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 Vanguard Woman پيشتاز زن

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ مارچ ٠٨

 !در گراميداشت روز جھانی زن
  

  !زنان آزاده، زنان خانه دار، رفقای کارگر، مردم آزاده

م با اين اميد که در اين روز، شاھد حضور و ھمبستگی ميليون ئي تبريک می گو شما،ۀپيشاپيش روز جھانی زن را به ھم

  ! ايران باشيمۀھا انسان در خيابان ھا با طرح شعارھا و مطالبات زنان، به ويژه در جامع

يکی از تجارب انقالب ھا در سده ھای گذشته، نشان داده است که به داليل مختلف، اھميت چندانی به خواسته ھا و 

از اين زاويه، بسيار مھم است که در تحوالت سياسی و اجتماعی، به خصوص جنبش . البات زنان، داده نشده استمط

زيرا جنبش کارگری به عنوان اصلی ترين .  برابری جنسيتی و بر مطالبات زنان، اصرار ورزندألۀکارگری، به مس

زنان و جنبش واند جنبش ھای ديگر ھم چون جنبش  حاکم سرمايه داری، بايد بتۀ طبقاتی در مقابل طبق- جنبش سياسی 

اين اتحاد تنھا زمانی می تواند جنبه عملی .  و ديگر جنبش ھای تحت ستم و آزاده را با خودش متحد سازدئیجودانش

. ن و تشکل ھای کارگری قرار گيرندھا نيز مدنظر رھبران و فعاالجدی و واقعی به خود گيرد که مطالبات اين جنبش 

توانند به  رانند و می   زنان را به حاشيه نمی ۀمسألتوان اميدوار بود که انقالب و انقالبيون،   شرايطی، می در چنين

ھای مختلف اجتماعی که در آن  به عبارت ديگر، مردانه کردن جنبش .  ھای آنان، جامه عمل بپوشاند آرزوھا و دغدغه

نوان آحاد جامعه، دست کم گرفته می شود در نھايت منجر به اعمال  ھايشان به ع ھای برابری ندارند و فعاليت زنان نقش 

تجربه نشان داده است که زنان نقش غيرقابل انکاری . نابرابری عليه زنان و به طور کلی به ضرر کل جامعه خواھد شد

 مختلف توسط  ھای اجتماعی و تحوالت انقالبی دارند و زمانی که حضور زنان به بھانه ھای برد فعاليت جنبش پيشدر

ھای اجتماعی به حاشيه رانده نشود بی ترديد جامعه به پيشرفت  گرايشات مردساالری و مذھبی و غيرمذھبی، در جنبش 

  .ھا و بالندگی ھا و موفقيت ھای چشم گير و ماندگاری دست پيدا می کند

 ۀزنان کارگر بافند. ده است به عنوان روزجھانی زن، مسير سخت و طوالنی را طی کرچن ھشت مارييجنبش زنان و تع

 در شھر نيويورک، خواستار افزايش دستمزد و کاھش ساعت کار شدند و شجاعانه برای کسب ١٨۵٧سال  مريکا در ا

  .برخی از آن ھا دستگير و حتا جان باختند. ليس ايستادگی کردندوشان در مقابل سرکوب پ                  مطالبات 

 کارگران، به ويژه ئیلمانی، تمام انرژی و خالقيت ھای خود را برای رھاا کمونيست ، يکی از زنان»کالرا زتکين«

 چ مار٨ در يکى از کنگره ھاى انترناسيونال در کپنھاگ، روز ١٩٠٩کالرا زتکين، در سال . زنان کارگر به کار گرفت

  .ه قرار گرفترا به عنوان روز جھانى زن پيشنھاد کرد و مورد استقبال شرکت کنندگان در اين کنگر

انی ھا به نرميتينگ ھا و سخ ھا و ئی ھا و راه پيماجلسهھمه ساله در چنين روزی مسائل و مشکالت زنان در رسانه ھا، 

زنان سراسر جھان، به مناسبت اين روز تاريخی، بنا به شرايط سياسی . بحث و نقد و بررسی گذاشته می شود
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 ھا و مطالبات شان را پی گرفتند تا سرانجام سازمان ملل نيز در اجتماعی کشورشان در فضاھای مختلف، خواسته و

  .به رسميت شناخت» روز جھانی زن« را به عنوان چمار ، ھشت ١٩٧۵سال 

يعنی زنان، به خصوص در روز .  مربوط بوده اندمارچ ٨در طول تاريخ، اتفاقات بسيار مھمی روی داده اند که به 

 در ١٩١٤ و ١٩١٣سال ھاى . ثير بگذارندأمسائل سياسى و اجتماعی عصر خود ت، تالش نموده اند بر روى مارچھشت 

 شروع بود، ۀى زنان در روز جھانى زن، به خيابان ھا ريختند تا به جنگى که در آستانئبسيارى از کشورھاى اروپا

  .اعتراض کنند

سيه سازمان دادند که در آن ھا، ن زن، تظاھرات ھاى عظيمى را در رو آلکساندرا کولونتاى و ديگر فعاال،١٩١٧سال 

تظاھرات عظيم روز زن ھمان سال، به شدت روحيه انقالبی گری را تقويت کرد به . زنان خواھان نان و صلح بودند

  . منجر شد١٩١٧بر وطوری که به انقالب عظيم اکت

  ...ا آمدند وى زنان و حقوق برابر به خيابان ھأ، با شعار حق رمارچ ٨ جنبش زنان در ١٩٦٠ ۀسال ھاى دھ

 تاکنون، ھرچند بھبود زيادی در وضعيت زنان، صورت گرفته است اما ١٨۵٧ طوالنی از ئیاما با وجود اين راه پيما

اگر در غرب، جنبش ھای . ھنوز در ھيچ جای دنيا به معنای واقعی حقوق برابر بين زن و مرد بر قرار نشده است

سفانه ھنوز زنان أات خود را بر بورژوازی و دولت ھا تحميل کنند اما متکارگری و زنان توانسته اند پاره ای از مطالب

فريقا و آسيا ، در زير انواع و اقسام فشارھای اقتصادی، مردساالری، تبعيض، نابرابری، ناسيوناليستی و ادر قاره ھای 

قدرت ھاى محافظه کار  گذشته، به دليل سر کار آمدن ۀبه خصوص در سه دھ. مذھبی، زندگی فالکت باری می گذرانند

و نئوليبراليسم مانند تاچريسم و ريگانيسم، ھم جنبش زنان و مطالبات اين جنبش و ھم جنبش کارگری به شدت مورد 

سياست ھای تبعيض آميز و نابرابر و استثمارگر سرمايه داری جھانی با . حمله قرار گرفته و به عقب رانده شده اند

  .ه، شدت بيش تری يافته استفروپاشی شوروی و پايان دولت رفا

زنان . يک معضل ديگر در پيشرفت جنبش زنان، يک سان ديدن وضعيت زنان بدون توجه به موقعيت طبقاتی آنان است

 اقشار و طبقات ۀ را با تمام وجودشان درک کنند که زنان نيز مانند ھممسألهو مردان کمونيست و سوسياليست بايد اين 

به عبارت ديگر، .  سياسی و اجتماعی برابری برخوردار نيستند و به طبقات تقسيم شده اندجامعه از موقعيت اقتصادی،

موقعيت زن کارگر و بی کار و خانه دار و محروم با موقعيت زنان بورژوا و موقعيت آن ھا در سنديکاھای کارگری، 

موکراتيک بسيار متفاوت و احزاب و سازمان ھای سياسی ليبرال و راست، پارلمان ھا و دولت ھای به اصطالح د

ما در ھمين غرب، شاھد اين واقعيت تلخ ھستيم که زنان کارگر، در ھيچ پارلمانی و دولتی نمايندگی نمی . طبقاتی است

  .شوند

سوسياليستی، از جمله  اجتماعی راديکال و ضدسرمايه داری و -عالوه بر اين ھا، به طور کلی جنبش ھای سياسی 

در چنين . س اين جنبش قرار گرفته اندأاغلب گرايشات ليبرالی و فمينيست ھا در ر. جنبش زنان نيز تضعيف شده است

بنابراين، تا روزی که در جنبش . موقعيتی، طبيعی ست که زنان کارگر و خانه دار، دخالت چندانی در جنبش خود ندارند

ر جدی در اين جنبش به يير نکند نمی توان به تغيي کارگر و بی کار و خانه دار و محروم تغ به نفع زنانءزنان توازن قوا

  .نفع برابری طلبان و ستم ديدگان اميدوار بود

 مان را ورق بزنيم با وجود اين که جنبش زنان، ھمواره با سرکوب ھای دولتی و ۀ جنبش زنان جامعۀاگر تاريخ مبارز

  . رو می شويمه  بسياری از زنان روبۀ پيگير و جسورانۀرو بوده اما با مبارزه روبفشارھای مردساالری و مذھبی 

 تاريخی مھم و فراموش ز خورشيدی، يکی رو١٣٥٧ ]حوت[ ميالدی برابر با اسفند ماه١٣٧٩ مارچبرای مثال، ھشت 

 کمونيست در ابعاد خواه و برابری طلب وزنان و مردان آزادياز روزى که صدھا ھزار .  مان استۀنشدنی در جامع

وسيعى به خيابان ھاى تھران و شھرھای ديگر کشور ريختند و مھم ترين شعارشان عليه فتواى حجاب اجبارى خمينى و 
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شعار ديگرشان، اين بود که ما انقالب نکرديم به عقب . ديگر قوانين زن ستيز حکومت اسالمی تازه به  قدرت رسيده بود

  .ن تظاھراتى بود که بعد از به قدرت رسيدن حکومت اسالمی، برگزار شداين اولين و بزرگ تري. برگرديم

، بسيار چشم گير بوده ١٣٨٨ و خيزش مردمی سال ١٣۵٧حضور وسيع زنان و دختران در انقالب مشروطيت، انقالب 

رھبری آن امر مھم واقفند که در ھر انقالبی اگر زنان در صف مقدم و اين  ما، به ۀو اکنون دست کم بخش آگاه جامع

واقعيت ھای . قرار نگيرند آن انقالب اگر ھم به پيروزی برسد اما به آزادی و برابری و عدالت اجتماعی نخواھد نرسيد

  . ما قرار داردمۀ را به روشن ترين شکلی در مقابل ھمسأله ما، اين ۀ جامع۵٧انقالب 

 ميالدی، ٢٠١٣ف جنسيتی در ايران در سال اعالم گزارش کارگروه جھانی اقتصاد در مورد شکا ھم اکنون، بر اساس

 را کسب ١٣٠ ۀايران از ميان کشورھای مورد بررسی، رتب. شکاف جنسيتی طی سال گذشته باز ھم افزايش يافته است

 کشوری قرار گرفته که دارای بيش ترين نابرابری در فرصت ھای اقتصادی و سياسی بين زنان و ١٠کرده و در بين 

ھر کشور در شکاف جنسيتی بر اساس شاخص ھای اقتصادی، آموزشی، توانمندی سياسی و  ۀرتب. مردان ھستند

گزارش کارگروه جھانی اقتصاد، نشان می دھد که مشارکت اقتصادی و سياسی زنان در ايران، . ن می شودييبھداشت تع

صفر و در مشارکت بر اساس اين گزارش، امتياز مشارکت سياسی زنان در ايران نزديک به . ن استئيبه شدت پا

  . است٣۶/٠اقتصادی 

. ن اشتغال زنان در ايران نيز مانند مشارکت سياسی از مھم ترين عوامل افزايش شکاف جنسيتی در ايران استئينرخ پا

سفانه اين نرخ، در سال ھای اخير به دليل سياست ھای ضداشتغال زنان که از سوی حکومت اعمال شده، باز ھم أمت

 چون دور کاری، ممنوعيت زمانی برای اشتغال زنان، ئیر اساس برخی آمارھا، اجرای سياست ھاب. کاھش يافته است

. استخدام زنان به صورت پاره وقت و غيره نيز بی کاری زنان را در سال ھای اخير تا دو برابر افزايش داده است

ر يغيجنبش زنان است نه چشم دوختن به ت پيگير ۀبنابراين، اشتغال زنان نيز مانند مشارکت سياسی زنان، در گرو مبارز

  .دولت ھا و وعده ھای تو خالی آن ھا

 ھای ارشاد، رفع   ھم چون کاھش فشار گشتئی زنان را بر محورھاۀ ھای انتخاباتی خود در حوز حسن روحانی، وعده

وار متمرکز کرده  خان  دار و سرپرست  اشتغال و آموزش، حمايت از زنان خانهۀتفکيک و تبعيض جنسيتی در دو حوز

چرا که سی و پنج .  را باور نداشتندئیاما زنان آگاه و به طور کلی بخش آگاه و پيشرو جامعه ھرگز چنين وعده ھا. بود

روحانی، به محض اين که وارد کاخ رياست جمھوری شد .  پوچ گوش ھايشان پر شده استیسال است از اين وعده ھا

  .يت نيروی انتطامی به جان زنان و جوانان انداخت گشت ارشاد را با حماجديد،دستور با 

 سال اخير به يکی از جنجالی ترين مباحث در دانشگاه ھای کشور تبديل شده است، ٨تفکيک جنسيتی، طرحی که طی 

  .ھم چنان ادامه دارد

ر روز سه الی ھا در ايران، در دولت حسن روحانی نفس گير شده، به طوری که به طور ميانگين ھ ھم چنين موج اعدام 

 رھبرشان در خارج کشور در ۀپس اگر دولت روحانی با توصي. چھار نفر در شھرھای مختلف ايران، اعدام می شوند

عکس در داخل کشور، فضای رعب و وحشت ه مقابل رقبای بين المللی شان زانو زده و پرچم سفيد را باال برده است ب

  .ره تشديد کرده استرا با سرکوب زنان و جوانان و اعدام ھای روزم

 ما، زنان به عنوان کسانى که سی و پنج سال است که عقب مانده ترين و ارتجاعى ترين قوانين ۀبه اين ترتيب در جامع

زن ستيز و آزادی ستيز و کودک آزار را شاھد بوده اند و تبعيض و نابرابرى و ستم و محروميت و توھين و تحقير را با 

خواه و برابری طلب  اول مبارزات زنان و مردان آزادي اند، طبيعی ست که در صفگوشت و پوست خود لمس کرده

 و آن ھا با پيش کشيدن پيشروترين و راديکال ترين.  آزاد و برابر و عاالنه و مرفه، قرار بگيرندۀ يک جامعئیبراى برپا

  .طح جامعه تبديل می شوندى و برابرى انسان، به پيشگامان اين تحوالت در سئانسانى ترين مطالبات براى رھا
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 و ءجويان، محيط زيست، حقوق بشر، آزادی زبان ھای مادری، وکالن زنان، کارگران، دانشاز فعاالھم اکنون بسياری 

حتا به زندانيان بيمار مانند رضا . غيره در زندان ھا زير شديدترين فشارھای روحی و روانی و جسمی قرار دارند

   .داوا قرار گيرندشھابی، اجازه نمی دھند تحت م

فکران و ھنرمندان جويان، جوانان، روشن، بيکاران، زنان خانه دار، دانشدر چنين شرايطی، حضور فعال زنان، کارگرا

پيشرو در روز ھشت در يک صف متحد در خيابان ھای شھرھای مختلف ايران با طرح مطالبات زنان و ھم چنين با 

 زندانيان ۀو آپارتايد جنسی و کار کودکان، شکنجه و اعدام، و آزادی ھم نظير لغو سانسور و اختناق، لغئیشعارھا

  !سياسی، می تواند حکومت اسالمی را به عقب نشينی جدی وادار سازد و زمينه را برای اعتراضات بعدی فراھم سازد

  

  

ه پخش شده تلويزيون کومه ل» افق برابری «ۀ، از برنام٢٠١۴ بروریاين مطلب عصر سه شنبه ھجدھم ف: توضيح*

  .است

 

 


