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  جنبش زنانیستيالي عمل سوسیاستراتژ

 
١٣٨٧ اسفند ٢٠                                                                                 سه شنبه )رزا( راني زنان ايیرها  

 
  

 و شي خويی است که رهای آور حرکت آگاهانه و هدفمند زنانادي مارس ٨ جنبش زنان یستيالي عمل سوسیاستراتژ

مرور .  دانستندی مسري پدرساالر می دارهي را تنها در چارچوب مبارزه همه جانبه با نظام سرمایمحو ستم جنس

 یخيحافظه تار.  استیات مبارزه طبقري ناپذيی مدعاست که جنبش زنان بخش جداني بر ای مبارزات زنان گواهخيتار

 و ظلم مضاعف به زنان طبقات فرودست همواره ناکارآمد ینسج توجه به ستم ی بی طبقاتکاري که پدهديما نشان م

 یامدهايپ.  محتواستی آن بی و طبقاتی مادناتي بدون در نظر گرفتن تعزي نیاست؛ همچنانکه مبارزه با ستم جنس

 در ري چند ساله اخیستي و پوپولیستي رفرمی حرکت هازي چپ گرا و نی افراد و گروه هایل و عمیانفعال نظر

 ینابرابر( دو وجهني که بتواند در عمل و نظر ای منسجمکردي و رودهيدر فقدان ا.  استی مدعني بر ای شاهدرانيا

نخوت  دچار رکود و راني بخش زنان ايی دهد، حرکت رهاوندي را به هم پیاز مبارزه اجتماع) یتي و جنسیطبقات

 چند مراسم در محافل ی و برگزارهياني به انتشار چند بیتي جنسیتا بدانجا که مبارزه با نابرابر.  شده استیريچشمگ

 ی کنشگران و بدنه ني ااني میکي ارتباط ارگانچي خاص محدود مانده و عمًال هیروشنفکرانه آن هم در مناسبت ها

 در هم شکستن ی تالش برايی فضانيدر چن.  حرکت وجود نداردني ای مخاطبان اصلوان زنان به عنژهياجتماع به و

 در نيادي بنريي خواهان تغی فعاالن اجتماعی تمامی فعاالن عرصه زنان بلکه برای جو نخوت آلود نه تنها برانيا

 قي از طرز بخش زنان جيی حرکت رهای روشي چالِش پنيفائق آمدن به ا.  ضرورت استکيمناسبات جامعه 

 جبهه ني چنليتشک.  نخواهد شدسري می طبقات-ی جنسی برابری هم سو با آرمان هایروهاي واحد از نیه ا جبهجاديا

 منسجم که بر ی عملی استراتژک،ي تئوریلي بدهي که عالوه بر اراابدي یني تواند نمود عی می تنها در صورتیواحد

 ی در مناسبات اجتماعیفي کريي تغ خواهانی جنبش هایاس اسی و شناخت ضرورت های کنونطي شرالياساس تحل

 جبهه واحد، لي تشکی عملهي پاجادي اساس و به منظور انيبر هم. ردي عمل قرار گی است، مبناافتهي نيجامعه تدو

 جنبش ی کنونتي فرارفتن از وضعی و برنامه عمل خود برای کلی بند و به طور خالصه استراتژنيرزا در چند

 افتهي ني کالن تدوی برنامه اگر چه در سطحنيا.  کندی مهي جنبش ها اراريتحاد با سا قرار دادن اتيزنان را با محور

 ري اتحاد با سا:  در جامعه باشدیفي کريي فعاالن و کنشگران خواهان تغی مباحث آتی برايی تواند مبنایاست اما م

 وجه ني تریظر رزا محور عنوان شد از ننانکهچ:  جامعهی در مناسبات اجتماعیفي کريي خواهان تغیجنبش ها

 است که آرمان ها و ی اجتماعی خود، اتحاد با جنبش های روِشي عمل جنبش زنان در مواجهه با بحران پیاستراتژ

 يی جنبش دانشجو،یجنبش کارگر.  در جامعه دارندی نابرابری هاشهي در مورد ری نگرش واحدزياهداف همسو و ن

 مرد ی دارهي نظام سرمای را بخش ذاتی ستم جنسی کنونی هاشهي ر در کنار جنبش زنانه کيی جنبش هاريو سا

جنبش زنان .  دهندلي تشکی دارهي با نظام سرمای مبارزه اجتماعی واحد را برای توانند جبهه ای دانند میمحور م

مل  خود جامعه عنياديبن تواند به اهداف ی جنبش ها و مبارزات آنهاست که مني از اتيتنها در کنار و با حما



 ی جنبش هارياتحاد جنبش زنان با سا.  استکي تاکتکي و نه بانهي و عوامفریاسي ژست سکي اتحاد نه نيا. بپوشاند

 ري لزوم استقالل جنبش زنان از سا.  استی جنسضي رفع تبعی برای ضرورت و محور هر اقدام عملکيهمسو 

 ی و چه عملی جنبش ها چه به لحاظ نظرريبه سا جنبش زنان ی وابستگی جنبش ها به معنارياتحاد با سا: جنبش ها

جنبش زنان در عرض جنبش . ستي جنبش ها نري فرو کاستن به سااي لي زنان قابل تقلیجنبش و خواسته ها. ستين

 اتحاد با جنبش . است...  و ی خلقی مترقی جنبش ها،يی جنبش دانشجو،ی همچون جنبش کارگرگري دیها

 بر مناسبات متقابل و حفظ استقالل ی و ممکن است که مبتنسري میاد تنها در صورت اتحنيا. ستي نهيکسوي،یکارگر

 از مبارزات کارگران را در دستور کار خود قرار دهد؛ یباني پشتديهمچنانکه جنبش زنان با. هر دو جنبش باشد

 مساله .  کندتيما زنان دفاع و حی سوز از مبارزات و خواسته ها و مطالبات مطرح شده ادي بازي نیجنبش کارگر

 به دي است اما بای همواره اقتصاديی نهالياگرچه تحل:  استیاسي و سی فرهنگ،ی و هم حقوقیزن هم اقتصاد

 اتيبدون توجه به مقتض.  توجه داشتی مختلف اجتماعطي در شرایاسي و سی فرهنگی حوزه هایاستقالل نسب

 و توجه به حلقه دي تاک. ستي نسري جنبش زنان میرا از وضع موجود بیارو هر جامعه امکان فریاسي و سیفرهنگ

 حوزه و حلقه ،یفي کريي خواهان تغی فصل مشترک جنبش هانيبهتر:  جنبش ها به جنبش زنان ري اتصال سایها

 زنان دهد از جمله توجه به ی موندي پگري دی است که در جنبش زنان وجود دارد و آن را به جنبش های واسطیها

 آموزش و ،ی به کار توده ای لزوم پرداختن جد.  پرستاران، دختران دانشجو و دانش آموزکارگر، معلمان،

 توان به جنبش زنان ی که ميی نقدهاني تری از اساسیکي.  اقشار زنانني زنان زحمتکش و فرودست تریسازمانده

 زنان طبقات محروم ژهيه و شده با اقشار و طبقات مختلف زنان بی و سازماندهکيوارد ساخت، فقدان ارتباط ارگان

 ی و سازماندهی بخشی زنان بازگشت به جامعه، آگاهیاي عمل جنبش پوی هاتي از اولویکي. و فرودست است

 تر عي در سطح وسی شبکه مبارزاتکي و اتصال آن به لي زنان و تبدی محلی شبکه هاتي تقو.  توده ها استیدرون

 جنبش زنان و فعاالن آن ی محلی شبکه هاجادي با اتواني می کار توده ایدر راستا. ني نشريق فی در محله هاژهيبه و

 و در ی آنان آموزش و آگاه سازقي که بتوان از طری همگانیدر فقدان رسانه ها.  اجتماع مرتبط ساختیرا به بدنه 

خرد و  سطوح اني رابط ملقه توانند حی می محلی شبکه هارد،ي زنان فرودست صورت پذیمرحله بعد سازمانده

 در مناسبات ريياز آنجا که تغ.  استیاسي سی جنبش زنان، جنبش. ندي جنبش عمل نمایکالن و به مثابه رسانه انسان

 هم که ی سازد، هر عمل و کنشی منيادي را دچار تحول بنیاسي و به تبع آن سی جامعه نظم موجود اجتماعیتيجنس

 ی روشنی توان مرز و محدوده ی نمنيبنابرا.  استیاسي الزامًا سردي صورت پذسبات مناني ایفي کريي تغیدر راستا

 نگرش در نيا.  آن دست به عمل زدی و بر مبنامي مبارزات و مطالبات زنان ترسی و اجتماعیاسي سی هاهي سوانيم

هد  جلوه دی صرفًا اجتماعی جنبش را جنبشني دارد ای جنبش زنان است که سعني امروزیستي رفرمکرديتقابل با رو

 به تصور خود و گري دی و از سودي نماجي موجود ترونهي سو در چارچوب آن اصالح را به عنوان تنها گزکيتا از 

 یحال آنکه جنبش زنان نه تنها هر امر اجتماع.  بر خود بکاهدتي جنبش از فشار حاکمني بودن ای بر اصالحديبا تاک

 و مربوط به ی بودن امر شخصیاسي داند بلکه بر سی میاسي سهي سویدارا را ی در عرصه عمومرييو مرتبط با تغ

 تي واقعکي بلکه یستيني ژست فمکي شعار نه نيا.  استیاسي س،ی هر امر شخص.  دارددي تاکزي نیحوزه خصوص

 بل شعار در نقطه مقانيا.  رسدی تر به نظر می جنبش زنان ضروری فعلطي است که لزوم توجه به آن در شراینيع



 دارد و جمع را یاسي س-ی کردن امر اجتماعی کردن و شخصی در فردی در جنبش زنان است که سعیلبراي لدگاهيد

 تي واقعني برا،یستيالينگرش سوس"  استیاسي س،یامرشخص"در مقابل .  سازدی نگرش فردنگر خود میقربان

 ی و اجتماعیاسين س در سطج کالینيع امدي پی از اجتماع دارای در هر حوزه ای ادهي گذارد که هر پدیصحه م

 ني دارد که فعاليی ما به ازای و اجتماعیاسي در سطح سی هر امر فردنيبنابرا.  سازدی منياست که آن را متع

 . ندي به منظور بسط و تدوام مبارزات خود در سطوح مختلف اجتماع سود جولي پتانسني از اديجنبش زنان با

 کي زنان بدون تحقق يی سو رهاکي بدان معناست که از نيا: ندگريکدي زنان الزم و ملزوم يی و رهاسمياليسوس

 ی مبارزه برانروياز ا.  زنان ناممکن استيی بدون رهای واقعسميالي تحقق سوسگري دی و از سو،یستياليجامعه سوس

حات  جنبش از اصالتياحم.  اندوستهي بهتر به هم پی تحقق جهانی زنان با مبارزه براتي وضعريي و تغیفياصالح ک

 اصالح ی هاکي و تاکتی و برنامهء انقالبی اصالحی برنامه هاقي با تلفستي بایجنبش زنان م:  زنانی برایانقالب

 ني بيی بر معضل جداقي طرني امکان تداوم و گسترش جنبش زنان را در جامعه فراهم سازند و از ایطلبانه و انقالب

 جنبش زنان . ندي شدن فائق آی و اجتماعسميکالي راديیل جدا معضی و به عبارتی جنبش و افق انقالبیسرشت توده ا

 یراني زنان اتي جنبش زنان وضعمتياگر چه در حال حاضر نقطه عز.  استیستيونالي و انترناسی جنبش فراملکي

 ی جنسديا و آپارتضيتبع.  شودفي تعری فراملستي بایاست اما بدون شک افق و چشم انداز حرکت جنبش زنان م

.  بودني جنبش خوشبشبردي جهان شمول آن به پی توان بدون لحاظ کردن جنبه های نمنروي است از ایان جهیامر

 در یتي جنسی رفع نابرابری زنان برای موجود، در دل جنبش و حرکت جهانی رغم تفاوت های علرانيجنبش زنان ا

 يی گرای زنان بدون شک در ورطه محل چشم انداز، جنبشنيبدون در نظر گرفتن ا. ابدي ی معنا می دارهينظام سرما

 جنبش نيهمچن.  سازدی را ناممکن می جهانی و سپس فرا رفتن از چالش هاليخواهد افتاد که امکان تحل

 کاي بوده و مبارزات زنان کارگر در آمری المللني بی سنت، جنبشکي زنان از همان آغاز به شکل یستياليسوس

 کنگره ،یستيالي الملل سوسنيزنان همطراز با ب. بوده است...  و هي و روس کارگر در الماننمتصل به مبارزات زنا

 کي خود را دارد و ارتباط نزدژهي ویوستگيبه عالوه مسائل زنان منطقه پ.  را داشته اندستيالي زنان سوسی المللنيب

 لي و اسرائني، فلسط ، مصر ، لبنانهي ، سورهي پاکستان، ترکران،افغانستان،عراق،ي زنان استيالي سوسیانهايجر

 ی چالش ها و بحران های راه حل براهيارا . یستي و مارکسی سنت مارکسی و بازخواناءي اح.  داردیاتيضرورت ح

 را در خصوص ی انقالبسميالي و سوسیستي مارکسکي متون کالسی جنبش زنان لزوم بازگشت و بازخوانی روشيپ

 لي دالني از مهمترکي منسجم تئورلي و فقدان بدیستيارکس در حوزه می نظررفق.  سازدیمساله زن برجسته م

 است که فعاالن چپ جنبش زنان با شناخت ی رابطه ضرورنيدر هم.  طلب زنان استی حرکت برابری فعلتيوضع

 لزوم . نديفزاي خود بیستيالي سوسی بر آگاهیستي مارکسکي خود، و رجوع به متون کالستي فعالی نظری هايینارسا

 في جنبش زنان توسط طی و رهبریکسب هژمون:  جنبش زنانی ها در مباحث نظرستير مارکسدخالت موث

 نياز هم.  جنبش استی فعلی و راهبردی در عرصه مباحثات نظری به هژمونافتني دست ی در گروستيمارکس

 در شاني تواند به ای میجابي و چه ای و انتقادی مباحثات چه به صورت سلبني ها در استي حضور مارکسیرو

 زنان ی مبارزاتکالي سنن راداءي اح.  رساندیاري در جنبش زنان یستيالي سوس-یستي کردن نگرش مارکسکيهژمون

 توان ی مراني جنبش صد ساله زنان در اژهي جنبش زنان به ویبا باز خوان: راني در اژهي جنبش زنان به وخيدر تار



 در دوره ژهي زمان خود به وی اجتماعاتيتلف بنا بر مقتض مخی در دوره هاناز ابتکار عمل و نحوه مبارزه زنا

 نحوه عمل جنبش زنان استفاده ی بازسازی برا٥٧ از جمله انقالب مشروطه و خ،ي حساس و سرنوشت ساز تاریها

 تحرکات نياز جمله ا:  آنهاتي و تقوتي بر تحرکات خود جوش درون جامعه در مورد مساله زنان و حماهي تک. نمود

 سوق داد عبارتند ی و عملیني تحرکات و اقدامات عی بر آنها جنبش زنان را به سوهي توان با تکی که مخودجوش

 از منکر، مبارزه دختران و زنان ی امربه معروف و نهی دختران و زنان با گشت ارشاد و ستادهایمبارزه : از

 و با ري و حضور چشمگتي موفق،ی جنسی به آزادیابي جهت دستی جنسی هاشهي شکستن تابوها و کلیجوان برا

 یفي وکی کمشرفتي پ،یتي جنسی بندهي اعمال سهمرغمي شدگان آزمون دانشگاه ها علرفتهي پذاني دختران در میمعنا

 از جمله مبارزه کارگران هفت تپه، تالش ی زنان،نقش موثر زنان در مبارزات کارگری زنانه،گسترش بالگهااتيادب

 تي و تقولي تشک..  درج شروط ضمن عقد و قي مشترک از طری برابر در زندگطي به شرایابيدست یزنان برا

 همراه  زنان یستيالي جبهه سوسجادي کردن نگرش و عمل آنها به منظور اکي زنان و نزدستياليمحافل فعاالن سوس

 ،يیرا با نخبه گمبارزه  حزب ی حرکت به سو،ی اجتماعی جنبش هاري سای و انقالبستياليبا فعاالن سوس

 در یستيالي سوسی و دموکراسی سلسله مراتبري و غی بر مناسبات افقهي و سلسله مراتب و در مقابل تکیبوروکراس

  .ی اجتماعی جنبش هاري سای راهبردیجنبش زنان به عنوان الگو
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