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  آنیشاروي چالش پچند و جنبش زنان

 
 ماه هشتاد و ششدهم اسفند جه                                                             روزبهیتق

  
 

. کنمیجنبش زنان آرزوم ی را برایتربار زن را به همه زنان شادباش گفته وسال پریمارس روزجهان  
 را ی وستم مضاعفی جنسدي الخصوص آپارتای علخ،ي تاری رواداشته شده درپهنای عالوه برستم جنسراني ازنان

بارزه وتهاجمات تازه  آکنده  ازمیآنها سال. کنندی انقالب بهمن تجربه میروزي پی ازهمان فردا،ی اسالمیدرجمهور

 خود و ی دست آوردهاتي را درجهت تثبیريط سال پرچالش وخنيآنان هم چن.  را پشت سرگذاشتندشيبه حقوق خو

 یاسي سقاتييآنها با انواع تض. رو دارندشي درپی کنونی هاتي فراتررفتن ازمحدودی تازه برایبرداشتن گام ها

 ،محدودیشتي،معی گوناگون آموزشی درحوزه های جنسزي آمضيتبع ی  های بندهي سهم،وازجملهی واجتماعیواقتصاد

 زنان را دربرابر خود ني سرکوب و فشاربه فعالدي و تشدی ها ومعابرواماکن عمومابانيدرخ تردد آزاد شترحقيشدن ب

) یاسيس( و ی اجتماعی سرکوب هادي ازانحطاط خود،که تشدیدي درفاز جدی اسالمیقرارگرفتن جمهور. دارند

آما چه .دهدي نظام با زنان خود رانشان مني وعنادای دردشمنزي آن است،قبل ازهرچیژگي تواما ازویادواقتص

 شي ازپشي شدن بی وپوشالی خود،تهی برسرپاستادني ای جنبش برای انتقالردورهي نفس گی به آزمون هایآگاه!باک

 یوهمبستگ تيحماآنها وباالخرهريناپذ دي تردتي زنان وحقانی مطالبات انساندانحطاطش،بداهتيدرفازجد نظام

دي نو روشن راندهي وآیشرويبه پدي امی مؤلفه ها،یاجتماع -ی مدنی ونافرمانی اجتماعهيها درکنارگسترش پارجنبشيسا  

   .   دهندیم

 درهمان شبردآنها،اماي پی و اخص والجرم  مبارزه مستمر براژهي ومطالبات خودوطي زنان ضمن داشتن شراجنبش

 ی و مرحله انتقالروي اوضاع  وازجمله درنظرگرفتن توازن نی که آنها را  باتوجه به مختصات عمومتراسيحال ناگز

نيزازچني آمتيموفق است که عبوریهيبد . بردشيپ مرحله به ني متعلق به ای عمومی هایچالش ها ودشوارجنبش وبا  

  .   استشي حرکت خویکلري ازمسی ومکمل وداشتن درک روشنی مبارزه چندوجهکي ازمندي نیگردنه ا

  بجلوسوق دهد ازجملهمي گام عظگي جنبش را ني تواند ای جنبش زنان که غلبه برآنها میشاروي پی چالش هانيمهمتر

 عبارتند از:  

: ادمه دهدشي خواتي شکل گرفته و به حري زی با درنظرگرفتن محورهاتواندي تنها می جنبش گسترده و واقعکي  

  وقي تعمی وتالش براکسوي ازمتي نقطه عزی به مثابه مبنارومشترکي فراگیواست هاخگرفتن مطالبات وقرار -الف

گرسوي زن ازدیفراتررفتن ازآنها دربطن مبارزه وتجربه زنده توده ها    

 گوناگون درچهارچوب شاتي انواع و اقسام گرارندهي آن که دربرگی کمانني ورنگیستيدرنطرگرفت خصلت پلورال -ب

از فراتر ی ادهياصالتا پد  وجنبشستين  معادل جنبشیتنهائ به یشي گراچي هقتيدرحق. استريفراگ  وی اهيمطالبات پا  

  . آنهاستهمه   
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 مسأله ی های ومبارزه مشترک حول اشتراکات،درکنارطرح مباحث وگره گاهی مبنا اتحاد وهمکارنيوبرهم -ج

 جنبش کي تداوم ی برادبراشتراکاتي فراموش کرد،بهمان اندازه که تأکدينبا. برخورداراستیادي زتي ازاهمزيبرانگ

ی آگاهشي افزای برای اصلی هارحوزهد طرح آنها   اختالفات مضربوده ومسکوت گذاشتن  شدن وکدستي مهم است،  

. آن مهم استی درونی هایوشفاف شدن صف بند    

 جنبش زنان دکهي تولهي وکارگران وحاشاني دانشجوژهي بوی اجتماعی هارجنبشي متقابل وروبگسترش با ساونديپ -د

 زي آن،نیتسي جنبش فمنژهيگربوي دی مدافع جهانی باجنبش هاوندي پکسو،وي با آنهاست ازی تنگاتکی حلقات تداخلیدارا

... وی المللني بی رسمی ودادوستد بادولت ها ونهادراوده که ماربودي هوشدي رابطه باني شک درایب( استتيواجد اهم  

  (   آن شودنيگزي تواند جاینم

 است که بدون درنظرگرفتن ی وچندوجهدهيچي رابطه پکي ی طبقاتیفتن رابطه جنبش زنان با جنبش هادرنظرگر -ه

هي ازمطالبات اولیبود که به بخش  قادرخواهد  حالت فقطنيجنبش زنان دربهتر  آنها، یگي ارگانوندي ها و پیدگيچي پنيا  

  شودی ملي تبدیافتني دست نیائي به روی وبرابری برسد و رهائشيخو  

هر از دارد، سه نکته قبل اني مبارزه دردرون آن جرني حاکم که ایجنش زنان ونظام طبقات رابطه یچگونگ  بهرنگاهد  

.مشهوداستزيچ    

 اشان، درمقابل ی بزرگ زنان را صرفنظرازتعلق طبقاتتي که بطورمشترک اکثریاشتراک حول آن دسته مطالبات -ا

البته .  دهدی بطوراخص قرارمش،ي اندکي وتاریدولت مذهب کي ی جنسضيهرنظام مردساالر بطوراعم ونظام تبع

  که ازیدربرابرزنان زي عرصه ننيراآنها د  وستي نکدستي  زنان بطورصفوف زي محدود نشي عرصه کمابنيحتا درا

رندي گی کنند قرارمی میطبقات-یاسيس-کيدئوژي اتي بسته شده به زن حمایرهاي نظام وزنجنيا    

 محرکه یروي که اختصاص به زنان کارگر دارد وآنها اساسا نیمطالبات(متکش وکارگر زنان زحژهيمطالبات خودو -٢

 اري بستيکه اکثر) گري دستمزد نسبت به مردان کارگر وده ها مطالبه مشابه دني پائرسطحينظ. دهندی مليآن را تشک

  دارا وازطبقات زيما مت یشتيمع وی اقتصادالباتمط  بلحاظ  طبعا هم  نانيا . دهدیم  لي زنان را تشکتيجمع بزرگ 

  .   شوندیزمي آن باشد، متمای که پاسخ گویاسي متناظربا آن ونظام سیاسي وهم بلحاظ مطالبات س اندمتوسط

 رقابلي غی هاتيفاکتها وواقع.  استی جهانی داراهي هم اکنون موجود زنان در نظام سرماتي وضعگري دتيواقع -٣

 دراشکال ی جنسضي وجه قادربه رفع  مساله تبعچي نه فقط  بهی جهاناسي نظام درمقني دهنده آنست که ادنشانيترد

تفاوت . دهدی کرده وگسترش هم مدي دراشکال مختلف آن را بازتولست،بلکهي نی واجتماعی واقتصادیاسيمختلف س

  که  دری زنونيليصدها م ... ویتن فروش اشاعه فحشاء و ،ی جنسیشاغل بودن، بردگ  و  استخدامزانيم دستمزدها و

  ازمظاهرآن هستندیجملگ.... وسمي فانتامانتالدي محکوم به فقر مزمن هستند،و بازتولهياش حجهان  

 یروي نرخ سود خود،به نشي وافزاهي گسترده و انباشت سرمای اجتماعدي بازتولی برای دارهي نظام سرماقتيدرحق

 روبگسترش،تکه تکه مايا دکاري بونيلي صدهامدي و تولیکاري برهي وموقت وارتش ذخی وخانگیکارارزان ومجان

 کردن انسان لي و تبدميبدون تقس.ازداردي ننها آنها، واستثمارمضاعف ازآني بضي شکاف وتبعجادي کار وایرويکردن ن

 اني طبقه مادون و با نرخ استثمار متفاوت درماني درمی بندهي دامن زدن به الیبه طبقات مادون ومافوق،ودرگام بعد

، وبدون اعمال ستم مضاعف ... مردو زن ونيمار درمناسبات ودرخانه وبآنهاوسرشکن کردن فشار استث
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 هي سرمااتي کالم حکيدر. نخواهدبوداتي قادربه ادامه حی ستم جنسژهي مادون وبوبقهبصورگوناگون دردرون ط

انسان ني مابیوسرکوب فزورو برقهری مناسبات مبتنستمي سیبرقرار شقه شقه کردن انسان به پاره انسان ها و درگرو  

  وبرابر گره خورده استی مناسبات انسانیبجا ،ها  

اعمال مقررات و (مي مستقزمي دومکانقي را ازطری درهمه سطوح جامعه انسانري فراگضي تبعني ای دارهي سرمانظام

 خود جنس مذکروازجمله اني ازهمه درمشي مردم وباني کردن باورها ونفوذخود درمیدرون(ميرمستقيو غ) قهر آشکار

 از یهستند که حاک... اعمال قدرت، زندان وقانون وقضا ویازجمله دستگاه ها.  بردی مشيپ)  کارگران مذکرانيدرم

 قي دوم ازطرزميمکان. شودی آن بکارگرفته مدي حفظ نظام وتداوم بازتولی است که برای  ومداوممياعمال قهرمستق

 کردن باورها ی نفوذ ودروننيا. ردي گیت م خود به درون طبقه تحت ستم صوریني بی و جهانیدئولوژينفوذ ا

 به صورت باوروفرهنگ وعملکرد کسوياز:  کندی ماني خود در دوشکل برجسته خود را نمانوبه زبهيوفرهنگ، ن

 وسرشکن کردن رنج وفشار استثمار خود ی جنسیبخش مذکرطبقه نسبت به بخش مؤنت که مردان را  دچاربرتر

ودوم !  استی وابدی وازلیعي طبی امری انسان درجه دوم بودن واي مزدزنان وی که کاربیگوئ. کندیبردوش زنان م

 ی مردان وزنان آن را امراني در سطح جامعه وازجمله درمزي آمضي مناسبات تبعني به ایبا دادن خصلت بت وارگ

 یاسبات ازبسترها با جداشدن منبي ترتنيبا. اندازدی ومناسبات موجود جا می ارتباط با اهداف استثماری و بیعيطب

- کند و همی خود را از آماج قرارگرفتن دربرابر بردگان دورمض،يتبع وهي نظام سرمامي خود،هم بطورمستقیواقع

استثمار دردرون سرشکن کردن نکبت و و رآشکاري تفرقه وشکاف در درون طبقه بردگان غجادي با ا-ميرمستقيبطورغ  

  . کندی میري اسارت جلوگیرهاي برافکندن زنجین آنها برا پارچه شدکي کرده وازی را نهادشيسلطه خو آنها، 

چند و  یبي ترک  مبارزهکي تنها  بلکه.  باشدیخط  مبارزه ساده وکي تواند ی نمی مرکبدهيپد  ني شک مبارزه با چنیب  

زدي باآن برخندي تواند به مقابله کارآی همزمان میوجه    

 برقهروزورانسان برانسان ی و مناسبات مبتنیام طبقات نظی هاشهي ری بسویري  با سمت گدي مطالبات باکسو،ياز

 مردساالرانه آن درجنس مذکر،وازجمله ژهي وبوی رسوبات درونهي به موازات آن علدي دوم بایهمراه باشد و ازسو

در درون وازجمله خود زنان و مناسبات درني ای گشده  واره بت با  سومیازسو باألخره و گران مذکرهمراه باشدکار  

  .   همه جانبه دست بزندیاسي س-یجامعه به مبارزه فرهنگ  سطح

 زي بطورمستقل ودرصفوف متماکسوي خود را ازديرباي ومرکب،جنبش زنان به ناگزدهي درهم تنفي وظاني با چنمتناسب

 متقابل خود یوندهاي پی وطبقاتی اجتماعی هارجنبشي حلقات متداخل خود با ساقي ازطرگري دیسازمان بدهد، وازسو

 ی هدف های خود قادرنخواهد شد که به سویعيطب ني با  متحدی وهمکارتيچراکه بدون جلب حما.( کندتيتقورا 

 است که کارگران زن خواهند توانست ضمن حفظ ی صورتنيفقط درچن). حرکت کندشي خوابندهي قي وتعمینهائ

 و دستاني و همه تهرانيوق بگ ازطبقه کارگر وهمه مزدوحقی خود به مثابه بخش مهم و جدانشدنی همبستگتيوتقو

 تالش کند و درهمان حال اجازه ندهد که فرهنگ ی نظام مزدوری کارخود ونفطي شراود بهبیاستثمارشوندگان، برا

شي خواتيزوروقهرانسان با انسان، به ح بری ومناسبات مبتنی ازمناسبات طبقاتیبعنوان بخش-ومناسبات مردساالرانه  

  . هد دهادام  

: شودی روشن مري نگري فوق دونکته دیابي ارزی حال برمبنانيدرع  
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 شرواني وپني بوده وفعالی ازمبارزه طبقاتیم،بخشيرمستقي وغمي نظام مردساالر،مستقهي نخست آنکه مبارزه علنکته

  طبقات حاکم، قادر به استقرارهي علمي آن، به موازات مبارزه مستقهي ها بدون مبارزه مداوم علستياليوکارگران وسوس

. نخواهند شدی ورهائسميلايسوس    

 طهي محدود به حاحتاي وی وحقوقی شود فقط ازجنس روبنائی که برآنها روامی ستمتي آنکه مطالبات زنان وماهدوم

 آنها مستلزم ی دارند که مبارزه برای و اساسی حال مطالبات زبربنائنيآنها درع. ستي درنظام حاکم نیربنائيرفرم ز

 ني اقي روتعمنيازهم.  استی دارهي نظام سرمارچوب ورفرم درچهایاسي حقوق سیفراتررفتن ازمبارزه  عرصه ها

 مساله است که نيوهم. شودی دردرون خود زنان مواجه می طبقاتی ها وشکاف های باصف بندريمبارزه به ناگز

 یتياقع ونيچن. کندی زنان دارا وطبقات متوسط با جنبش زنان  را مشروط و محدود وشکننده می و همکاریهمراه

 قي ازآن است که تعمی باشد وحاکی میستي مختلف دردرون جنبش فمنشاتي وجود گراهنده دحي حال توضنيدرع

 را هم چنان دست مي عظی های نابرابراکارانهي که ری وحقوقی ونه فقط  صوری واقعی وبرابری رهائیمبارزه برا

 زصفوفي برتمادي تأکیو مبارزه بسقي دربسترتعمدي کند،بای آن مبادرت مدگستردهي  وبه بازتولداردينخورده نگه م

 الي صفوف سوسی وفشردگتي خود را  درتقوني  هم چنی روندنيبازتاب چن. کندیري سمت گدستيزنان کارگروته

 ري اجتناب ناپذیزاتي تماني شک وجودچنیب. دهدي جنبش زنان نشان ماني درمیستيالي افق سوسی ها و  داراستيفمن

 جنبش ی  بربسترتجربه وحرکت واقعی حرکتني آنست که چنهم وجود منيباا.  به جلواستبوده والزمه حرکت

  ارتباط بای خالص وبی فکری آن باشد و نه بصورت حرکت هایشروي به پازهي آن و منعکس کننده نیازهايوبربسترن

  . ی توده اهي پاجي آحادزنان والجرم ناتوان ازبسی برارمفهوميجنبش وغ  

 به درون جامعه وطبقه بزرگ زحمت وکار وازجمله زنان یستي جنبش فمنی که تنها بانفوذ عمقمي فراموش کندينبا

 الزم لي و پتانسرشدهي تواند شکست ناپذی جنبش مني متعلق به اعماق جامعه است که ای هاهيکارگروزحمتکش وال

  جنبشنيتوسط ا اقشارني ایات واقع مطالبدرنظرگرفتن نوبه خود مستلزم زبهي ننيوا. را فراهم کندد خویشروي پیبرا

. مطالبات استني متقابل با اونديپو     

 متقابل با وندي جنبش، پرومندشدني نی برای زن با بدنه توده اني فعالشتري هرچه بوندي پتي اهمژه،ي بوی کنونطيدرشرا

 معطوف به چانه ی هاشيرا با گد،مقابلهي تولهي وحاشاني کارگران ودانشجوژهي بو،ی وطبقاتی اجتماعی هارجنشيسا

 تواند موجب ازنفس افتادن وتکه تکه ی آن مافتني طرهي که سیر به حقوق زنان،خطیابي دست ی ونگاه به باال برایزن

  تهاجم  به عقب راندنیجنبش زنان؛ برا  ها دردرون ستي فمناليابتکارعمل سوس و  حضورتيتقو شدن جنبش شود،

. برخورداراستیداي زتي ازاهمیشرويرپي وگشودن مسميرژ    
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