتی که با دیگر سازمان ٨ها و مبارزات روز جهانی زن / در کنار متام فعالیت
و تقویت جنبش در  بر تالش برای بودن و ماندن در خیابان عالوه که باید به این نتیجه رسیده بودیمتر شگو در همین روز ترتیب بدهیم. پیگفت

 و مبارزه خود صحبت و بحث رویپیشمبارزات  حقوق و که باید در موردجنبش زنان هم دامن بزنیم. زنان عالوه بر این در موردبه بحث  خیابان،
هم بحث کنند اهداف جنبش زنان، نقش جنبش زنان و چگونگی تقویت مبارزات زنان در کشورهای مختلف و ...  کنند، باید در مورد اسرتاتژی، افق و

» کمک رسخ«های مختلف به کمک سازمان در پاسخ به این رضورت با وجود تراکم برنامه و به کار ببندند و ... دیگر را بدانندو نظرات و تجربیات یک
 ی بحث و گفتگو سازماندهی کردیم.سازمان زنان سوسیالیست (زنان ترک و کرد) یک جلسه) و سازمان مبارزه برای آزادی زندانیان انقالبی(

یکیدگر را در سالن  ١٩٫٣٠و قرار بود ساعت » ن!: نقش جنبش زنان از ایران تا آمریکاها را طلب کبین باش! ناممکنواقع«عنوان برنامه این بود: 
»Sacco-Vanzetti « و دیگران هم وارد بحث  زنان سوسیالیست به بحث بپردازنداز سازمان زنان هشت مارس و یک نفر از سازمان  نفرببینیم و یک

خودمان را به محل جلسه رسانیدیم و با استقبال جمع گرم و  بودیم،زیر باران  خیابانی، ختلف. ما که تقریبا متام روز هشتم مارس در مبارزات مشوند
زنان لهستانی و تظاهرات زنان دیده بودیم هم خودشان را به محل جلسه  برخی از زنانی که در آکسیوندوستان مواجه شدیم. خوشبختانه صمیمی 

حضور داشتند و حضور زنان و مردان جوان اروپایی هم چشمگیر و در این جلسه  ها و گرایشات مختلفزن و مرد از ملیت نفر ٥٠ حدودندند. رسا
ی مثبت نتیجهی بلژیک هم با مبارزین و فعالین جامعه مانیهای کوچک برای تبادل نظرات و تحلیلداد همین روزنهمایه دلگرمی بود و نشان می

 داده است.
 ٣٨علیه حجاب اجباری)* آغاز شد. تصویر زنانی که مصمم و پرشور،  ٥٧در اسفند  (خیزش زنان ایران» زنان سال صفر« جلسه با �ایش مستند کوتاه

متعجب  راحارضین گرای اسالمی به خیابان آمده بودند، گیری یک رژیم واپسسال پیش در چنین روزی برای مبارزه با حجاب اجباری و علیه قدرت
  سف بودند.ای متأ ندانسنت تاریخ چنین مبارزههمگی از  کرده و به هیجان آورده بود و البته

گاه امروزین جنبش زنان در ایران و جهان آغاز شد. بندی از جنبش نوین زنان در ایران و نقش و جایبعد از �ایش فیلم بحث ما در مورد جمع
غایت ارتجاعی بود و عدم توجه جنبش انقالبی به این گیری یک رژیم بهی قدرتکه نشانه ٥٧زنان سال بندی کوتاه از خیزش سخ�ان ما با یک جمع

جنبش زنان در ایران تنها مباند و فرصت تشخیص ماهیت رژیم جدید  ،که ندیدن اهمیت حمله به حقوق زنان باعث شدو این موضوع صحبت کرد
ی ایران با یک عقبگرد تاریخی مواجه شوند... ا از دست دادیم که باعث شد زنان و جامعههم از دست رفت و ما در نهایت یک فرصت تاریخی ر 

ی نیروهای ارتجاعی اسالمی صحبت شد ... در ادامه به ستیز جمهوری اسالمی و کلیهگیری رژیم زنکوتاه در مورد نقش حجاب اجباری در قدرت
اند و که زنان ایران هرگز تسلیم قوانین و چارچوب ارتجاعی جمهوری اسالمی نشدهنسال گذشته اشاره شد و ای ٣٨اهمیت مقاوت زنان در طی 

نیروهای مقاومت در مقابل جمهوری اسالمی بوده است و ... اما همین پتانسیل ترین جنبش زنان و مقاومت فردی و جمعی زنان یکی از مهم
یدی علیه زنان سازماندهی کند و خصوصا با رشد روابط نئولیربالیستی در حمالت جد وارهانفجاری درون زنان باعث شده که جمهوری اسالمی هم

ی دیگری را علیه زنان سازماندهی کرده جانبهی همهملهو فعالیت بیرونی جمهوری اسالمی ح ی کارایران و نیاز به ورود هرچه بیشرت زنان به عرصه
ی خشونت علیه زنان مواجه هستیم و دهد... در سطح جهان هم با رشد پدیدهی خشونت علیه زنان نشان میسابقهکه خود را به شکل رشد بی

 ٢١ی متحد زنان در روز و همبستگی جهانی زنان است که مهمرتین تجلی آن مبارزه مبارزه ی مادیِ جنگ علیه زنان در سطح جهان پایهاین گسرتش 
العمل به خوبی احساس کردند و درست و به موقع به آن عکسن زنگ خطر را گیری رژیم فاشیستی ترامپ در آمریکاست. زنان ایژانویه علیه قدرت



داری امپریالیستی و گرای پدر/مردساالر یعنی رسمایهزمان با هر دو نیروی واپسجنبش زنان است که امروزه به شکل هم ینشان دادند... این وظیفه
زمان در صف جنبش ضد فاشیسم در آمریکا و رسارس جهان از یک طرف و تقویت ی همبارزهبنیادگرایی مذهبی مبارزه کند. �ود آن برای جنبش ما م

رسنگونی  ایران در جهتیعنی مبارزه با بنیادگرایی اسالمی در  »کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجت�عی و خانگی علیه زنان در ایران«صفوف 
زمان هم یتاریخی و اهمیت این مبارزه یطلب اهمیت این لحظهاست... اگر زنان و سایر نیروهای انقالبی و دگرگونی انقالبی جمهوری اسالمی ایران

گردی مواجه رک نکنند و متوجه اهمیت مبارزه علیه حمله به حقوق زنان نشوند ممکن است ما یک بار دیگر در سطح جهانی با چنان عقبرا د
 ان نیست.برای برشیت قابل جرب  راحتیشویم که به 

گفتند که نکات بسیار مهمی برای بحث آمد میها پیش های کوتاه اسرتاحت که مابین بحثگرفت و در فرصتقرار حارضین  الاین بحث مورد استقب
 و عمل آتی داشته است. زنی که در تظاهرات بعد از ظهر با ما همراه بود گفت که این بحث و بیانیه سازمان زنان هشت مارس (دو مبارزه، یک

های بعدی تنظیم شد. زن م و قرار مالقاتهای زنان این موضوع را به بحث بگذاریمند و مهم است ما باید در هستههدف: انقالب) بسیار قدرت
 به خاطر کمبود وقت با رسعت وارد بحث دوم شدیم.  و ... شان نداشتیمگفت ما هرگز چنین تصویری از زنان ایران و مبارزاتدیگری می

جنبش حارض قرار داد. او توضیح داد وقایع جاری و ه بلژیک آمده بود ما را در جریان بکه از ترکیه برای دیدار » سازمان زنان سوسیالیست«سخ�ان 
نشین کرد و محدود �اید. او تالش دارد یک دولت دیکتاتوری یک های اخیر دولت اردوغان چگونه گام به گام تالش کرده تا زنان را خانهکه در سال

اند تالش کرده» ه د پ«زنانی که در احزابی مثل  او از تالشکند. نفره ایجاد کند و برای محدود کردن و رسکوب جامعه از رسکوب زنان استفاده می
از افزایش آمار خشونت بر زنان اند. هایی سختی را متحمل شدهها زندانی شده و شکنجهکه بسیاری از آنکه این روند را کند کنند گفت و این

ساله  ١٨جاوز یک پدر و پرس در رسویس مدرسه به یک دخرت های ناموسی و تجاوز صحبت کرد. در مورد این گفت که دو سال پیش تخصوصا قتل
از  باعث شد که متام شهر برای برخورد با متجاوز به خیابان بیایند و تبدیل به یک جنبش شوند اما همین ترس در عین حال باعث شده تا بسیاری

رسویس به مدرسه یا دانشگاه بفرستند. او از قانون ارتجاعی که  ها را بات ندارند دیگر حتی آند را از تحصیل محروم کنند چون جرأ زنان دخرتان خو 
که چطور مبارزات زنان این قانون و مجلس را به عقب راند. اردوغان به مجلس برد (قانون ازدواج متجاوز با دخرتان زیر سن) صحبت کرد و این

مپین جدید به راه افتاده که زنان در آن نقش بزرگی دارند، کمپین همچنین توضیح داد که در مقابل تالش اردوغان برای تغییر قانون اساسی یک ک
املللی زنان نپرداخت اما چون وارد است و ... او اگرچه به بحث وظایف جنبش بیننظام ریاستی رفراندم برای برقراری هدف آن جلوگیری از که » نه!«

 جذابیت داشت.اش برای شنوندگان بسیاری از وقایع اخیر در جنبش زنان در ترکیه شد بحث
 اگر جنبش چپ و کمونیستیآیا «در بخش پرسش و پاسخ چون فرصت زیادی باقی �انده بود فقط به چند سوال پرداخته شد. یک سوال این بود که 

جواب سخ�ان این بود که بحث امشب » کسب قدرت سیاسی بودند؟ یآماده این نیروها خورد؟ آیاکرد شکست �یبه موضوع زنان توجه می ایران
کسب قدرت سیاسی نبودند اما موضوع این است  یدر ایران آماده هاو کمونیست نیروهای چپ، قطعا نبود ایران ١٩٧٩بندی از شکست انقالب جمع

ورد امپریالیسم است که ک�کان و ضدامپریالیست بودن او توهم داشتند، یکی از دالیل آن هم عدم درک صحیح در مکه نسبت به ماهیت خمینی 
دانند چون به اصطالح ضد آمریکاست، اما جمهوری د دارد و بسیاری از نیروها چپ در سطح جهان جمهوری اسالمی ایران را ضدامپریالیست میوجو 

یک قدرت خارجی نیست بلکه روابط تولیدی حاکم بر هم و امپریالیسم  ؛زیربنایی رسمایه داری خارج نشده استاسالمی هرگز از چارچوب روابط 
در حالی که مقابل هم  گرای واپستوضیح این بود که هر دوی این نیروها» مبارزه با دو پوسیده یعنی چه؟«که جهان است... سوال دیگر این بود 

جامعه به  دارند کنند در حالی که هیچ کدام آلرتناتیو واقعی نیست و هر دو تالشخود پالریزه می هستند اما یکدیگر را تقویت کرده و مردم را بین
نیم در باشد چون اگر این کار را نک با هر دو نیرو . اما این مبارزه باید هم زمان و با مرزبندی کاملآینده ندارند سوی بازگرداند و راهی بهگذشته 

در وضعیت زنان در دوران سلطنت «سوال دیگر شود. � در دنیای امروز تکرار میی که دایتقویت خواهیم کرد. اتفاق مبارزه با یک نیرو دیگری را
کردند اما بخشا از حقوق زندگی می مذهبی و نابرابر مردساالر، یکه قطعا زنان برابر یا آزاد نبودند و زنان در یک جامعهپاسخ این» چگونه بود؟ایران 

 ایران همواره مذهبی، سنتی و به شدت مردساالر بود.رژیم سلطنتی هم تحت بودند. برخوردار  یقانونی بیشرت 
ی ارتجاعی گفت که امروز زنان باید خودشان در صف مقدم مبارزه بایستند و سخ�ان زنان سوسیالیست در پاسخ به اهمیت مبارزه با دو پوسیده

شان در مقابل آ و مسلح شدناهمیت باالیی دارد و مبارزه زنان در روژاو  های سنتی سابق را ادامه دهند. حضور زنان مبارز و انقالبینباید نقش
 داعش امروز آلرتناتیوی برای زنان است.

نباید ضمن همبستگی، مارس گفت هدف جلسه امشب بررسی مبارزات زنان رژاوآ نیست اما  هشتدر پاسخ به این بحث سخ�ان سازمان زنان 
فاشیسم در  اند در جنگ جهانی، در مبارزات ضدان در طول تاریخ بارها اسلحه به دست  گرفتهآلیزه کرد. زنمبارزات زنان مسلح در روژاوآ را ایده

این مبارزات متضمن رهایی زنان است یا این مبارزات در هند اما سوال این است برای چه؟ آیا  هچین و حتی امروز  شوروی، ویتنام، اسپانیا و ایتالیا،
داری توانیم از روژاوآ به عنوان آلرتناتیو صحبت کنیم که بگوییم آلرتناتیو رژاوآ در مقابل رسمایهوقتی می هدف مشارکت در قدرت را دارد؟!

 موضوع رصفا حضور زنان در کنار یا در رشاکت با قدرت نیست. و معنای آن برای رهایی زنان چیست؟!امپریالیستی چیست؟! 
را هم معرفی » خشونت دولتی، اجت�عی و خانگی علیه زنان در ایران مبارزه باکارزار «مارس در پایان در فرصت کوتاهی فعالین سازمان زنان هشت 

که کید بر اینجمهوری اسالمی دعوت کردند. با تأ ی انقالبی زنان برای رسنگونیکردند و رشکت کنندگان را برای پیوسنت و تقویت این کارزار و مبارزه
 است که در این فیلم دیدید.  ٥٧مارس  ٨تا رسیدن به چهلمین سالروز مبارزات زنان در  مبارزه ٤٠ی عملی این کارزار برگزاری برنامه

تر در این رابطه بودند. ما حارضین و برگزار کنندگان با ابراز رضایت از بحث پرباری که پیش رفت جلسه را ترک کردند و همگی خواستار بحث عمیق
ای مارس خودمان را برای مبارزه ٩ گذاشتیم با انرژی  که به دست آورده بودیم راهی شدیم تا از هم در حالی که یک روز رسارس مبارزاتی را پشت رس

 روز مبارزه علیه فرودستی زنان است. ،دیگر آماده کنیم چون برای ما زنان هر روز
 بلژیک  -افغانستان)  -فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران 
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 * https:youtube.com/watch?v=ulJwXHji6f4  


