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زن چگونه به صدا  ییرها یمبارزه برا یمارس روز جهان ۸نگ استقبال از ز

 در آمد؟

 

 رفقا 

  بوک سیفتویتر، اینستاگرام و  ازجملههای اجتماعی  شبکه درتضهرند مسرفقا که  گونه همان

  دربارهمتفاوت طبقاتی  یها یریگ جهتو رویکردهای مختلف با  ها دگاهیدو مبارزه بین بحث 

. آغاز گشته استو به یک معنای واقعی در برخورد به مسئله زن نی زن امارس روز جه ۸

مسئله زن در  دربارههای مختلف  این امر خوبی است که مبارزه حادی طبقاتی بین دیدگاه

 . است شده شروعدیگر  بار ک، یآستانه روز جهانی زن

 استثمارزنان ِتحت ستم و  نیشدن تضاد خاص ب تر قیعممبارزه در  نیحادتر گشتن ا شهیر

 یتضادها ندهیفزا دیاز تشد گرفته نشئت یاسیمستبد ضد زن و بحران س یدار هیسرمابا نظام 

حادتر شدن  جهینت  زیفرودستان گرسنه ن زشیکه خ یطور همان. موجود قرار دارد یاجتماع

 ،یموجود و روابط اجتماع یخصوص تینظام مالک وساز سوختکه حاصل  تیتضاد اساس

از طرف  ریمشترک توسط فرودستان مزدبگ دیو تول طرف کیازو فرهنگ حاکم  یدئولوژیا

 .باشد یم گرید

 

در  ایپرولتار یمنافع درازمدت قشر تحتان ندهیعنوان نما به گریبار د رانیا یستیجنبش کمون

که در آن از طبقه،  یستیکمون یجامعه جهان جادیا یمبارزه برا ییبه هدف نها دنیرس

 کینباشد بر سر مسئله زن در  یاستثمار فرد از فرد، ستم بر زن، دولت و جنگ خبر

 یبرا یاتیضرورت ح عنوان بهکه در حال حاضر   یا مسئله. دقرار دار یخیآزمون تار

است  نیقرار دارد ا یستیدر مقابل جنبش کمون کش ستممبارزات زنان  یو رهبر ییراهگشا

 سمیالیماتر ای کیالکتید سمیالیماتر ،یرعملیغ ای یعلم یو متدولوژ کردیرو نیکه با کدام

 .داد یو اساس حیصح خبه مسئله زن پاس توان یم( یکیزیمتاف)یکیمکان
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است که  نیدارد، ا یکیزیمتاف سمیالیدر ماتر شهیکه ر یو متدولوژ کردیاز رو تیفرجام تبع

 پروبال ریزنان تحت ستم و استثمار  را به ز ازجملهفرودست و  یها تودهخودجوش  زشیخ

 کیالکتید سمیالیماتر کردیرو که یدرصورت. دینما یم تیهدا  یبورژواز یو رهبر دگاهید

 دیچه با یمند بر مبنا نقشه  یالتیتشک یده سازمانو  یانقالب یکه با  تئور کند یمتالش  ایپو

 یظفرمند رهبر طور بهمبارزات زنان را  زیو ن ریمبارزات فرودستان مزدبگ نیکرد لن

 یمبارزات را رهبر سمیعلم کمون یکیاستراتژ یریگ جهتاگر ما با  گرید عبارت به. دینما

خود به  تیدرنهاو  میده یانقالب یریگ جهتخودجوش  اتبه همان مبارز میتوان ینم مینکن

 یستیکمون یاز رهبر گریصورت است که د نیدر ا. میشو یم دهیاز آن کش یرو دنباله

حالت به  نینخواهد بود و در بهتر یخبر کش ستمو زنان  یطورکل بهمبارزات فرودستان 

زن  یکامل و قطع ییرها یبرا نیادیبن یرییتغ تواند ینمکه  مؤثر ریغو  ریتأث یب یگر نظاره

 .    میشو یم لیکند، تبد جادیا

 

با توجه به شیوه و منتسب به جنبش کمونیستی  دهنده لیتشکدر شرایط کنونی عناصر مختلف 

جانی ستمکار و میدان  رحم یبدر دل دشمن الفت با حجاب اجباری خزنان در معلنی مبارزه 

به یک معنای واقعی تالش دارند تا دیدگاه و راهکار خود را برای اینکه اصلی نبرد طبقاتی 

کلیه  گرید عبارت به. بیان کنندجه باید کرد،  ۸۹۳۱اسفند  ۸۸مارس برابر با  ۸در 

تشکیل دهند !( و متضاد)عناصر مختلف ازجملههای منبعث از منافع طبقاتی مختلف  دیدگاه

جنبش کمونیستی ایران و نیز مدعیان کمونیست در مقابل یک واقعیت عینی یعنی حرکت 

وسری سفیدرنگ بر سر چوب و قرار دادن ر( حجاب اجباری)روسری درآوردنمتضاد 

در ( های طبقاتی متفاوت گیری با منافع و جهت)، از سوی زنان مختلفسکوییتاده بر ایس

   .  اند قرارگرفتهو معابر عمومی،  ها ابانیخ
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تاریخی نقش و  نقد بهبدون توجه ی منتسب به جنبش کمونیستی رفقاعناصر و  برخی از

 طور بهزن  ها ونیلیمجنبش کمونیستی در برخورد به مسئله حجاب اجباری که رویکرد 

دختران "امروزه در برخورد به آنچه خمینی به خیابان آمدند  بافرمانخودجوش در مخالف 

برای سازمان دادن روز زن با همان رویکرد " اتحاد چپ"از موسم گشته " خیابان انقالب

چه  ازجمله. اند آوردهن اصحبت به می ۸۹۳۱مارس  ۸ناصحیح سنتی جنبش کمونیستی در 

رایج  یها ییگو یکلبا است  یدگاهیدبه مناسبت روز جهانی زن  شده ارائههایی باید کرد

فراخوان چه باید کرد " چپ" وگشاد گلیک واژه اتکا جنبش کمونیستی با در پوپولیستی 

حجاب اجباری با اراده نیروی چپ، در اتحاد و در ادامه با  هیعلتظاهرات "برای خویش را 

 . داده است" .قیام گرسنگان دی

 ادشدهی" چپ" یرعلمیطور غ آنچه از آن به ای) یستیجنبش کمون دهنده لیتشک یروهایاتحاد ن

 یها از چالش یکیهاست به  که دهه ستیو امر خوب تیزن البته ن یروز جهان یبرا( است

 چیسال گذشته ه ۹۳ظرف حداقل  یخیشواهد تار یاما بر مبنا. گشته است لیآن تبد یشرویپ

 یستیکه در جنبش کمون یمتضاد یها دگاهید نیب یاختالفات واقع استنتوانسته  یخوب تین

 سمیکمون یخیاز علم تار ینیبه سنتز نو یجنبش نیآنکه همه اجزاء چن رغمیعل)وجود دارد

و  شیخو نیها ب تفاوت یرا با مرزبند( ستیکمونمدعیان  یو همه سوا! مسلح نشده است

 یاتحاد واقع کی. دیحل نما سمیعلم کمون یاساس یها پیاتحاد بر سر اصول و پرنس

است که  ییهمچون مسئله زن فقط با ترک سنگرها یحول مسئله مشخص یحت یستیکمون

به منافع  یابیو به خاطر دست یستیجنبش کمون ی همه اجزاء تشکل دهنده یطور دگم از سو به

قابل حصول  است،گشته  بنا یانقالب یایتر منافع درازمدت پرولتار و مهم ژهیو و به یآن

 .  باشد یم

 یرعلمیغ یکردیرو بر هیتککه با  یستیآن بخش از جنبش کمون  یشارویپ یسؤال اساس

اگر قرار بود با اتکا به حفظ  :است نی، ااند ساخته شیخو یتئور یرا راهنما یاصول دگم

به  یگذشته و تکرار مکررات قبل جیرا یدرآورد که بر اصول دگم من ییهمان سنگرها
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در جهت  یمحسوس و مثبت شرفتیپ گونه چیه تنها نهچرا تاکنون  دیشو لینده تبدیآ شگامیپ

  ریتأث، بلکه تحت (؟)شما صورت نگرفته است یاز سو یستیجنبش کمون یارتقاء و اعتال

؛ برد یمحالت ُکما به سر  همچنان در یستیکمون ماریکه جنبش ب ستیرعلمیغ کردیرو نیچن

که تنها بر اساس  تانیاز کمبودها و دستاوردها یعلم یبند جمع کی ی ارائهاز  غایو در

و بر (! یکیزیمتاف)یکیمکان سمیالیحاصل خواهد شد و نه ماتر کیالکتید سمیالیماتر کردیرو

پاشنه بچرخد،  نیبر هم تان یالتیتشک( یاسیخط س)که درب  یتا زمان زین ندهیاساس در آ نیا

 !         دیشو یم لیمانده گذشته تبد و پس ایبقا بهشما قابل حصول نخواهد بود و  یاز سو یشرویپ

 ییدر برخورد به مسئله رها کیمکان سمیالیماتر کردیاز رو یگسست قطع کی که یزمانتا 

 شما ،دیا نشدهمسلح  کیالکتید سمیالیماتر یعلم کردیو به رو ردیزنان صورت نگ

 .دیکامل زنان خدمت کن ییبه رها دیتوان ینم

 

رفع ستم بر  یمبارزه برا یدر اصل ضد زن و  در حرف مدع)ستیکمون یبا ادعا یدگاهید

ندارند و خواهان ادامه همان  شیضد زن خو کردیبه رو ینقد گونه چیهوجود دارد که ( زن

 ۸۹۳۱در سال  ینیخم یکه مخالف با فرمان حجاب اجبار یزنان یصدا دنینشندر  کردیرو

مقابله  یدر تالش برا زیامروز ن" یاتحاد همه باهم"تاکنون هستند و با تکرار همان اشتباه 

فرودستان را به  یصدا زمانیعز یاز رفقا یآنان و برخ دیهستند  که از د یبا حرکت زنان

 گونه نیادر تقابل با  دیبا کردیبا همان رو" چپ"و در حال حاضر همان " برده است هیحاش"

برده است، زنان  هیدگاه مبارزات فرودستان را به حاشید نیا زعم به ایاعتراض زنان که گو

بسیاری از  دیکه از د)کنند و در جبهه فرودستان نظر صرف شیاز خواست خو فعالا  دیبا

ا رفقا  تا بنا شدن  دیزنان با یدگاهید نیطبق چن. کنند یرو دنباله!( مرد کارگر است حتما

فرودست به خط  داندر پشت مر شود یمزنان منجر  یآزادکه به  یستیالیسوس ی جامعه

 نیسنتز نو نکهی، بدون ا(ینیع قتیحق)ینیع تیبدون در نظر گرفتن واقع  دگاهید نیا! شوند
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 یرعلمیغدگم و  یکردیو رو ییگرا مبارزات زنان بکند، با اراده یوسو از سمت یا آگاهانه

 . دهد یمزن در امسال ارائه داده است و  یروز جهان یرا برا شیراهکار خو

 جانبه کیندارد و با  یستیجنبش کمون یرواشیپ یها از ضرورت یدرک علم چیه دگاهید نیا

سکو حجاب از سر برداشتند با  یبر باال ماه ید لیکه از اوا یزنان ی همه کند یفکر م ینگر

 کیارتباط دارند و با  نژاد یعل حیمس" دیسف یها چهارشنبه"و " یواشکی یها یآزاد"پروژه 

پروژه مقابله کند و  نیبا ا دیبا" چپ"که همه  نموده اعالم  انهیگرا و اراده وانهر چپ کردیرو

 !        به خط کند" چپ یرهبر ریبه ز"زنان را 

         

اعتراض کردند و  یکه به حجاب اجبار یزنان ی درک عاجزند که همه نیاز ا یدگاهید نیچن

 !ندارند دیسف یها نژاد و پروژه چهارشنبه یعل حیبا مس یشدند ارتباط ریدستگ

 

خدمت به فرودستان گرسنه به ما حکم   یبرا یستیمرتبط با اخالق کمون یرفقا صداقت انقالب

 را تیواقع مان یو تئور کیگذاشتن پرات نیب ذره ریکه با ز کند یم یا برجسته یادآوریو 

جنبش زنان و مبارزاتش با جنبش : که صورت نیابه  میکه هست منعکس کن گونه همان

ها و زنان تحت ستم  توده یتشکل ده یبرا یا ندهیفزا ریگیپ تالش نکهیبه خاطر ا یستیکمون

 ریتأث ازلحاظ نیو همچن یالتیسال گذشته نکرده است، هم به لحاظ تشک ۹۳و استثمار ظرف 

و بخش ! دینما یتشکل ده نهیزم نیبر آن بدون ارتباط است و نتوانسته است در ا کیتئور

خود را در  حیناصح کردیبا رو یانقالب یها ستیکمون یو حت ستیکمون انیاز مدع یادیز

کشاندن مبارزات و به هدر رفتن  راههیکه فرجامش به ب اند دادهقرار  ییبستر راهکارها

 .  بوده است شیخو یروین

مشخص و ازجمله مبارزات زنان  نهیدر هر زم خواهد یم یستیکمون یاگر جنبش انقالب و

ا یعم کیالکتید سمیالیماتر یعلم کردیدارد با رو ازیرا کشف کند ن قتیحق  نیهمه جوانب ا قا

در جنبش  شده نهیمردساالرانه نهاد یها یرو چپکه از  حال نیو درع ردیمسئله را در نظر بگ
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حق زنان در مخالفت با فرمان  مبارزات به دنیبه ند خشیعطف تار طهکه نق یستیکمون

دارد از  ازین گرید یکند از سو زیپره گردد، یبازم ۸۹۳۱در سال  ینیخم یحجاب اجبار

 . زدیحق زنان بپره از مبارزات به تیدر حما( طلبانه اصالح)یستیرفرم یرو راست

که با  یآن دسته از زنان" مبارزه" یسوا)یاز مبازات خودجوش زنان مبارز تیحما ینف

( ندیهمسو دیسف یها و چهارشنبه" یواشکی یها یآزاد"کهن مانند  یایمتعلق به دن یها پروژه

 یجمهور یدار هیعنوان نماد ستم بر زن نظام سرما به یحجاب اجبار هیعل ابانیکه در خ

 کردیسطحش بازگشت به همان رو نیتر قیو در عم یواقع یبه معنا اند قد َعلم کرده یاسالم

 نیدر آن زمان از ا رانیا یستیجنبش کمون. است ۸۹۳۱سال  یستیراست روانه جنبش کمون

 یحق زنان در مخالفت با فرمان حجاب اجبار به"  میکه به عقب برگرد میانقالب نکرد"شعار 

دادن به  ییبها در کنار زنان قرار نگرفت بلکه با کم اتنه نکرد، و نه یبانیپشت یدشمن طبقات

کرد؛ زنان مبارز شورشگر  یمبارزاتشان شانه خال یستیکمون یحرکت زنان از رهبر نیا

 ،یسال ستمگر ۰۳ یدشمن تنها گذاشت و دست دشمن را برا هیمبارزه عل نیرا در ا

 . دشمن باز گذاشت یسرکوب روزانه مردساالر

 یاسالم یجمهور یدار هینظام سرما یسرنگون ضرورت بهکه  یانقالب یها ستیکمون

مگر  ستیدر مقابلشان ن یگرید نهیگز چیباشند ه ندهیآ شگامیپ خواهند یاگر واقعا م اند، دهیرس

 شیدر خو شده نهیضد زن نهاد مردساالرانه دگاهیاز د کالیراد یگسست قطع کیآنکه 

راست ضد  شیگرا کیرا که  شیدارد گذشته خو ازین رانیا یانقالب یستیجنبش کمون. دیبنما

از  زیپره یزنان و برا یواقع ییزن بر آن غالب بوده و هست در برخورد به مسئله رها

آنکه  یبرا رانیا یستیجنبش کمون. قرار دهد شیخو یمانده گذشته شدنش قطب نما پس

در حکومت باشد به  داران هیسرما قهطب یدشمن طبقات هیمبارزه عل ندهیآ یانقالب شگامیپ

و  کردیحاکم بر آن ازجمله رو یرعلمیو غ حیناصح یها شیگرا انیاز م یتکان خانه کی

 ایآ. دارد یضرور ازین کند یم یا برجسته ییزن که خودنما ییبرخوردش به مسئله رها
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 کردیاست که به رو دهیرس یسمیمارکس شهیبه آن درجه رشد و بلوغ در اند یستیجنبش کمون

 !خود را مسلح سازد؟ نده،یاجتناب از اشتباهات آ یپند گرفتن از اشتباهات گذشته برا

 

کمونیست انقالبی هستیم و خواهان شکستن و پاره کردن همه زنجیرهای ستم، اگر واقعا 

اسارت و  ریشکستن زنج یو برا باشیم،  ها آنی از یک جز بهاستثمار و اختالفات طبقاتی 

و جهان است،  رانیحاکم بر ا هیوساز نظام سرما از سوخت نفکیال یسرکوب زنان که بخش

 یسوا)در خارج از مبارزات زنان شورشگر و مبارز توان ینم. و دائم نکرد ریگیمبارزه پ

( دیسف یها و چهارشنبه" یواشکی یها یآزاد"کهن همسو مانند  یایمتعلق به دن یها پروژه

تا در خدمت به انقالب  ندیایما ب یرهبر ریبه ز دیها با قرار گرفت و توقع داشت آن ندیهمسو

منتسب به جنبش  یدگاهیاز د ینقل به معن!)رندیطبقه کارگر قرار گ یگرسنگان قشر تحتان

را به  سمیکمون ییراست است که هدف نها شیدنباله روانه و گرا کردیرو نیا(. یستیکمون

 .      سپرده است یشفرامو

           

خدمت  یدار هیسرمابرای سرنگونی نظام تمامی حقایق به انقالب پرولتری کمونیستی 

 . کند یم

کنیم، یعنی برای افشای ماهیت زوم ما باید روی این مسئله با رویکرد علم کمونیسم انقالبی 

داری جمهوری اسالمی که یکی از پاشنه آشیلش فرهنگ مردساالری و  این نظام سرمایه

 .تحقیر زنان است

 

ا برا  یمردان، طرح و برخورد به مسئله زن ارتباط ناگسستن یبه طرق مختلف و مخصوصا

موجود و  یخصوص تیحفظ مالک ایکامل ( یالغا)شما به دنبال برانداختن ایآ نکهیدارد باا

 نکهیا ایو  کنند یم لیتبد عیمط یا مرتبط که زنان را به برده یدئولوژیو ا یروابط اجتماع

 یو سؤال اساس( اریمع)سنگ محک کی د،یها هست از آن( یکم کی)یبخش یفقط خواهان الغا
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اعتقاد راسخ و عدم اعتقاد به  نیروشن و  مشخص ب یمرزبند. کشان است خود ستم انیدر م

 : کرد که انیب صورت نیابه  توان یمستم بر زنان را  ریدرهم شکستن  زنج

 انیپا یدادن به تمام ستم و استثمار، و تالش برا انیپا یمبارزه برا نیاست ب یمرزبند نیا

مبارزه  نیدر ا نکهیبااارتباط دارد  یینها لیوتحل هیجامعه به طبقات، و در تجز میدادن به تقس

 .وجود داشته باشد تواند ینم یشق سوم. نه اینمود  دیشرکت با

تکانی نیاز  خانه کیبه مسئله زن به  کردشیرو ژهیو بهها  جنبش کمونیستی در کلیه زمینه

 . مبرم دارد

 

ا اگر خانه خود را   میاکتفا کن نیخاک انباشته خواهد شد؛ و اگر فقط به ا و گرد م،ینکن زیتم دائما

  ها کروبیم  یفاسد کنندگ ریتأثمانع از  م،یفرش بروب  گوشه ریکه گردوخاک را به ز

انتقاد از خود تنها   از انتقاد و دنیو نهراس یشگامیپ یحرکت دائم ما برا نیبنابرا. گردد ینم

 یها کروبیم. است یاسیس یها کروبینکردن گردوخاک و م تیسرا یبرا مؤثر سالح

ظرف  یستیجنبش کمون یاند و مانع از شفا و سالمت که بنا به عادت در ما رشد کرده یاسیس

  .سال گذشته شده است ۹۳

  

 :است که نیکه در مقابل ما قرار دارد ا یاساس سؤال

اجتناب از اشتباهات  یزن با پند گرفتن از اشتباهات گذشته برا یدر آستانه روز جهان ایآ

زنان به جنبش  مسئلهبه  یعلم کردیرو کیحاضرند با  یانقالب یها ستیکمون نده،یآ

 ند؟یخدمت نما یستیکمون

 

و . است ستیوفادار به علم کمون یانقالب یها ستیکمون ی در مقابل همه یضرور یچالش نیا

 .مورد چه خواهند کرد نیدر ا یانقالب یها ستیکمونامسال  دید دیبا
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جزالیتجزیی و الینفک از تقسیم جامعه به : نیست" طبیعی"یا " عادی"ستم بر زنان 

امپریالیسم کنونی تنیده، دائمی -استثمار کننده و استثمارشونده است در نظام سرمایه داری

 .شده و ادامه پیداکرده است" جاودانه"و 

 

 .نیستند نوزاد تولید ماشین و سیجن روابط در مفعول بوکس،کیسه نیستند، فاحشه زنان

 زمزمه بشریت گوش در مرتبا  که آسمانی کتب ارتجاعی هایآیه و احادیث برخالف

 .نیستند"شیطانی و اهریمنی مخلوقات"زنان شوند،می

 !اندکامل انسان زنان

 !کنیم مبارزه جهان سرتاسر در و ایران در زنان آزادی برای

 !رهاسازیم را انقالب برای توانا نیروی یک عنوانبه زنان خشم!بشکنیم را زنجیرها

 .استیافتنیدسترهاییکاملزنانازطریقانقالبکمونیستی

 !داری جمهوری اسالمی هم ممکن و هم ضروری است سرنگونی نظام سرمایه

 !ایجاد حزب کمونیست انقالبی ایران یسو بهپیش 

 .انقالب کمونیستی باد زنده

 

 برهان عظیمی 

 ۶۲۳۱ بهمن ۳۲ دوشنبه

 

https://www.facebook.com/notes/borhan-azemi/%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C-
https://www.facebook.com/notes/borhan-azemi/%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C-
https://www.facebook.com/notes/borhan-azemi/%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C-
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