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ت به مناسبت هشت مارسيه هسته اقليانيب  

طبقاتی جنبش زنان و استراتژی ها آزادی زنان و مبارزه  
١٣٨٧ اسفند ١١ کشنبهي                                                                                                   تيهسته اقل   
 

  
 .ميگوئيک ميبرابری خواه تبر آزادمنش وهایمبارزه زنان رابه همه انسان باجهانی همبستگی مارس روز٨دن يفرارس

ابان، در کارخانه و اداره  در مدرسه يش زنان با حضوری قدرتمند و با شور وشوقی عظيم در کوچه و خيسی سال پ 

ک زندگی بهتر در انقالب ضد سلطنتی که به سرنگونی ين ماهه و برای ياعتصابات عمومی چندودانشگاه و در 

جنبش زنان  درانقالب چنان برجسته بود که  نقطه عطفیفرآيند مشارکت زنان در .حکومت شاه منجرشد، شرکت کردند

هم  را درتیياتی و جنسستی و آزادی خواه که سامانه های سلطه طبقياليل سوسيک بديفقدان رد .محسوب ميشود

ه را يت دولت سرمايکرد، هدايندگی مياجتماعی را نما-اسیين گروه های سيبکوبد،جمهوری اسالمی که عقب افتاده تر

زنان مبارزايران   .تا ضد زن قدرت را بدست گرفتيمی سرکوب گر وماهين و دولت، رژيبدست گرفت و با ادغام د

م يک رژيشوک ناشی ازکارکردهای بااين همه  .خی بپاخاستندين نابهنگام تارياه يعلبر  بودند کهن کنش گرانیينخستاز

 .د،همراه بوديکرجنبش زنان فرودآمد که باسرکوب، کشتار، زندان و تبعيپ برانه ایيز، همانند تازيزن ست

ی دوباره نيژگی های معيخودويران با ک دهه است که جنبش زنان درايد، اکنون يها سرکوب و کشتار وتبعپس ازسال

 آمدهای  یم،  ناش از  تحوالت و پيی  که عالوه بر مقاومت   زنان در برابر رژيژگی هايخودو .سربلند کرده است

نده تر کرده و به گروه يان زنان را فزاياسی،اقتصادی واجتماعی است که   قطب بندی های طبقاتی در ميمادی، س

ل کرده يزنان تحص زنان سرپرست خانواده، .وند،افزوده استهايی که به زير مجموعه طبقات فرودست رانده می ش

ان ير الگوهای آن در مييرت آور وتغيرانده می شوند، تن فروشی درابعاد حداوما به زير مجموعه زنان کارگر که م

 تنها نمونه هايی هستند از قطبی شدن فزاينده جايگاه طبقاتی در ميان گروه ...زنان شهری،خانگی شدن کارمزدی و

نه يبرخواسته ها ومطالبات و زم گذشته آن، تاثيرگذاشته  وتی والگوهایيساختار جنساين عوامل بر .های مختلف زنان

 .ش ازگذشته افزوده استين جنبش طبقه کارگر و جنبش زنان،بيهای مادی رابطه ب

ی متفاوت و گاها يران دوره جنبش زنان در سطح عام،برآمد استراتژی ها و صف آيژگی  اياسی وياز نظر آرايش س

 ازهای اجتماعیيکسو و ن ازياسی و ساختار حکومتیيکه همراه با نوسانات کنترل س -ال و شکننده ياما س -متضاد

ن دوره بخاطر کارکردهای ياگر چه برآمد جنبش زنان درا. شودیی وتحول ميجابجا ديگر، دچارسویجنبش زنان از

ژگی های عام و خواسته های شکننده آن دامن زده و هنوز هم ياش به ون و مناسبات مادون ارتجاعی يحکومت با قوان

اسی يگر نمی تواند از طبقات اجتماعی وصف آرايی های سياما جنبش زنان همانند هر جنبش اجتماعی د .می زند

 .کنندينی را دنبال ميی که استراتژی ها وخواسته های معيصف آرايی ها  .ناشی از ان جدا باشد

ی ها و چرخش های متفاوت و گاها متضاد،  ما شاهد هژمونی استراتژی  گروه بندی ير پس از جابجاياخطی چند سال 

ال و شکننده هستند ين گروه بندی ها سياگر چه ا.اسی جنبش زنان هستيميمذهبی در فضای س –برال يشات ليها و گرا



ی  يگروه ها    . دهندی را بازتاب میمذهب –برال ياسی،  استراتژی لياما چه به لحاظ ساختار درونی و چه از منظر س

ل يتقل .، نمونه های بارز اين پديده هستند"دان زنانين ضد سنگسار و ميکمپ"و  "ون امضايليک مين يکمپ"همچون 

م  وخط قرمزهای آن تحت عنوان يت های جناح های رژيی و محدود کردن خواسته های جنبش زنان به ظرفيگرا

 گری یدن به خواسته های زنان،البيت بخشي، استناد به فتوای آخوند های مرتجع برای مشروع"لیخواسته های حداق"

ن و يپائ"ج زنان از،بسي"یيممکن گرا"است يت مطالبات زنان به سيم های ضد زن،محدودين رژيکی از بد نام تريبا 

 -براليوسته استراتژی لياجزا بهم پ ...محدوده اصالحات اسالمی، نخبه گرايیودر  "باال"و نگاه به  "چهره به چهره

 .شان تفاوت های چندانی با هم ندارنديی است که با همه دعاوی ودعواهاياسالمی گروهبندی ها

 (ستينجا ميسرنيل آ ن در ايکه توضيح دال)رانيادرجنبش زنان  وضد سلطه درستیياليرومند سوسيل نيک بدي فقدان 

 که یيچرخش ها .رنديبگ اين گرايشات قرارجوان دراحاطه استراتژیزنان ودختران نسل  ازباعث شده که بخشی

برالی صورت گرفته و فضا سازی ياستراتژی ل گرايشات چپ و سکوالردرخارج به سمت تقويت سياست برخیدر

اگر  .جنبش زنان کمک کرده است درن استراتژیيت ايجمله عواملی هستند که به تقو نيز ازیيرسانه های بورژوا

نه های مادی رشد ين دوره از جنبش زنان است واگر زميژگی ايابی واستراتژی ها ويشکنندگی درسازمانت وياليس

افته است،اين پرسش مطرح است که برآمد يش يزنان کارگر و فرودست در ميان گروه های مختلف زنان افزا

 زندگی زنان و مبارزه عليه استراتژی  ضد سرمايه داری در جنبش زنان که بتواند مبارزه  عليه دخالت مذهب در

  تی را با ساز وکار مبارزه طبقاتی ادغام کند از چه طريق امکان پذير است؟ يسلطه جنس

  ابی، عليه سلطه جنسيتی و عليه سرمايه داریيتشکل 
ونها زن کارگر يليم.روی دگرگون ساز، ضد سلطه  و خود سازمانده آن هاستيازمند اتکا به نيی زنان نيرها

رند، ي گیم اسالمی و سلطه مردساالری را به چالش ميدها هزارزن که درزندگی روزمره شان رژوزحمتکش،ص

روی های واقعی تحقق مطالبات زنان هستند و اتحاد ين .... کنند و یتی وطبقاتی تالش ميه سلطه جنسيمردانی که بر عل

ن جنبش ها را به هم مرتبط می کند از يای که يخواه، براساس خواسته هاي کارگران و جنبش های آزادیبا جنبش طبقات

مبارزه عليه قوانين و .رومندی در جامعه داردينه های مادی نيشرو است که زمين استراتژی پيوسته اياجزای بهم پ

طرح خواسته های  (...نظير حجاب، قصاص، قوانين شرعی، قتل های ناموسی و )اخالقيات مذهبی و ارتجاعی 

ات و خشونت های جسمی و ياسی زنان و مردان، مبارزه عليه فرهنگ، نرمها، اخالقيسمربوط به برابری حقوقی  و

ه کارخانگی، خانگی يه داری عليتی را تقويت می کنند و همراه با آن مبارزه ضدسرمايروانی  که ساختارسلطه جنس

 ازستم و سلطه ی زنانيشدن کارمزدی، تن فروشی وطرح مطالبات مربوط به کار، رفاه و آزادی، که ضامن رها

ن مطالبات بستر همکاری جنبش های يهم .ابی استيی از خواسته های جنبش زنان برای تشکل ياست، جلوه ها

برای تحقق استراتژی ضد  حول خواسته ها و ابیيپس تشکل  .ست هم استياليشات سوسيی گراياجتماعی و همگرا

ن دوره يازهای اين ني ازمهمتریکيبارزه طبقاتی سلطه جنسيتی و ضد سرمايه داری و مفصل بندی آزادی زنان وم

 سمياليزنده باد سوس      زنده باد آزادی زنان                      .ازجنبش زنان است

 باد جمهوری شورايیبرقرار -سرنگون باد جمهوری اسالمی           

  ٢٠٠٩مارس  -هسته اقليت          


