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  ميثم مردوخ

٢٧.٠٧.١٠  

  پرتو کدام ستراتژی سياسی ؟درپيشروی جنبش زنان 

  

ه  بیطيه، اكنون در شراات مبارزات خود داشتيران در دوران مختلف از حي كه جنبش زنان ائیبھاي فراز و نشیط

 یه داريت سرماي مضاعف كه تحت حاكمی ھای حقوقیه بي علئی مبارزه توده یه ھاي از پایكيسر ميبرد كه به 

خته به ي آمیه داريز سرماين زن ستيران تحت قوانيزنان در جامعه ا. ل شده استي بر آنان وضع شده، تبدیاسالم

 دراشكال مختلف ید جنسيآپارتا.  محروم ھستندیی و انسانئ حقوق پايه هي از كلی و مذھبی و مردساالریفرھنگ سنت

و خشونت، تحقير، آزار و بی حرمتی ھر روزه زنان توسط خانواده و جامعه در اشکال گوناگونش، تحميل قوانين 

د و ضد انسانی و ارتجاع مذھبی، راندن زنان به کنج آشپزخانه و کار خانگی، تحميل خودکشی و خود سوزی، خري

عمال تبعيض بر زنان در محيط ھای کار، ِفروش زنان توسط مافياھای سرمايه جھت رونق بازار سرمايه داری، ا

 . ران استي ای از موقعيت فرودست زنان در جامعه سرمايه داری اسالمئیرواج تن فروشی، تنھا نمودھا

ر ي چند ماه اخئیقدم اعتراضات توده خواه در صف مي زنان مبارز و آزادۀ نقش و حضور پرشور و جسورانیفايا 

، به وضوح نشان ی و برابریزاد كسب آمبارزه به خاطر  ویه داري سرمایكتاتوري ھا و سركوب دی حقوقیه بيعل

   پا بهیاسي از مبارزات سی تریئاما اگر زنان در سطح توده . ران استيده اياز ارتقاء سطح مبارزات زنان ستم د

ن يع تريش از سه دھه شنياسته اند كه ب به پا خیتي با حاكمئیارويه اند و عمال در رو نھادینيعرصه مبارزه نو

    اند، اماداده شده مورد ستم و استثمار دوچندان قرار   را نسبت به آنان روا داشتهی و اجتماعیاسي سیخشونتھا

ان موسوم به يثر از جر برد، جنبش زنان متای صحيح رنج میژ  سترات  ویابيجنبش زنان ھنوز از عدم تشكل 

 یني سنگء»ون امضايليك مين يكمپ« زنان در قالب ی مبارزاتیان بر فضاين جري ایاصالح طلبان ھنوز ھژمون

 كه کل مبارزات یچي و عبور از تند پیشروي پیافتن راھھايكند كه شناخت ماھيت طبقاتی و سياسی اين جريان و يم

   . طلبد یرار گرفته اند، را مآزاديخواھانه ايران و مشخصا زنان در آن ق

شان و با تمام تالش، مبارزات ياسيت سي مختلف به قدمت فعالی با تمام جناحھایرانيسم ايبرالياصالح طلبان و ل

شه ي با ریارويم كردن آن از رويراھه بردن، كنترل و عقي خود در به بیاسيانه زنان را به قصد اھداف سي جوئیرھا

ك ين يكمپ.  معطوف کرده اند و از ھر کوششی کوتاھی نکرده اندیت بورژوازيحاكم از ی ناشیستم و استثمار
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 جنبش زنان ی انقالبیتھايران است ظرفي جنبش زنان ایاست جناح راست و ارتجاعيافته سي ی كه تجل ءون امضايليم

ون و ير روحان فشار از باال بی براء امضای و جمع آوریت در چھارجوب قانون اساسيرا به محدود كردن فعال

 از قدرت حاكمه و ھم ی سھم خواھیك ابزار ھم برايران، و ھمچنين جنبش زنان را به مثابه يه حاكم بر ايت فقيوال

 كه زنان را ینير كردن زنان در چھارچوب قوانيزنج. رنديكار می گه كال و پيشرو زنان بي كنترل حركت رادیبرا

نه و بر يء مختلف در جامعه نھاد  گسترده تر و به انحا ده و ھر روز كشانیوه ممكن به بردگين شيدر اسارت بارتر

ان ي خود را به عئیسم كه ھر روزه رسوايبرالي لی افقی و بءون امضايليك مين يپي كمیسترون. شودیل ميزنان تحم

ار و فرودستی و هز و بردين زن ستيد و بند قواني برون رفت زنان از قی برایچ راه حليكند كه نه تنھا ھيآشكارتر م

 از مبارزه سياسی و به اصطالح ی طلب را به خودداری عمال زنان مبارز و برابر  بلكه  ندارند، در چنتهزنان 

    احقاق مطالباتیريگيانه جھت پي مبارزه جویتھاي كردن ظرفیش تھيش از پيخوانند و بيز فرا ميخشونت آم

  . انسانيشان، سياست و ستراتژی سياسی آنھا بوده و ھست

 جز یزي چین اسالمين وضع شده با رفرم مبھم از باال و در چھارچوب قوانيت از قوانيفراخواندن زنان به تبع

 ، راهجز تداوم زندگی اسارتبار و فرودستی زنان و تداوم مناسبات طبقاتیه ست و بيكشاندن زنان از چاله به چاه ن

 ی در جنبشھائیبرال بورژوايانات راست و ليت جرين است ماھيديگری را پيش پای زنان نخواھند گذاشت، و ا

   . و مشخصا در جنبش زنانیاجتماع

ن يه و قواني سرمای و بردگی از بندگئی رھایه ثابت مبارزه برايك پاير ي اخیئاكنون كه زنان در مبارزه توده 

انه ي وحشیكوبھا، سرئی گسترده، زندان و شكنجه قرون وسطایرغم اعدامھا یز ھستند، و علي و زن ستیاسالم

 كه به ی زنان-ران و زنان مبارز جھت مرعوب كردن آنان يخوانه مردم ايه مبارزات آزاديم علي رژیتي امنیروھاين

دشان نشده ي عایگري دیزي چیتين حاكمي و ستم و استثمار تحت چنی خود جز خشونت و نابرابریات زندگيقدمت ح

ون يليك مين ي سران كمپیھايدھند بلكه عمال فراتر از رجز خوان ادامه ین وضعيخواھند به چني نه تنھا نم-است

 و اصالح طلبان رانده شده از قدرت رفته اند و عمال يکی از ارکان اصلی جنبش مبارزه برای آزادی ءامضا

ش اعتراضات يزه شدن روند رو به پيكاليراد.  قانع نخواھند شد ی و برابری و جز به آزاد زندانيان سياسی ھستند

خواھانه زنان، جناح اصالح طلب ي و آزادیاسي سیتھايردم و حضور پرشور وشوق زنان آزاده، وجود ظرفم

عمال سركوب ِ درای را به ھمان اندازه به وحشت انداخته كه جناح حاكم به ھراس افتاده و با تمام توان سعیحكومت

جناح رانده شده .  ممکن اعمال ميشود شديدترين شيوه ھای  و مخصوص زنان بودند و ھنوز ھمیاسين سبر فعاال

ً ساختار شكنانه فرا یزه شدن و شعارھايكاليسان استبداد و ارتجاع ، از روند رادين چكمه ليم از قدرت و ايرژ

 یان خود خوانده مردم در داخل و خارج، توده ھايقانونی، به ھراس آمده اند و در قالب سخنگو، رھبر و ناج

ه و ارتجاع ين سود محور سرماي خواھند از چھارچوب قوانیكنند و نميرزنش م ھمين خاطر س معترض را به

 تافته جدا بافته ای از وضع حاکم بر ايران نبوده و نيستند و به  جريان موسوی و کروبی . پا فراتر گذارندیمذھب

 از ھرکسی می ھمين خاطر ھم است که تمام تالششان را برای کنترل اوضاع کنونی معطوف کرده اند و خود بھتر

 در یر و تحوليي و ھر تغ  دانند که موجوديتشان بر تداوم وضع موجود و حفظ نظام حاکم بر ايران گره خورده است،

آينده ايران عمال دست آنھا را ھم از استثمار و حاکميت کوتاه خواھد کرد و پايان آنھا ھم خواھد رسيد برای ھمين 

در .کيد و اعالم بيعت می کنندأيانيه بر اصل نظام حاکم بدون کم و کاستی تچنين شتابزده در اعالم موضع و دادن ب

 متضاد با منافع جداگانه از ھم قرار گرفته و ی، جنبش زنان بر دوراھی و تحوالت جاریاسين اوضاع سيبطن ا

قق كردن  و متحیريگيسم در پيبراليسم و ليالي سوسیاسي متضاد سی جنبش زنان مابين انتخاب دو ستراتژديبايم
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 گره یاسي سی از دو ستراتژیكي خود را با یشروير پي سی و اجتماعی، اقتصادیاسي سیمطالبات و خواست ھا

  . بزنند

ن مردساالر و ضد زن، تداوم يستم و چھارچوب قوانيت تحت سيت خود را محدود به فعاليد فعاليا بايجنبش زنان 

 خود را فراتر از آنچه اصالح ی گامھایستينكه بايا ايسم، يلبرايره لي ذخیرويفالکتباری و ستم کشی زنان و به ن

 متشكل خود زنان و با یروي به نءكنند بگذارند و با اتكاي مئی نوحه سراءون امضايك ملين ي كمپیدولوگھايطلبان و ا

 ی و مشخصا جنبش طبقات كالي رادیر جنبشھايق با سايوند عمي در پیستيالي ناب سوسیك ستراتژيش گرفتن يدر پ

 در ھر گام مبارزه یند و طبيعتا ھر دستاورديطبقه كارگر تا دست يابی به حقوق پايمال شده خود، فعاالنه شركت نما

   . متحقق خواھد شدیش گرفتن چنين ستراتژيزنان بر پ

 به ءھمانطور كه بنا(  خارج برال در داخل ويانات راست و لير جرياز آنجا كه جناح رانده شده از قدرت ھمسو با سا

 مردم شوكه شده و یئزه شدن مبارزات توده يكاليعمال در مقابل روند راد)  بودینيش بيماھيت سياسيشان قابل پ

از آنجا که بر عدم به   دھند وی و سازش با جناح حاكم برقدرت سر م  صلحی كرده و نداینيھراسناك عقب نش

ورزيدند، اکنون نه تنھا اعتراف به وجودش کردند بلکه برای حفظ آن ھم از کيد می أرسميت شناختن دولت کنونی ت

ل به فراخوانھا و ي از كنترل آنھا خارج شده و بدون تمائاز آنجا كه جنبش تودھ. ھر کوششی کوتاھی نخواھند کرد

 خود را به وضع وه ممكن اعتراضي نكرده اند بلكه از ھر شیدان مبارزه را نه تنھا خالي آنان عمال میحت ھاينص

به . دننت بستانند يا به حاکميت تحميل کيی خود را از حاكمئموجود فرياد می زنند، تا بتوانند خواست و مطالبات پايه 

وند با مبارزات مردم زحمتكش و ي آنان در پی و سردرگمی افقی و بیانات راست و ارتجاعين جريمدن اآزانو در

 در است که جنبش   اكنون ضروری.  فراھم آورده استیستيالي چپ و سوس رشد جنبشی را براینينه عيآزاده، زم

   .ش ببرنديو به پنموده  ی رھبری اجتماعیست جنبشھايالي فعاالن سوس، را حركت

نه ي زمی و عملیبرال در ھمه اشكال نظريانات اصالح طلب و لي ھمه جانبه جریاسي و سیت طبقاتي ماھینقد و افشا

ن خواھد يانات را از بين جري از زنان به ای را فراھم خواھد آورد و توھمات بخشیستيلايرشد ونمود جنبش سوس

سم در محقق كردن مطالبات زنان در سطوح مختلف مبارزات يبرالي لیه بودن ستراتژي پایبدون بر مال كردن ب. برد

دان ين حقوقشان به ميرتيئ ابتدایريگي جھت پیستيالي توان زنان را حول مبارزات سوسی، نمی و اجتماعیاسيس

كند بر دو ي مینيست جنبش زنان سنگيالين سوسي كه اكنون بر دوش فعالین رو نقشياز ا. كشاندی و جدیاسيمبارزه س

 و یئر و عدم رھبری، تشكل توده ي زنان در اعتراضات اخیئك سو شركت توده ياز .  استی متكیمحور اصل

.  رودین اعتراضات عمال مبارزات زنان به ھرز ميكال در پرتو اي رادیك ستراتژيكال ھمراه با عدم وجود يراد

است درست و به موقع و شركت فعاالنه در اعتراضات يك و سي با اتحاذ تاكتیستيست جنبش زنان بايالين سوسفعاال

 و پيروزی یشروي مسنجم و ملزومات پی جنبش متشكل با رھبریرينه شكل گيسو دادن به آن زمو  و سمت یئتوده 

 از زنان را حول آن یعتريكالی كه بتواند توده وسي رادیپرچمداری شعارھا و خواست ھا. ن جنبش را فراھم آورنديا

ت ي جنبش زنان مادیابي تشكل  ن طريقيرد و از ايست جنبش زنان قرا گيالين سوست فعااليد در اولويمتشكل كرد با

  . ل خواھد شدي تبدی مادیروي به نیستاين سي در پرتو چنیستيالي سوسیدا خواھد كرد و ستراتژيپ

 ی در ھمه عرصه ھاید جنسي با مردان، لغو آپارتای اقتصادی، سياسی و حقوقی، برابریشعار لغو حجاب اجبار

 یرينه شكل گي زم یان سياسي زندانی تشكل واعتصاب و اعتراض، آزادی، آزادی و فرھنگی، اجتماعیاسيمختلف س

ست خواھد داد تا ملزومات وزمنيه شکل گيری يالين سوس اين امکان را به فعاالیعتريو شركت زنان در ابعاد وس

ست با شركت و يالين سوسفعاال. وجود آورنده  بیاسين اوضاع سيكال زنان را بر متن ھمي و رادیئ توده یتشكلھا
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سر يت زنان م كه تحقق خواسیاست و مواضعيل بودن در اعتراضات و مبارزه ھر روزه جنبش زنان با اتخاذ سيدخ

 ی جنبش زنان بكوبند و عرصه ھایشروير پيزم خود را بر سيكالين را به آنھا خواھد داد مھر راديگردد، امكان ا

ت مبارزه زنان باشند، بايد يرند و پرچمدار دفاع از حقاني بگئیست و بورژوايانات رفرميمختلف مبارزه را از جر

   . متحقق خواھد شدیاستين سي در گرو چنی اوضاع كنون دریستيالي سوسی ستراتژیاذعان کرد که ھژمون

نه ي كه بتواند دستاوردھا و زمئیروي به نء که دارند بدون اتكا یت اجتماعي به موقعءاز دگر سو جنبش زنان بنا

دار ي حاصل شده پایا حداقل دستاوردھايشان ضعيف است ين كند، امكان تحقق دستاوردھاي آنان را تضمیشرويپ

ن رو كه بخش اعظم آن را زنان يجنبش زنان از ا.  يابدی میت فزوني حاكمیاند و امكان گرفتن آن از سونخواھند م

ت ين موقعي از ھمی مضاعف آنان ناشی و نابرابری حقوقی و ستمكشیل داده اند و بيكارگر و زحمتكش تشك

ه جھت انباشت ي استثمار سرما خود موردی ھایا هزنان كارگر و زحمتكش اگرچه ھمانند ھم طبق. شان استيطبقات

 در محل كار، زنان یض جنسيه و تبعيستم سود محور سرماي سی به خصلت نماء شود اما بنایسود به كار گرفته م

 از فرودستی و عدم استقالل اقتصادی زنان و كسب حقوق ئیرھا. از حقوق برابر با مردان كارگر برخوردار نيستند

 طبقه كارگر حول مبارزه روزمره یوند مبارزات زنان با جنبش طبقاتي گرو پبرابر زنان و مردان در جامعه در

کيد أ بود و از ھمين روست که ت  و استقالل اقتصادی زنان ميسر خواھد برای بھبود شرايط اقتصادی و زندگی مرفه

  . ست برخوردار ائیسزازنان با جنبش کارگری از اھميت ببر مبارزه متحدانه و ھمبستگی سراسری جنبش 

 و یريگي پديبامي و برای اين مھم   از ستم مضاعف يک وجه ديگر مبارزه طبقاتی استئیمبارزات زنان برای رھا

 با دين روست كه بايست جنبش زنان از ھميالين سوسفعاال.  عبور دادیتحقق خواست زنان را از كانال مبارزه طبقات

 ی و طبقاتی تشكل توده ایرينه شكل گي و گسترده زم ری سراس دن زنان كارگر و زحمتكش در ابعاديدان كشيبه م

 یر جنبشھاي و سایزنان كارگر و زحمتكش را به مثابه يک ضرورت عاجل و عينی، ھمگام با جنبش كارگر

. كال زنان ستمكش را بر نظام حاكم فراھم آوردي طلبانه و رادیل خواست ھای برابريك امكان تحميكال و دمكراتيراد

ن ي ھر گام ایشروين كننده است و پييك، سرنوشت ساز و تعي ستراتژیوندي پی اجتماعیت جنبشھاوند مبارزايپ

   .باشدي میستيالي راديکال و سوسیمبارزات در پرتو يک ستراتژ

پيشروی و کسب ھر درجه از خواست و مطالبات زنان در گرو اتحاد با جنبشھای موجود در مبارزات عرصه  

طبعا تشکل يابی، پيشروی . اندھی و آگاھی به حقوق انسانی و برابری طلبانه زنان استسياسی، تشکل يابی و سازم

از آنجا که مبارزات سوسياليستی . و رسيدن به مطالبات زنان را تنھا گرايش سوسيالستی قادر به انجام آن خواھد بود

م قوقی و نابرابريھای سيست بخش مبارزات طبقاتی و اجتماعی توده ھای کارگر و زحمتکش عليه بی حئیافق رھا

 زنان با تبليغ وترويج ايده ھای سوسياليستی ئین سوسياليست در جنبش رھاسرمايه داريست، بايد مبارزان وفعاال

ومتقاعد کردن توده ھای بيشتر زنان کارگر و زحمتکش به سوسياليسم، زمينه ھای عينی يک جنبش عميق و 

ونی وسازمانيافته ي اين امر مھم واقف ھستيم که تنھا وجود يک جنبش ملاگر بر. اجتماعی سوسياليستی را شکل دھند

سوسياليستی و طبقاتی توان کسب آزادی و حقوق لگدمال شده توده ھای زحمتکش جامعه و مقابله با نظام سرمايه 

   .داری را خواھد داشت، بنابراين بايد تالش کرد تا افق سوسياليستی را در ابعاد اجتماعی بگسترانيم

  
  

  

 


