
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Vanguard Woman   پيشتاز زن

 
  شباھنگ راد
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 چ مار٨، ِموقعيت جنبش زنان
دی در مسير  بی عدالتی ھا، تبعيض و نابرابری ھا در پھنۀ جھان، تا حدوهِموقعيت جنبش ھای اعتراضی زنان علي

ِسرمايه ھمه جا ، در مقابل بيش از نيمی از جمعيت جامعه، يکسان عمل می کند و از آنان سوءاستفاده ھای . واحدی ست
موضوع نابرابری جنسيتی در زير . جنسی، از پرداخت و باز پرداخت دستمزدھای ناچيز و نابرابرشان سر باز می زند

ِ به عبارتی، توضيح دقيق تبعيضات جنسيتی در حقيقت. بينادی ستنيازمند تغيير ًلوای حاکمان، يد طوالئی دارد و طبعا، 
رغم   و علی-ّ، اما اری در ھمه جا، کارکرد واحد دارددر دنيای کنونی، ناممکن است و اگر چه، ساختار سرمايه د

ھدف و بحث . رو می باشندِ تحت سلطه، با رنج، با تبعيض و يا با درد بيشتری رو در ، زنان جوامع - تفاوت ھای چند 

ُفعلی، نقد بنيه ھای ساختاری و يا تشريح دخالت گری ھای سرمايه، بر حال و روز زنان نيست، بلکه توضيح و يا  ِ
تکرار سر انجامی و ثمربخشی کار و مھمتر از ھمۀ آنھا، چگونگی و رھيافت برگرداندن منفعت زنان، از اوضاع دست 

  . ساز حاکمان می باشد

ه ، آنھم بی ھمچون سياسی و اجتماعیئدر حوزه ھا است که ستم بر زن را می توان جدا از عرصۀ اقتصادی، ُپر واضح

طور نمونه جداسازی زنان در وسائل ه ب. ِعنوان شيوه و متد بازخواھی مطالبات زنان، مورد بازنگری و توجه قرار داد

 از انتخاب و انجام کارھای دلبخواه، و يا تحميل پوشش نقليه و اماکن عمومی و فراگيری آموزش غير مساوی و منع آنان

غيره، از جمله رسميت شناختن تفاوت عظيم در تقسيم ارثيه، مسافرت ھا و ه وليت ھای شاق خانوادگی، بؤو انتقال مس

م ی ست که زنان جوامع تحت سلطه ، به شکل و با عريانی ھر چه بيشتری با آنھا دست و پنجه نرئتبعضات و تفاوت ھا

ً، خالف مناديان سرمايه و بعضا روشنفکران حامی حقوق زنان، نمی توان کار نيستِچنين حقايق تلخی قابل ان. می کنند

 ريشۀ ناھنجاری ھا و از لحاظ تاريخیچرا که . گذاشت" مرد ساالرانه" اين دست موارد را به حساب تفکر دو نمی باي

تحقير زنان، به پيدايش طبقات و مالکيت بر می گردد، که سودجويان  ھمچون تبعيض، توھين و یاجتماعينابسامانی ھای 

با اين تفاصيل، اگر ھدف، تغيير دنيای ناعادالنه و نامتساوی، به دنيای . و زراندوزان، به زنان تحميل و حقنه نموده اند

 ِ و پرچم حقوق برابری و يکّعادالنه و مساوات می باشد، بايد، مناسبات و مولدان چنين اوضاع نابرابر را به زير کشيد

  . سانی را در درون جامعه برافراشت

ِ سرمايه و دولت ھا، مولد فرھنگبه ھر حال پيداست که  و ھمچنين   و تحميل برتری جنسيت مرد از زن از يک سوّ

نندۀ  اجتماعی زنان از سوی ديگر می باشند؛ فرھنگ و مناسباتی که، سد ک-ِسرکوب قابليت ھا و مھارت ھای سياسی 
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بر مبنای . جامعۀ سالم است و شيرازۀ ارزش ھای انسانی را می مکد و بديھی ترين خواسته ھای زنان را لگدمال می کند

نين موقعيتی ن حقوق زنان، الزم است تا علل چا به اصطالح مدافعیجا چنين حقيقتی و فارغ از جار و جنجال ھای بی

در حقيقت . ن نابرابری جنسيتی قرار نگرفتاِافکار و آداب مدافعً، عمال، در ھم سوئی با را بدرستی باز شناخت

ِفاکتورھا پيرامون تقسيم بندی ھای متضاد بنيادی مابين جنسيت ھا در دنيای سرمايه داری، يکی دو تا نيستند و دنيای 
ل و منافع خود،  شاھد است که چگونه حاکمان و دولتمردان، بنابه باب و مي-  و يا قرن ھا - مدافع انسانی، دھه ھا 

را در ويترين ھای زرق و برق دار و ھمچنين در قواره ھای بی قواره ای ھمچون، جامعۀ  شان"ايمان"فرھنگ، دين و 

مسلم است که تمرکز و باريک بينی سياسی به قوانين دست و پا گير . خورد مردم می دھنده ب" ، سنتی و مذھبی"مدرن"

اين . ر سازد و اوضاع را به نفع زنان و محرومان بر گرداندامتعادل زنان را متغيند موقعيت ننظام ھا، تا حدودی می توا

 ِھا بر عھدۀ سازمان و حزب مدافع ، و در ثانی و مھمتر از آن-  آگاه و روشنفکر - کار در درجۀ نخست بر دوش زنان 

  . ِ اجتماعی درون جوامع سرمايه داری ست-تغيير ساختار اقتصادی 

يه داری، ھر  زن در زير سلطۀ جانيان بشريت فاقد پائين ترين حقوق انسانی ست و نظام ھای سرماواقعيت اين است که

مصائب و مشکالت زنان . ، زنان را مورد آزار و اذيت، توھين و تحقير و تعدی قرار می دھنديک بنابه مختصات خود

ن دارد که نگرانی ھای زنان در عرصۀ  آمارھا و کنش و واکنش ھای اعتراضی، حکايت از آۀدنباله فراوان اند و ب

ِی که تجلی آنھا را می توان در اشکال متفاوت ھاسان و واحد نيست؛ کنش ھا و واکنش  ، يک-طور ھمزمان ه  ب-جھانی 
الی که از دير ؤّاما فارغ و مھمتر از ھمۀ اينھا، س.  حاکمان به عينه مشاھده نموده اعتراضی زنان جھان، علي-مبارزاتی 

، بی پاسخ و بر روی دست مانده است، آن است که، آيا می -ن حقوق زنان اًو از جانب بعضا به اصطالح مدافع -باز 

توان در نظام ھای نابرابر و طبقاتی، به سياست و به خواست برابر دست يافت؟ آيا عامل نابرابری جنسيتی، ريشه در 

 و بايد ، در حوزه ای ديگر و عميق تر، جستو می بايست ا را که دالئل آنھ دارد و يا اين" مردان"افکار پوسيده و کھنۀ 

  جو نمود؟

ِآشکار است که محرکه ھای اصلی اعتراضی زنان در تمامی جوامع، ريشه در سيستم حامی طبقات باال، افکار و در 
 تمامی جنسيت ھا اين فرھنِگ طبقات حاکم است که نه تنھا به زنان، بلکه به. باوری به تبعيض جنسيتی دولتمردان دارد

به اين دليل که فکر و ذکر سرمايه، کسب و سوداندوزی بيشتر، تبليغ و ترويج . و سنيين متفاوت اعمال می شود

ھمچون نابرابری انسان ھاست؛ ھدف و مقصودش بر آن است تا افکار عمومی را تحت عناوين پوچ و بی مسمائی 

قاء نمايد که پايداری و اجرائی به حقوق نابرابر انسان ھا و جنسيت ، اينگونه به جامعه المذاھب و اديان، منحرف سازد

ھمۀ حکايت ھا و داستان ھا بر سر . ست"الھی"ھای متفاوت، در ھمرديفی، ھمسوئی و در باوری به آرمان و به فرامين 

ھای دولتمردان "پند و اندرز" تخالف با ، دربيھوده نيست که زنان سرتاسر جھان، نقياد کشاندن و تسليم انسان ھاستبه ا

پا می خيزند، نظام ھای سرمايه داری را در تحقق سياست ھای ارتجاعی ه و افکار پس ماندۀشان، به انحای گوناگون ب

  . شان عقيم می گذارند

، ی که بحقئحميل نابرابری ھاست؛ نابرابری ھاوران تعرضات بی رويه و تأسفانه بنابه ده ھا دليل روشن، دوران، دمت

رغم اعتراضات متعدد و  موازات آنھا بايد اذعان نمود که علیه ، بگونه عمل می کنددر نقاط مختلف جھان گونه 

 مختصات جوامع  زنان جھان و بنابه -  و نه آتی و تاريخی -سرکوب ھای بيحد حاکمان، خواسته ھا و مطالبۀ آنی 

ِل پوشش زنان جوامع تحت سلطه، موضوع و معضل فی البداھۀ طور مثال، معضه ب. متفاوت، برابر و ھمرديف نيست ِ
ی ھمچون ايران، سومالی، و دختران با دولتمردان در جوامع باشد؛ جنگ و جدال زنان - نمی تواند -زنان غرب نبوده و 

ا، ، بی دليل نيست که مشغله ھا، درس ھِ و جدل زنان کشورھای اروپائی ستعربستان و امثالھم، متفاوت با جنگ
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در بستر چنين حقايق و . نمايش می گذارده حساسيت ھا و اھداف کوتاه مدت زنان ھم ، نماد خود را متضاد از ھم ب

ه ، ب]روز جھانی زن [چ مار٨ويژه زنان ايران، جدا از برگزاری شکوھمند ه ی، الزم است تا زنان جھان و بئتفاوت ھا

گيرشان، متمرکز شوند و فارغ از تبليغات بنادرست و طور خاص تر، بر موضوعات و معضالت آنی و دست و پا

کيد أن حقوق زنان، بر خواسته ھای محوری و ھمچنين بر راه برون رفت از مناسبات فعلی تاِمسموم به اصطالح مدافع

ر ورزند و بر اين ايده اصرار نمايند که تحقق مطالبات ديرينه و لگدمال شدۀشان، بدون برچيدن حاکميت امپرياليستی د

با اين وصف، بر گرداندن محور اصلی مبارزه به سمت موارد فرعی و غير بنيادی، . درون جامعه ناممکن می باشد

ُاوضاع و معضالت زنان را از آنچه را که تاکنون شاھد بوده ايم، نامناسب تر و ناھموارتر خواھد نمود، سمت و سوی 

  . اھد دادی سوق خوئرا، به جوانب حايشه  مبارزه و اعتراضات شان

ايه داری، عامل اصلی در ھم خالف ايده ھای رايج و بنادرست، کمترين ترديدی نيست که فرھنگ و دولت سرم

ِگی زندگی انسان ھا و از ھم پاشيدگی روابط سالم جنسيت ھا و متعاقبا رواج بيش از پيش تبعيضات درون جامعه ريخت ِ ً ِ
ِ و تنھا، در تقابل سازمانيافته با فرھنگ حاکم بر جامعه و مھمتر از اند؛ ھم چنين کمترين شک و شبھه ای نيست که تنھا

ن حقوق نابرابر است که می توان، جامعه را به سمت افکار برابری طلب اھمۀ اينھا، در مبارزۀ بی وقفه با افکار مدافع

ُپيش برد و به حدانه تر به سوق داد؛ بر اين اساس نياز است تا چنين کارزار خطيری را ھمه جانبه تر، آگاھانه تر و مت

مانند ه  و ب-بی گمان و در چنين چھارچوبه ای تجربۀ زنان ايران . ُ آنھا، بعد اعتراضی را عميق تر و شفاف تر نمودتبع 

، محدود و کم نيستند و اگر نگوئيم از زمان رژيم ھای گذشته، ولی و به جرأت می توان - ديگر زنان ستمديدۀ جھان 

ۀ حاکميت رژيم جمھوری اسالمی، زنان ايران در تقابل با سياست ھای ارتجاعی و ضد انسانی سران گفت، که از ھنگام

حکومت به ميدان آمده اند و دست به تحصن و اعتراض زده اند و مانع تحقق کامل قوانين ارتجاعی حاکمان گرديده اند؛ 

به " يا روسری يا توسری"ابل سياست فراموش نشده است که چگونه ھزاران زن در صفی واحد و يکپارچه، در مق

؟ از يادھا نرفته است که چگونه دانشجويان زن و دختر در نبرد فراخواندندخيابان ھا سرازير شدند و نظام تازه را به 

 دنباله، نظام، عناصر پيشروی آنه ِتقابل با قوانين جداسازی درون دانشگاه ھا، دست به اعتراض و اعتصاب زدند، و ب

ًبازداشت، شکنجه و به حبس محکوم نمود، و بعضا " ستاره دار"ی ھمچون دانشجويان ناوين مسخره و واھيرا، تحت ع

  .... را، از ادامۀ تحصيل باز داشته است؟  آنان

زيکی، روانی، اقتصادی و آزارھای ھای ھای فخالصه به تباھی کشاندن زندگی و تفکيک جنسيتی زنان، خشونت 

ر و سوءاستفاده ھای جنسی، اسارت و استثمار بی رويه از زنان و غيره، از نمودارھای جنسی زنان در محل کار، فق

، ايران ھمی که زنان ئنمادھا، تفاوت ھا و تفکيک ھا. ستِوخيم کاری، معيشتی و اجتماعی زنان در جھان سرمايه داری 

ھمين چند روز قبل بود که .!! گردندھمچنان و آنھم در زير لوای دولت به اصطالح اميد و اعتدال با آنھا مواجه می 

ِ درصدی دستمزد زنان نسبت به مردان، نبود قوانين ٢۵افتتاح شد؛ تفاوت " نخسيتن پارک بانوان کھگيلويه و بويراحمد"
 درصدی و ۶۴انسانی و حمايتی از زنان کارگر در سازمانھا و شرکت ھای غير دولتی، و در ادامه فارغ التحصيلی 

 درصدی زنان دست ٧۶ درصدی زنان به ايدز، وجود ۴٠ِدرصدی آنان، افزايش تن فروشی و ابتالی اشتغال تنھا چند 

.  اجتماعی و خانوادگی جامعۀ ايران دارد- فروش و غيره، حکايت از بی حقوقی زنان در عرصه ھای متفاوت سياسی 

سياستی ست که دولتمردان ايران به ، بلکه منطبق با خواست و خواست زنان ايران نيستِ اين اوضاع دلبخواه و ًطبعا

ًو طبعا عامل ِبنابراين اوضاع کنونی و ناعادالنه، نيازمند واژگونی ست . بيش از نيمی از جمعيت جامعه تحميل نموده اند

  . ن بی چون و چرای آنھا می باشداُ خسران ساز، بر گردۀ نظام امپرياليستی و مدافعو بار تمامی فجايع 
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ِمانند مابقی جنبش ھای دمکراتيک و اجتماعی، در وضعيت مناسبی ه  جنبش زنان ايران بِدر ھر صورت موقعيت
 همنظور طرح مطالبات جمعی عليه ُنيست، جدا از تک اعتراضات و پراکنده، فاقد تحرکات جنبشی و سازمانيافته ب

طور يقين، ه ط بوده است و بشوربختانه اين جنبش از ديرباز، با ديگر جنبش ھا، بی ارتبا. حاکميت امپرياليستی ست

بدون ارتباط ارگانيک، و بدون حمايت عملی از مبارزات کارگران و زحمت کشان، و ھمچنين بدون ھمسوئی با ديگر 

جنبش ھای اجتماعی و بدون تغيير ساختاری جامعه و آنھم تحت ھدايت و رھبری صحيح کمونيستی، زنان ايران به 

 در روز دی ست که می باياينھا موارد و موضوعات کليدي. تود دست نخواھند يافخواسته ھای ديرينه و پايمال شدۀ خ

کيد قرار گيرد و تالش ورزيد، تا با درايت کمونيستی، در أعنوان موضوعات و موارد اساسی مورد ته جھانی زن، ب

  .جھت رفع يکايک آنھا، گام ھای عملی و سنجيده برداشت

  ٢٠١۶ چ مار۵
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