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 مارس روز جهانی زن ٨به مناسبت 

 و انقالب تهدیدی برای جنبش زنان مرفرمیس

 مرجان افتخاری

 ٢١٠٢مارس 

با جهانی شدن و  هستند داری سرمایه و شیوه تولید ارکردی سرمایهو جزء ک محصول اجتناب ناپذیر بحرانهای اقتصادی

بازار مسکن و اعتبارات بانکی همین دلیل بحران به  اند. هم متفاوت شده هابحرانسرمایه و اضاقه تولید آن مکانیزم 

و تمامی  ، خاورمیانهآسیا تمام سیستم بانکی و مالی اروپا،به به سرعت  شروع شد ٢١١٢آمریکا که از نیمه سال 

در  مکانیزمهای یکسانی دارند تقریباکه  ادیاقتص برنامه هایدقیقا به همین دلیل هم  کشیده شد. های دیگر افتصادی شبکه

ای که  برنامه ه است.کشورهای جهان در مقابله با بحران اقتصادی اتخاذ شد و بیشتراتحادیه اروپا تمام کشورهای اروپا، 

سطح بهداشتی، افزایش مالیاتها، افزایش سن باز نشستگی، کاهش  ها، امکانات و خدمات آموزشی و حذف یارانهبا 

و بیکار سازی  بازنشتگان( وق% حق ٠١تا  ٢١ران و بین ی% حقوق مزدبگ ٢٢تا  ٢٢دستمزدها ) در یونان بین 

ن مزدبگیران در حقیقت ای. ران تحمیل میکندیدبگمز ای را به بی سابقهمعیشتی فشارهای  های اقتصادی و ریاضت

داشته باشند. در را می پردازند، بدون اینکه کمترین نقشی در بوجود آمدن آن اقتصادی ت بحران هستند که هزینه پرداخ

زنان که نیمی از  داری است، فقر و تهیدستی یهاین میان تبعیض و نابرابریهای جنسیتی که جزء استاندارد نظام سرما

و بی  بطوریکه تعداد زنان و کودکان تهیدست بحرانی تبدیل کرده است.اسفبار و جمعیت جهانی هستند را به وضعیتی 

ری به هزاران هزار نفر و در کشورهای جهان سوم به میلیونها نفر رسیده است. دا خانمان در کشورهای بزرگ سرمایه

در کنار این موضوع و بطور طبیعی نابهنجاریهای اجتماعی، تن فروشی، تکدی، اعتیاد و قتلها هم به همین نسبت بویژه 

 اند.  پیدا کرده ر کشورهای جهان سوم افزایشی بی سابقهد

وضعیت تا حدودی آمریکای التین، بخصوص در اروپا و  داری غرب ی سرمایههای اخیر، در کشورها در دهه

در این دو منطقه از تصادی و شرایط زیستی زنان بیشتر مورد توجه زنان و جنبش آنها قرار گرفته است. بطوریکه قا

، و ارگانهایئ هستند که بطور عمده دفاع ها ها، کلکتیوته سندیکاها، اتحادیهفعال تعداد قابل توجهی از زنان اعضاء جهان 

در حقیقت توجه زنان به مبارزه را بعهده دارند. کارگران و بویژه زنان از حقوق اقتصادی و بهبود شرایط زندگی 

های اقتصادی از دو زایه قابل بررسی است. اول، زنان توانستند با مبارزات خود و دست یابی به  متشکل برای خواسته

ای حقوقی و اجتماعی نیروی خود را برای مبارزه در عرصه های اقتصادی آزاد سازند. ه در زمینهبرابریهائی 

ای طوالنی در مبارزه متشکل و سازمانیافته دارند. این دو موضوع  موضوع مهم دوم، در این کشورها کارگران سابقه

ون تعدادی از زنان جزء رهبران سندیکاها و راه را برای زنان و مبارزات متشکل آنها اسان تر کرده است. بطوریکه اکن

 Worker( یكی از زنان فعال كارگری عضو )Blanca Velásquezبالنکا والسکووز )بطور نمونه . هستندها  اتحادیه

Support Centre - CAT) زنان تالشهای بسیاری کرده است. در حالی  مکزیک است که برای شرایط کار و دستمزد

متشکل و سازمانیافته و مبارزات از نظر حقوقی، اجتماعی که در کشورهای ایران، ترکیه و خاورمیانه موقعیت زنان 

 د.نفاصله زیادی با آمریکای التین دار

 نگاهی به وضعیت اقتصادی زنان 

بریها، درجه استثمار بیشتر و بطور کلی فقر و تهیدستی آنها دو زنان، تبعیضها، نابرااقتصادی برای نشان دادن وضعیت 

 جهان مورد بررسی قرار گرفته است. فاکتور دستمزد کمتر و نرخ بیکاری باالتر آنها در نقاط مختلف
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 به %در اروپا  بیکاری زن و مرد نرخ ای  آمار مقایسه
(1)

 

 8011 8010 8002 8002 کشور

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 9.1 9.2 1.1 9.0 2.9 2.9 1.7 1.1 آلمان

 1.9 2.8 1.2 2.9 9.2 2.7 9.9 2.2 ایتالیا

 80.1 81.9 12.2 80.1 11.2 12.9 10.1 18.2 اسپانیا

 2.1 10.7 2.9 2.2 2.2 2.9 1.1 2.2 فرانسه

 2.9 10.8 2.9 10.9 1.2 2.2 9.8 1.8 لهستان

 10.8 18.8 2.1 18.7 2.9 10.1 9.9 2.1 الپرتغ

 2.9 1.9 2.9 1.9 2.0 1.9 9.0 9.1 فنالند

 18.9 11.9 18.1 11.1 10.7 2.2 1.9 2.8 مجارستان

 7.0 7.7 7.2 7.2 7.1 7.1 8.9 8.2 سوئیس

 

 ٢١٠٠در سال  در چند کشور آمریکای التیناقتصادی جنسیتی  تبعیضهای آمار
(8)
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 ٢١٠٠ند کشور آسیائی در سال در چ اقتصادی جنسیتی تبعیضهای آمار
(7)

 

 

 گر منحنی هم نشان داده نمیشود.ید م نزدیک به هم با شکلهایبعلت تراکم ارقااست که دالر(  1.97)در هند  دستمزد زنان توضیح:

 

 ٢١٠٠ند کشور خاورمیانه در سال در چ اقتصادی جنسیتی تبعیضهای آمار
(9)

 

 

 به زن در بعضی از کشورها به سه برابر میرسد و سطح دستمزد مردانمرد نسبت در کشورهای خاورمیانه نیروی کارتوضیح: 

 ان میدهد.را نش زنان آشکار و درجه استثمار وحشیانه نیستیتبعیضهای ج که تقریبا چهار برابر زنان است
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 ٢١٠٠ترکیه و ایران در سال  اقتصادی جنسیتی تبعیضهای آمار
(9)

 

 

 

 در ایران ٠٢١١-٠٢٨١مقایسه آماری بیکاری زنان و مردان بین سالهای 
(9) 
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٠٢٨٨-٠٢٣١مقایسه آماری بیکاری زنان و مردان بین سالهای 
 (1)

 

 

به  ٠٢٣١در سال  که فعال ترین طیف سنی از نظر اقتصادی است سال ٢٣تا  ٠١توضیح: طبق همین آمار نرخ بیکاری زنان بین 

 % میرسد.٨٢

پدیده زنان کارتون خواب که در چند سال اخیر رو به افزایش است دالئل اجتماعی بسیاری میتواند داشته باشد ولی 

 .تای این پدیده اس بیکاری، فقر و تنگدستی دلیل اصلی و ریشه

ها زن  خواب کارتندرصد  ٢١تا ٠١خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت اجتماعی ایران:  به گزارش اسنا و مرکز 

 (٨)ها شهرستانی هستند. % بی خانمان٨١و  هستند

 رگاههاجنبش زنان دیدگاهها و نظ
 

 ط با موقعیت جنبشهایایگاه آن در عرصه مبارزاتی را نمی توان بطور مجرد و بدون ارتباججنبش زنان، وضعیت و 

کارگری، دانشجوئی، جوانان و معلمان و بویژه آهنگ مبارزه طبقاتی مورد ارزیابی قرار داد. تمام این جنبشها با 

و همچین مبارزات  ٨٨و  ١٢تجربه مبارزاتی در سالهای  مشکالت، ضعفها و نارسائیهای کم و بیش یکسان روبرو هستند.

مبارزه  ،دیکتاتوری و سرکوب وحشیانه در این کشورها در کشورهای خاورمیانه بخصوص مصرو تونس با ٢١٠٠سال 

که تنها معیار آزادی و  "زادی زنانبل درک تر کرده است. در حالی که "آ، ملموس تر و قابرای "آزادی" را عینی تر

ود با وجفراتر از این آزادیهای دموکراتیک در یک جامعه است هنوز به محور مبارزاتی اکثریت مردم تبدیل نشده است. 

 یغیر انسانی تر در تمامشدیدتر و در رژیم جمهوری اسالمی هر دو فاکتور استثمار و ستم بر زنان عریان تر، اینکه 

تمام اقشار و برای  چرا "ازادی و برابری" هنوز به یک تم و موضوع مبارزاتی فراگیرولی  ها عمل میکند عرصه
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با آن  "زادی و برابری"آطبقات اجتماعی تبدیل نشده است؟ مشکالتی که جنبش زنان در مبارزه برای دست یابی به 

 از بین دالئل میتوان به سه فاکتور اصلی و مهم اشاره کرد. کدامند؟ استروبرو 

 

  رت سیاسی نقش مستقیم در قددر طول تاریخ و هم اکنون چه بطور مستقیم و یا غیر مذهب و دستگاه مذهب

آن و بنیادین هویت ایدئولوژیکی ری و سرکوب جنسیتی جزء که تبعیض، نابراب ارگانی داشته و دارد. مذهب

 است و بر آن تاکید دارد.

 زنان و انباشت سرمایه در ادامه ارزان داری با بهره کشی و استثمار بیشتر از نیروی کار  نظام سرمایه

 پافشاری دارد.دخالت مستقیم و و تبعیض امیز  انهنا برابرسیاستهای 

 داشتن سطح آگاهی، جدا هبرای پائین نگ تبعیض و نابرابریهای جنیستی یمهای دیکتاتوری و دیکتاتورها ازرژ

 ند.متفرق کردن نیروی مبارزاتی استفاده میکنسازی و 

داری و  فاکتور نامبرده )مذهب، سرمایهتقربیا در تمام کشورهای جهان سوم، ایران و منطقه خاورمیانه هر سه 

از آنجائی که مذهب در ساختار اجتماعی و  بطور سیستماتیک و ارگانیک عمل میکنند.ای طوالنی  با سابقه دیکتاتوری(

زن ستیزی و بطور کلی ستم بر زنان که بیشتر ریشه  ها، نابرابریها،فرهنگی مردم جامعه ریشه تاریخی دارد، تبعیض

شده مومی اکثریت مردم تبدیل و تثبت باورها و ایدئولوژی عها،  ایدهبطور ناخود آگاه و پنهانی به بخشی از مذهبی دارند 

را های اسالمی در مصر و تونس پس از سرنگونی دیکتاتورها این موضوع  و قدرت گرفتن گروه ١٢. انقالب سال است

داری و رابطه آن با رژیمهای  سرمایهو نابرابر مکانیزمهای پیچیده تبعیض آمیز از طرف دیگر، کامال اثبات میکند. 

در این  .مفهوم پیدا کند هادیکتاتور سرنگونیبا  تنها دیکتاتوری و سرکوبگر باعث شده است تا مبارزه برای "آزادی"

و موقعیت با جایگاه  آن "آزادی" وجود ندارد و رابطهو عمیقی از  ارزات معموال مفهوم و تعریف روشن، شفافمب

بر فراز مبارزات ازادیخواهانه مردم براحتی  به همین دلیل هم مذهب و مذهبیون زنان هم شناخته شده نیست.اجتماعی 

 قرار میگیرند. 

 در جستجوی قدرتهای امپریالیستیرفرمیسم 

میداند، هر گونه  ای خود برنامهسیاسی و طبقاتی که رفرم را استراتژی سیاسی و بعنوان یک دیدگاه و تفکر  مسرفرمی

نها برای دستیابی به ها جستجو میکند و به مبارزه پائی تغیر و تحول )اقصادی، سیاسی و اجتماعی( را در سطح باالئی

همیشه بدنبال  پائینی هاانقالب و قدرت  ،رادیکالیسم در هراس از مباوری ندارد. رفرمیس شرایط بنیادین و تغیر خواستها

دها است. در ایران حزب ها، راه کارها و سیاستهای آشتی جویانه، کاسب کارانه، و در نهایت تعدیل مبارزه و تضا شیوه

های کالسیک جریانهای رفرمیست هستند که بررسی سیاستها رفرمیستی آنها در چارچوب  فدائیان اکثریت نمونه توده و

. بررسی جنبش زنان در نام برد مه یا دو الگو از رفرمیسرا میتوان بعنوان دو نموناین مطلب نیست. ولی این دو جریان 

در ایران میلیون امضاء و مدرسه فمینیستی   ٠متاسفانه دیدگاه و سیاستهای رفرمیستی کمپین نشان میدهد که  دو دهه اخیر

 بر جنبش زنان غالب است. و خارج از کشور

زنان در برنامه وحشیانه بیکاری، فقر، تنگدستی و بطورکلی استثمار  ،اقتصادیو شرایط این دیدگاه که هیچگاه وضعیت 

 شیوه مبارزاتی و فعالیتتنها را بعنوان  ه، سیاست رایزنی در بین اصالح طلبان اسالمیو فعالیت آنها هیچ جائی نداشت

پس از سرکوب وحشیانه خیزش گسترده مردم بویژه جوانان در سال  قوانین اسالمی انتخاب کردند.برای تغیر بعضی از 

با مشاهده تغیر و  از طرف دیگرو شکست و نا امیدی رفرمیستها در به قدرت رسیدن اصالح طلبان اسالمی و ٨٨

دیکتاتور لیبی در سال  ،تحوالت در اوضاع سیاسی منطقه خاورمیانه بخصوص دخالت نظامی ناتو در سرنگونی قذافی

یمهای اقتصادی سرمایه داری همچنین با توجه به تهدیدهای نظامی هر چند احتمال آن ضعیف است و تحر،  ٢١٠١

و مشخص امپریالستها جستج ادامه سیاستهای خود را در سطح بین المللی و بطوررفرمیستهای جنبش زنان جهانی، 

 میکنند.

جنبش )میلیون امضاء در مطلب اخیر خود تحت عنوان  ٠ کمپین تئوریسنهایفعالین و  انی یکی ازاحمدی خراسنوشین 

های اجتماعی، مداخله نظامی و گفتمان "امپریالیسم"(
(٣)

شده پایان مبارزات ضد  تئوریزهکامال با گفتمانی باصراحت و  
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این تئوری را تدوین ب او در این مطلمبارزه طبقاتی را اعالم میکند.  یانداری و در حقیقت پا امپریالیستی، ضد سرمایه

ایدئولوژی زدایی است و ضدیت با امپریالیسم آمریکا و ان وک شرق و پایان جنگ سرد اکنون دوروپاشی بلبا فرکند که 

 رد.از امکانات و فرضتها استفاده ک داری دیگر کار کردش را از دست داده. بنابراین باید سرمایه

درتها و باالئی ها سیاست خود را بر اساس تغیر و تحوالت در ق ،همیشه و بر اساس پرنسیپ از آنجائی که رفرمیسم

 و های مردم تودهدوران جنگ سرد ارزیابی میکند و  محدود به دو بلوک قدرت ایدئولوژیک را مبارزهتدوین میکند،

در حالی که فاقد قدرت مبارزاتی میداند. ناتوان و ایدئولوژی و در نتیجه اساسا باورها و  ،ها جنبشهای آنها را فاقد ایده

پس از فروپاشی دو بلوک قدرت، که بدون تردید بر اساس منافع اقتصادی، سیاسی و تقسیم جهان رو در روی هم قرار 

اند. قطبهائی که مانند  قطبهای قدرت تغیر کردهتنها امروز  ،گرفته بودند، با جهانی شدن سرمایه و افتصاد نئولیبرالی

اتحادیه اروپا، ژاپن و چین شکل جدیدی از قدرت سرمایه و و این بار مپریالیسم آمریکا در راس آن، همیشه ا

چه که نه تنها در دوران بلوکهای قدرت جهانی آنو یا چرخش یر ولی خارج از تغ داری جهانی را تشکیل میدهند. سرمایه

مزد مبارزات کارگران، و ادامه دارد مبارزه ظبقاتی است،  تغیر نکرده لکه هم اکنون در سراسر جهانجنگ سرد ب

 ادامه دارد. قدرت هایبلوک که مستقل از شرایط زندگی معیشتیبنیادین تغیر تهیدستان و زنان برای بگیران، 

است در کشورهای  یان دیگربیکاران، تهیدستان و زنان که فقر و درماندگی آنها بیش از هر زممبارزات مزدبگیران، 

اعتصاب عمومی را هدایت  ٦بهمن( ٢١ ایرلند و بویژه یونان که تا امروز )انگلیس،  ایتالیا، پرتغال، فرانسه،اسپانیا، 

که مزد بگیران  جهان ی در ثروتمند ترین کشورهای حتاند به سادگی ثابت میکند که تضاد ایدئولوژیک و طبقاتی  کرده

که  ای ای یافته است. مبارزه شدت بی سابقه ها کارکردش را از دست نداده بلکه آهنگ ونه تنمعموال مرفه تر هستند 

بین کار و  تعریف و مفهومی غیر ازمبارزه  هیچآمریکا و کشورهای خاورمیانه در جریان است امروز در اروپا، 

باز گشت به ایده  ،دیوار برلین با وجود کمونیست زادئی )بقول ایشان ایدئولوژی زدائی( پس از فروپاشیسرمایه ندارد. 

قلب  ،در سراسر جهان و در وال استریت بیش از هر زمان دیگریامروز یت علمی نظرات او های مارکس و حقان

 اری جهانی مطرح است.سرمایه د

هائی هستند که  عدالتی، نابرابریها و بی دی، سیاسی و اجتماعیصول عینی شرایط اقتصااساسا جنبشهای اجتماعی مح

بعضی از  در همین دوراناز آن گذشته رتی حیاتی و اجتناب ناپذیر کرده است. مبارزه برای تغیر این شرایط را ضرو

داری جز اصول و  که مبارزه با امپریالیسم و سرمایهدر سطح جهانی سازماندهی میشوند  جنبشهای اجتماعی و سیاسی

در اروپا  مبارزاتی قه طوالیست )اکولوژیستها( که سابظ محیط زیغیر از جنبشهای حف .اهداف مبارزاتی آنها است

داری  و اخیرا جنبشهای ضد سرمایه ٢١١٢پا در سال جنبش ضد جنگ عراق در ارو،  G8،G20، جنبشهای ضد دارند

های اجتماعی و سیاسی جهانی با اهدافی  هائی از سازماندهی جنبش نمونه و آمریکای التین در آمریکا، کانادا، اروپا

  هستند. مشخص

به ارتجاعی ترین جریانهای در مورد ایدئولوژی زادئی و در حقیقت پایان مبارزه نظر خود  برای اثباتاحمدی خراسانی 

اشاره میکند. از انجائی  منطقه، حزب هللا لبنان، حماس و شیعیان بحرین که از امکانات جمهوری اسالمی استفاده میکنند

 هائی را که نام بردند تمام گروهفراموش میکند که  ،خراسانی تنها بدنبال امکانات و فرصتها به هر قیمتی است احمدیکه 

با گرفتن امکانات از جمهوری  و همه این جریانها ارتجاعی اسالمی دقیقا هستند و ضد اسرائیلی جریانهای ایدئولوژیک

سوریه که از نفت ارزان و  مثاله حرکت کرده و میکنند. در منطق اسالمی در راستای سیاستهای جمهموریاسالمی 

و از سیاستهای حزب هللا  اسلحه برای حزب هللا را تامینورود راه در ازاء آن  ،ای سیاسی ایران برخوردار استحمایته

 . در منطقه حمایت کند

ای تنها و تنها در چارچوب منافع  ها در سطح جهانی و منطقه واقعیت این است که تمام بلوک بندیها و صف ارائی

سیاسی و اقتصادی معنی پیدا میکنند و استفاده از امکانات هم بر همین راستا امکان پذیر است. از اینها گذشته، علت 

که همین قدرتهای بزرگ امپریالیستی به مردم تحمیل  وجودی جنبشهای اجتماعی و سیاسی وضعیت و شرایطی است

اند. جنگها، حمله و اشغال نظامی )یوگسالوی، عراق و افغانستان در دو دهه اخیر( مافیاهای فروش اسلحه و مواد  کرده

مخدر، دیکتاتورها، رژیمهای اسالمی، تحریمهای اقتصادی، بیکاری، فقر، تنگدستی، گرسنگی، و بسیاری دیگر از 
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عطایشان را به  بنابراین بهتر است که. اند % مردم جهان بوجود آورده٣١داری برای  جهای مردم را قدرتهای سرمایهرن

 لقایشان بخشید. 

 مبارزاتی  دیدگاهی ومشکل  ،چپ اکونومیستی

میتوان از چند زاویه مورد بررسی  را دارندرادیکال  یظاهرکه  یها و افراد چپ نظرات گروهدر مورد جنبش زنان 

 قرار داد.

و آنها را در یک کفه ترازو  دیک تعریف دارپدیده برای این دو این گروه از چپ تفاوتی بین استثمار و ستم قائل نیست و 

و منشاء کامال طبقاتی است  داری سرمایهروابط و مناسبات تولیدی  ساختاریدر حالی که استثمارمحصول  قرار میدهد.

زیرا آنها به ولی درجه استثمار زنان بیشتر است ، ن و مردان هر دو استثمار میشوندداری زنا در نظام سرمایهدارد. 

ای تاریخی تر  ان سابقه و ریشهستم بر زناما  از مردان دریافت میکنند.شرایط برابر دستمزدی کمتر  ازاء کار برابر و

که زن و کودک مانند اشیاء جزء امالک و ملک خصوصی مرد،  انهمناسبات اجتماعی پدر ساالرابط و رو دارد و به

ازدواج اجباری،  . هیچکدام از پدیده هایگیردباید مورد بررسی قرار  وندمیش رئیس و سرپرست خانواده محسوب

نا تقسیم لهای ناموسی، قت ، روحی و روانی،فیزیکی خشونتهاانواع ، حصیل و مدرسه، حجاب اجباریمحرومیت از ت

و تاریخی  ای سابقه هاستمو  هاتبعیض این ریشه و منشاء طبقاتی ندارند. مورد دیگر از این نوع دهها و برابر سهم ارث

داری و تضاد بین کار و سرمایه دارند. ستم بر زنان در بین طبقه کارگر و  طوالنی تر از تشکیل فرماسیون سرمایه

زیرا بسیاری از مسائل اجتماعی، طبقه بورژوازی اعمال میشود. شتر و غیر انسانی تر از زحمتکشان به مراتب بی

برای بورژوازی  هستندیا حتی تابو و مقدس  ،بل قبولفرهنگی و مذهبی که هنوز برای کارگران و زحمتکشان غیر قا

وازی یا وجود هستند در طبقه بورژهای ناموسی که بیشتر دختران جوان قربانی آن قتل . بطور نمونهاندکامال حل شده 

 تند.یسماری اساسا قابل مقایسه نآد و یا از نظر نندار

و انقالبی توجه بعضی  موضوع دیگر که بیشتر در گفتمان این دسته از فعالین چپ دیده میشود و بعنوان نظری رادیکال

رفرمیسم و  این نظر بیشتر در مقابل اهرتشکلهای مستقل زنان کارگر است. ظا ،سیاسی و زنان را جلب میکنداز فعالین 

همه نیروهای چپ و  که. در حقیقت این نظر جدا سازی جنیستی کارگران را ه استمطرح شد سیاستهای رفرمیستها

د. درست است که محیطهای کارگری مردانه نتبلیغ میک ندمبارزه میکنجنسیتی سالها است با هر نوع جدا سازی مترقی 

و  کارگری پنهان می شوداست و خواستهای انها زیر پوشش محیط مردانه  ترزنان کارگر اسفباراست و معموال شرایط 

میشود. درست است که های کارگری مطرح  تنها سالی یک بار به مناسبت اول ماه مه "برابری زن و مرد" در بیاینه

ولی زنان  ،خود کمتر فعال هستندبرای دست یابی به حق و حقوق  هم به دلیل سختی کار و شرایط زندگیزنان کارگر 

باید نقش  ییتآن بدون تفکیک جنس در درون جنبش کارگری و در تمامیت شی از طبقه کارگر هستند و تنهاکارگر بخ

می کشاند را به جدا سازیهای جنسیتی مبارزات کارگری  گاه اکونومیستی و دلسوزانهداین دی طبقاتی خود را داشته باشند.

 داری جنسیت نمی شناسد. سرمایهاستثمار در حالی که مبارزه بر علیه میکند تر  پراکنده جنبش طبقه کارگر را و

به بعضی از  میالدی در کشورهای غربی و بسیاری از کشورهای آمریکای التین زنان با مبارزات خود ٦١از دهه 

غیر از منطقه خاورمیانه به شکلها و معروف است و  ٦٨مبارزاتی که به جنبش مه  اسی و اجتماعی دست یافتند،حقوق سی

به بسیاری از خواستهای مبارزاتی خود دست در این نواحی ث شد تا زنان ام دنیا را در نوردید باعمختلف تم در ابعاد

یا رانندگی و  ق جدائی، مسافرت بدون اجازه همسرمجبور نیستند مانند زنان خاورمیانه و ایران برای ح یابند. آنها دیگر

ا بسیاری دیگر از ابتدائی ترین حقوق انسانی مبارزه کنند. زنان در این کشورها، خارج از جایگاه طبقاتی )کارگر و ی

)مذهبی، سکوالریا کمونیست( بعنوان انسان و شهروندان برابر حقوق در  ایدئولوژیکیبورژوا( خارج از گرایشهای 

حق سقط زنان،  برن کشورها بیشتردر مورد خشونت اکنون مبارزات زنان در ای. و در برابر قانون رسمیت دارندجامعه 

تفاوت سیاسی در نتیجه است.  و بهبود شرایط زندگیتهیدستی  ،فقر تبعضهای اقتصادی، عیلهو از همه مهمتر  جنین

انه، در کشورهای خاورمی دارد. انهسایر مناطق دنیا بخصوص خاورمی اطق بای بین مبارزات زنان در این منبزرگ

رژیمهای اسالمی در قدرت هستند، زنان  مذهب و ، ایران یا بعضی از کشورهای افریقائی کهافغانستانترکیه، پاکستان، 

به همین دلیل در خاورمیانه و ایران  .)زن بودن( از حقوق انسانی محروم هستند نه بدلیل طبقاتی بلکه بخاطر جنسیت
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بدون هیچ . مبارزه ای است فرا طبقاتی "برابر حقوقی"میت شناختن موجودیت انسانی خود و مبارزه زنان برای به رس

 گره خورده است.ز استثمار سرمایه در نهایت با رهائی ااین مبارزه در روند و جریان خود  تردیدی

 

خارج و استفاده از نظرات و طرح مسائلی مانند سنگسار بیشتر زنان زحتمکش و یا امکان مسافرت زنان بورژوا به 

رابطه با حق در  ای ندیشی و ساده نگری به مسائل پایهآزادیهای اروپائی، برای دفاع از زنان کارگر و زحمتکش ساده ا

که هیچ زنی خارج از  توجه داشت. بر عکس باید مفهوم طبقاتی و سیاسی ندارند استداللهااین و  است و حقوق زنان

از هر زنی رابطه شخصی و خصوصی به مجازات وحشیانه سنگسار محکوم شود. و بجایگاه طبقاتی اش نباید بدلیل 

اشتباه بزرگی است که حق و  وشش داشته باشد.حق انتخاب پآزادی طبقاتی خود باید  بدون در نظر گرفتن موقعیت

عرصه طبقاتی مبارزه کرد به با رژیم جمهوری اسالمی و باید برای دستیابی به آنها حقوقی که ابتدائی و انسانی هستند 

 مربوط کرد. 

اما نکته مهم این از وضعیت موجود است.  آنهان صریح و مشخص نارضایتی شدید بیا ٨٨شرکت زنان در خیزش سال 

حتی در شرایط سرکوب وحشیانه برای تغیر وضعیت موجود زنان در این روزها ثابت کردند که آمادگی مبارزه است که 

مشکل تشکل را دارند. ولی این پتانسیل مبارزاتی فاقد برنامه، سازماندهی وبطور کلی ساختمان الزم مبارزاتی است. 

 مسائلکه تنها به است  برجسته ، دانشجوئی، معلمان و حتی جوانانیابی جنبش زنان بیش از سایر جنبشهای کارگری

هم به این پراکندگی  الرگرایشات مذهبی یا سکو ،آگاهی سیاسی مربوط نمیشود بلکه اجتماعی های ی، صنفی و الیهطبقات

بعلت واقعیت ، زنان این پراکندگینشان میدهد که با وجود  ٨٨، و خرداد سال ١٨. اما تجربه مارس سال می افزایند

 د. نسیاسی تبدیل شو صحنهکنشگران فعال سرعت به د به نمیتواناند  شرایطی که در آن قرار گرفته

جنبش زنان بخشی از جنبش انقالبی و سوسیالیسی است، بطوریکه بدون حضور و مبارزات زنان هیچ از آنجائی که 

 مبارزاتکه رهائی زنان از ستم و استثمار را در راس  یروشن و شفافبرنامه  مکان پذیر نیست. بنابراین بدونانقالبی ا

ش اصلی میتوانند نقتشکلهای زنان فعالین و تنها برای تدوین این برنامه و نمیتوان از سوسیالیزم صحبت کرد  ،هدد قرار

 را داشته باشند. 

 ،حقوقیسیاسی، زنان، مشکالت  های میلیونی خگوی خواستهبا توجه به شرایطی موجود، برنامه کوتاه مدت، باید پاس

ی رژیم جمهوری جدائی کامل مذهب از قدرت سیاسی یعنی سرنگونبه که یعنی برابر حقوقی  و انسانی آنهااجتماعی 

برابر "آزادی، .بنابراین تبلیغ سکوالریته و رابطه آن با گیرد مورد توجه قرار  گره خورده استن آاسالمی در تمامیت 

پایان دادن به  .مردان را در بر میگیردطیف وسیعی از زنان و که  است یکی از موضوعاتی و رفع ستم بر زنان "حقوقی

باید از هم  سرمایه داری و رفع هر گونه استثمارنظام فقر، تهیدستی، بی خانمانی و تمام نکبتهای  ستثمار، بهره کشی،ا

  اسالمی به روشنی و صراحت مطرح شود.جمهوری مبارزه برای سرنگونی رژیم  یهمان ابتدا

 11شده در نشریه آلترناتیو شماره منتشر 
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