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 !معضالت سر راه جنبش رهايی زن
)٢(  

  یسينحگالويژ . مالتی بر نوشته رتا
 

ششهشتاد و ماه مهردهم چهار                                                                                      روناک آشناگر  
                                                                                                                

ا می دانم که به منظور دفاع از پرنسيب های يک مبارزه سياسی رفيقانه و ابتدا و قبل از وارد شدن در بحث، بج

که در ابتدای مطلب ايشان آمده روشن کنم، ] به نظرمن نا الزم[متمدنانه، ابتدا تکليف خودم را درباره پارگرافی 

: گالويژ می نويسد. ستچون ايشان متاسفانه قبل از اينکه سخنی گفته باشد، بدينوسيله به چشم خواننده خاک پاشيده ا

چرا که بيگانگی و دور بودن افکار ! مضراتش انبوه و اندک بر خواننده )منظورش مطلب من است(تاثيرگذاری آن «

 خط تاکيدها از ».در تمام خطوط نوشته به خواننده چشمک می زندنبشی زنده و پويا جايشان از جنبش زنان، بسان 

  .من است

مطلب بر » تاثيرگذاری« از خوانندگان مطلب من ندارد و يا حداقل ارائه نداده، ولی گالويژ قطعا ارزيابی مستندی

. نبوده است» اندک«با اين حساب حداقل تاثير مطلب من بر او . خود او اين بوده که چندين صفحه درباره آن بنويسد

ش رهايی زن از منظری متفاوت که از نوشته ايشان درمی يابيم که نگريستن من به جنب. اکنون می ماند بر نوع اثر

  . نامگذاری می شود» مضر«های ايشان،  با ديدگاه

با اين حال و همانگونه که از تيتر مطلب گالويژ هم پيدا است او معتقد است که نگرش های ما در برخورد به جنبش 

ارگراف نقل شده از پس بجاست از قضاوت غيرمنصفانه مندرج در پ. من با ايشان هم نظر هستم. زنان متفاوت است

  . ايشان بگذريم و به اصل مطلب يعنی موضوعات مورد اختالف بپرداريم

او . گالويژ دو صفحه اول مطلبش را مستقل از مطلب من، به ريشه های ستمکشی زنان از ديد خودش می پردازد

د ضرورت بنيادی مثال در اين دو صفحه به بسياری از عوامل دخيل در اين مسئله می پردازد، ولی توضيح نمی ده

مردساالری و مذهب و فرهنگ عقب افتاده و هزار و يک درد و مرگ ديگر که مانند عواملی روبنايی، همواره 

کوبيده می شوند، از کجا سرچشمه گرفته است و ارزش مصرف » جنس درجه دو«مانند پتکی بر سر زنان بعنوان 

ه می خواهد از تقسير و تبيين هايش نتيجه گيری کند، می آنها در خدمت چه نظامی است، برای همين وقتی هم ک

استفاده  ... آنها را برای توليد بچه و وسيله مبادله مردانبه کااليی که . زنان در جامعه به کاال تبديل شده اند« : نويسد

  ).خط تاکيد از من است (».می کنند

 سرمايه بلکه مردان،من می گويم که اين نه . جمله خود را نشان می دهددر همين » تفاوت در نگرش«ريشه اصلی 

اينجا گالويژ به سادگی با يک چرخش قلم تيغ حمله را از روی خالقان تبعيض . است که از اين کاال بهره می برد

او به . دجنسی و از روی نظام سرمايه داری برروی مردانی که عامل و وسيله پيشبرد اين ستمگری هستند، می بر

اين واقعيت نمی پردازد که سرمايه و طبقات استثمارگر از مردان به عنوان وسيله سرکوب زنان استفاده می کنند، 
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، بلکه به صراحت خود را نشان می دهد اين »چشمک«چون به سادگی و همانگونه در ديدگاه ناظر بر نوشته اش نه 

يه ستم جنسی را با هم قاطی و مشروط کرد و در واقع دو ديدگاه نکته است که نبايد مبارزه طبقاتی و مبارزه بر عل

  . متقاوت در جنبش زنان از همين نکته شروع می شود

گالويژ در خطوط و جهت گيری های اصلی خود، مباحث تازه ای نيستند و .نه نقطه نظرات من و نه نقطه نظرات ر

  . رنداز جهت گيری های ريشه ای تری در جنبش زنات سرچشمه می گي

...  و»جنبش جهانی زنان«، »جنبش زنده و باالفعل زنان«استفاده مکرر او در نوشته اش از واژه هايی از قبيل 

اين واژه ها به تنهايی هيچ . کمکی برای پر کردن اين شکاف که از تبيبن فراطبقاتی او سرچشمه می گيرد، نمی کند

 فکری و سياسی و همه طبقات اجتماعی قرار گيرند، که خاصيتی ندارند و می تواند مورد استفاده همه مکاتب

 زنانی که مورد نظر گالويژ است در هيچ جای مقاله طوالنی ايشان »زنده و پويا و جهانی«متاسفانه جنبش . ميگيرند

  .معلوم نميکند، منشا و تکيه گاهش برای نابودی ستم جنسی در اين کره خاکی روی چه افقی استوار است

گالويژ استوار باشد، تا اين جنبش .مورد نظر ر» پويا و بالفعل و جهانی زنان«دگاهی می بايد بر جنبش چه افق و دي

لبيرال جنبش زنان است، _ از وضعيت فعلی اش که هنوز هم متاسفانه تا حدزيادی تحت هژمونی نخبگان بورژوا

  خارج شود؟ 

مله تا حد زيادی حاصل شده است و به همين دليل اين امر در جنبش ملی و در کردستان به يمن حضور راديکال کو

 دخالت آمريکا و متحدينش دل   ليبرالی که به جنبش اصالحات خاتمی يا به-هم است که تالش های جريانات بورژوا 

می بستند، در اين جنبش به پروژه های شکست خورده ای تبديل شده اند و يا در جنبش کارگری هم ما شاهد رشد 

کال و سوسياليستی در دروه های اخير بوده ايم، ولی در جنبش زنان اين موقعيت بمراتب ضعيف تر گرايشات رادي

در چنين شرايطی فعاليت علی العمومی و بدون روشن کردن خط و مرز با گرايشات رفرميستی و ليبرالی . است

را دارد، به چه نتايجی ...  رويا طلوعی ها و   درون اين جنيش که سخنگويان سرشناسی همچون شيرين عبادی ها و

می انجامد؟ گالويژ به نظر نمی رسد نگرانی ای از ميدان داری اين عناصر و گرايشات در جنبش زنان داشته باشد، 

 درون جنبش زنان، در مقاله طوالنی اش اشاره ای »مضر«و گرنه می توانست در کنار بحث روی نقطه نظرات 

  .هم به ضررهای اين گرايشات می کرد

 که ما از چه منظری و با چه شيوه و ابزاری می خواهيم با تبعيض جنسی به مبارزه   حث به سادگی اين استب

  سکاندار و يا به قول گالويژ راننده قطار اين جنبش کيست؟ . برخيزيم

او در مطلبش به درستی می گويد که اگر راننده قطار گرايش چپ و سوسياليست باشد، نبايد نگران همسفری با 

سئوال اوال اين است که آيا او ارزيابی اش اين است که . مسافرانی که فقط بخشی از مسير را سوار می شوند، باشيم

رانندگی قطار جنبش زنان اکنون در اختيار گرايش سوسياليستی است؟ دوما و شق دوم اين مثال يعنی نگران بودن يا 

اين . اين قضاوتی دلبخواهی از بحثی است که صاحب نداردنبودن سوار شدن مسافران رفيق نيمه راه رو به کيست؟ 

حريف تراشی موهومی است که می خواهد حريفی را ترسيم کند که نگران است تنه اش به تنه کسانی که در حد 

  .خواسته های محدود همراه فعالين سوسيالسيت جنبش زنان هستند، بخورد

جنبش زنان چشمگير ميدانم، ولی اين ارزيابی را ندارم که در من هرچند رشد گرايش راديکال و سوسياليستی را در 



 

 3

به نظر من مهم ترين وظيفه ما تقويت اين . است) راننده قطار(شرايط کنونی گرايش سوسياليستی سکاندار اين جنبش 

قتی ولی و. گالويژ کمتر خواهد بود.روند است، چون اگر اين هژمونی حاصل گردد، من قطعا نگرانی ام بسيار از ر

تقسيم بندی ها و جبهه بندی ها بر اساس جنسيت رقم خورد و در شرايطی که نخبگان جنبش فمينيسم ليبرالی اکنون 

به سخنگويان جنبش زنان تبديل شده اند، رانندگی و راهبری قطار توسط گرايش سوسياليستی ميسر نيست و قطار از 

  .مسيری که ما می خواهيم عبور نخواهد کرد

ما در جنبش کارگری و . تاخر و يا تاثيرات متقابل جنبش ها بر همديگر، منحصر به جنبش زنان نيستبحث تقدم و 

  . جنبش ملی هم با اين متدلوژی آشنا هستيم

ما اهميت کافی  در جنبش ملی که ما سالها از نزديک در آن فعال بوده ايم، تبليغات زيادی بر عليه ما انجام گرفته که 

نمونه واضح اين ! ده ايم چون اين جنبش را از منظری طبقاتی ديده و در آن شرکت داشته ايمبه رفع ستم ملی ندا

مسئله فعاليت کومله در کردستان است که با افق و استراتژی سوسياليستی همواره و همزمان برای هر مطالبه و 

  .رفرمی ولو جزئی برای رفع ستم ملی بر مردم پيگيرانه مبارزه کرده است

گالويژ موج ميزند که من در نوشته ام به بعد جنسيتی اين جنبش .ن اين بحث در جنبش زنان و در نوشته راکنون عي

در حاليکه گفتن اين واقعيت که در دل اين جنبش ها گرايشات و طبقات مختلف با خواست های ! کم بها داده ام

ر رفع ابتدايی ترين ستم های ملی و جنسی متفاوت وجود دارند، هيچگاه مانع اين نبوده که ما خود را مبارز پيگي

بله من مبارزه برای رفع ستم ملی يا ستم جنسی را از مبارزه برای حقوق مردم کارگر و زحمتکش از . نبينيم

همديگر جدا نمی کنم، من بر اين عقيده ام که بايد از زوايه منافع مردم کارگر و زحمتکش که به صورت مضاعف 

زه با ستم ملی يا جنسی بپرداريم، ولی دفاع از اين افق هيچگاه به اين معنی نبوده و نيست تحت ستم هستند، به مبار

بعکس فکر . که مبارزه برای رفع ستم ملی يا جنسی را به زمان قدرت گيری مردم کارگر و زحمتکش موکول کنيم

ی ترين رفرم ها و اصالحاتی که می کنم که با اين بينش و با شرکت در لحظه به لحظه اين جنبش ها و بادفاع از جزئ

  . اين ستم ها را کمرنگ تر می سازد، می توان هژمونی طبقاتی و سوسياليستی فعالين اين جنبش ها را تقويت کرد

زنان کارگر در عين حال که برای منافع خود به عنوان کارگر مبارزه می کنند، در همان حال می توانند مبارزين 

به يک زن کارگر نمی توان گفت تو فعال برای سير کردن شکم خالی . جنسی هم باشندراستين و پيگيرتر رفع ستم 

برای . فرزندانت مبارزه نکن و بدوا تکليفت را بر ستمی که سرمايه و نظام مرد ساالر بر تو وارد می کند روشن کن

تقدم و . ر هم عجين هستندزنان کارگر، برای زنان خانه دار، اين بردگان بی مزد و مواجب، ستم طبقاتی و جنسی د

اين تقدم ها برای زنان تحصيلکرده و نخبگان جامعه که تا حد زيادی از تيغ بی . تاخر در اين رابطه معنايی ندارد

رحم استثمار سرمايه داری رها شده اند، ممکن است موضعيت بيشتری داشته باشد، ولی زنان کارگر و زحمتکش 

که با حقوق و دستمزد کمتر در قربانگاه کار استثمار می شوند، بدون هيچ مزد در ايران در جهنمی زندگی می کنند 

و حقوقی در کنج آشپرخانه ها و خانه ها استثمار می شوند و همزمان هم محروم از حقوق همه حقوق انسانی شان به 

  . اين ستم ها در هم تنيده هستند. خاطر اينکه زن هستند، نيمه مرد بحساب می آيند

يدی در اين امر نيست که جنبش ليبرال فمينيستی زنان که تنها به يک شق اين ستم يعنی ستم جنسی معطوف هيچ ترد

اين امر بخودی خود هيچ اشکالی . است، در اين رهگذر در اين حد با فعالين سوسياليست جنبش زنان همراه است



 

 4

زنان را که می خواهند افقی فراتر از افق ندارد، اشکال هنگامی آغاز می شود که اينان فعالين جنبش سوسياليستی 

در حاليکه نکوهش شايسته خودشان است که همه افق و آرمان و پالتفرمشان . آنها را نشان دهند، نکوهش می کنند

انتظار من هم از . از يک سری اصالحات که دهه هاست در جوامع پيشرفته حاصل شده است، فراتر نمی رود

  . اين دوستان ناپيگير جنبش رهايی زنان سخن بگويد»مضرات«گالويژ همين است که از .ر

با آن عجين گشته است، ) من و او(گالويژ بر اين سنت ها که جريان ما .عليرغم همه اين واقعيات و عليرغم آگاهی ر

او غيرمنصفانه حکمی غير واقعی در مورد نگرش من به جنبش زنان ارائه می دهد و آن را به محور اصلی 

او ادعا می کند که من به بهانه طبقاتی ديدن جنبش زنان، .  تبديل می کند، امری که هيچ حقيقتی در آن نيستانتقادش

  . تبليغ پاسيفيسم و نافعالی و دست روی دست گذاشتن را در اين جنبش تبليغ می کنم

می کند برای   ی ارزياب»مضر« نقطه نظرات من را  گالويژ را در شرايطی که.اوال خاصيت اين قضاوت و حکم ر

يعنی پاسفيستی . شود آن هم جهت نمی بيند، پراتيک نميخود را باخوشحال باشد که گرايشی که اوبايدچيست؟ منطقا او

  .  دست رو دست گذاشتن استو

خواهد به طرف بقبوالند که چون جنبش زنان را صرفا آن قضاوت های آشنايی است که ميمن اين انتقاد هم ازبه نظر

  .عد جنسی آن مورد نظر نمی گيرد، پس نمی خواهد کاری برايش انجام دهداز ب

گالويژ دلبخواهی مايل است اين نقل قول از من را که از تالش برای رشد و تقويت افق فکری و نظری محروم .ر

 آماده ترين بخش جامعه بر جنبش زنان صحبت کرده ام، اينگونه تفسير کند که با اين حساب من زنان را به دليل

نبودن طبقه کارگر برای کسب قدرت و نجات آنها، از مبارزات روزمره شان برای خواست های جزئی دور کرده 

  .در حاليکه درست بر عکس است. ام

در مورد جنبش ملی و جنسی و طبقاتی همواره و عمال ) گالويژ.من و ر(بر اساس متد دخالتگران ای که جريان ما 

افق و استراتژی صحبت از . گالويژ را زياد جدی گرفت.ر» نگرانی«ضرورتی ندارد اين داشته است، 

 بر جنبش های اجتماعی همچون جنبش کارگری، دانشجويی، زنان و ملی است و گرنه ما هيچگاه سوسياليستی ناظر

رزه با همه بی حقوقی مبا. از مبارزه برای رفرم های ولو بسيار جزيی در هيچ يک از اين جنبش ها باز نمانده ايم

  . عقب مانده ای که بر زنان می رود، بيشتر از هر کسی امر جريان سوسياليستی است های فرهنگی، مذهبی و

  .استحنبش مستقل زنان گالِويژ از مطلب من مورد تاکيد قرار داده است .مورد دومی که ر

جنبش مستقل زنان، جنبش زنان را زنانه مردانه آنچه من در مطلبم کوشيده ام نشان دهم اين بوده که با تاکيد روی 

  .مبارزه برای نابودی ستم جنسی امر همه زنان و مردان آزاده و برابری طلب است. نکنيم

گالويژ محترما اين امر را طراوش افکار مردساالرانه در من زن ميبيند و به نظر می رسد بدون اينکه خودش 

  . وسيعی که می توانند در ميان مردان آزاديخواه داشته باشند محروم ميکندمتوجه باشد، حنبش زنان را از پشتيانی 

مسئله از طرف من به سادگی اين است که . می پردازد  شکل مستقل زنان در ادامه گالويژ به بجث من در مورد ت

ابزار پيشرد اهداف طبيعی است که تشکل . مسئله موافقت يا مخالفت و آری يا نه گفتن به تشکل مستقل زنان نيست

صحبت سر اين است که اوال ما بايد تعريف معينی از اين تشکل ها، شکل و اهدافشان داشته . جنبش رهايی زن است

باشيم و ثانيا و بجای اينکه آن را مانندی بحثی انتراعی در نظر بگيريم به ضرورت های عملی و پراتيکی که در 
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  .ا روی فعالين جنبش زنان قرار می گيرد، واگذار کنيمشرايط و اوضاع و احوال معين و کنکرت فر

برای همين من در مطلبم اين سئوال را طرح کرده ام مستقل از کی و چی؟ اين بحث در جنبش کارگری هم به همان 

تشکل های مستقل از دولت را همه به داليل . شکل مطرح است و کسی چک سفيد به جنبش کارگری هم نداده است

ولی تشکل مستقل از . دولت، عامل نهادينه کردن سرکوب و آپارتايد جنسی بر عليه زنان است.  فهمندقابل رويت می

.  و يا احيانا مستقل از مردان، چه معنا و جايگاهی برای فعالين جنبش زنان دارد؟ شما فکر می کنيد ر احزاب

ه امری بکار خواهدبرد؟ قضاوت را به گالويژ بعنوان نويسنده پارگراف زير تشکل مستقل زنان را برای پيشبرد چ

  .عهده خواننده می گذارم

چون حفظ . گرايشات مردساالری و تمام اشکال ستم کشی زنان در جامعه به وسيله مردان اعمال می شود.... « 

وضع موجود و تحکيم پايه های جامعه زن ستيز و قدرت گرايشات مرد ساالری فقط به حکم سرکوب زنان عملی 

 هر جا که مردان قدرت مطلقه و بالمنازع هستند زنان در شديدترين شرايط زندگی و تحت وحشيانه ترين است و در

  » .شکل سرکوب هستند

گالويژ در ادامه بحث تشکل مستقل زنان و در واقع در پاسخ به سئوالی که فراروی ماست به مسئله استقالل تشکل .ر

  .زنان از احزاب می پردازد

گالويژ همنظر هستم و به نظر .م توجهی احزاب به جنبش رهايی زن تا حدودی با مالحظات رمن ضمن اينکه در ک

من تشکيالت های چپ می بايد نقش فعالتری در رشد و تقويت گرايش سوسياليستی جنبش زنان ايفا نمايند، اما مايلم 

 اينک بخش عمده ای از فعالين جنبش گالويژ بر اين مبحث داشته باشم، چرا که هم.تاکيداتی از تبيين و نتيجه گيری ر

زنان ار اعضا و فعالين تشکيالت های چپ هستند و به نظرم تدقيق رابطه احزاب با جنبش زنان امر مهمی است که 

  .به جای اينکه اين دو را در مقابل هم قرار دهد، می تواند آنها را با هم همسو و هم جهت سازد

دفاع کرده ام و خواهان ادغام تشکل های زنان در » الت در تشکيالتتشکي«گالويژ اظهار داشته که من از .ر

پاس دادن اين سئوال به طرف من که پرسيده ام . من اين عقيد ه را ندارم. اين ادعا درست نيست. احزاب هستم

  . پاسخ است منظور از استقالل تشکل زنان از احزاب به چه معناست، در واقع طفره رفتن از

 قبلی ام به اين نکته اشاره نداشته ام، اما تاکيد بر اين مسئله را الزم می بينم که ضمن اينکه حزب اگر چه در نوشته

سياسی چپ و کمونيست که رسالت خود را مبارزه با همه بی عدالتی های اجتماعی و مبارزه با همه ستم ها قرار 

ماعی به چالش می گيرد، کامل ترين ابزار داده و نظام سرمايه داری را در کليت خود و در دل همه جنبش های اجت

اما با اين حال قابل درک است که يک حزب نمی تواند تنها به تشکل ويژه يکی از جنبش . مبارزه کمونيست هاست

با اين حال اگر زمانی يک حزب در حد امکان برای جنبش های کارگری، ملی، زنان و . های اجتماعی تبديل گردد

نيست، بلکه » تشکيالت در تشکيالت« را ايجاد کرد، اين امر نه تنها منفی نيست، نه تنها تشکل های ويژه خود... 

نشانه ای از توجه ويژه اين احزاب به اين جنبش های معين است و اين امر هيچ مغايرتی با همکاری احزاب با 

 راديکال زنان رابطه ای احزاب سياسی می بايد و درست و الزم است که با همه تشکل های.تشکل های زنان ندارد

  .نزديک و تنگاتنگ داشته باشد و در راستای رشد و تقويت آنها بکوشند

با اين توصيفات من نه تنها خواهان ادغام تشکل های زنان در احزاب نبوده ام، نه تنها احزاب و تشکل های زنان را 
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آنها را تکميل کننده همديگر در   بينم، بلکه در مقابل همديگر نمی بينم، نه تنها آنها را مانع الجمع همديگر نمی 

  .راستای اين جنبش می بينم

در واقع و با اين وصف نگرانی از سوی نظرات من نيست، اين تدقيق در رابطه تشکل مستقل زنان را در واقع 

 های او گالِويژ بايد پاسخ دهد که رابطه تشکل مورد نظر او با احزاب چپ و راديکال چگونه است؟ چون نگرانی.ر

  . با تببنی که در مطلبش اراده می دهد کم نيست

نيروهای چپ که به حق از مدافعان اصلی برابری حقوق زن و مرد بودند و اگر چه زمينه را برای «:او می گويد

ورود زنان به صحنه مبارزات سياسی و نظامی آماده کردند، ولی در تحقق پيدا کردن برابری کامل زن و مرد چه 

ه و چه در درون تشکيالت های سياسی که برای رسيدن به عدالت اجتماعی و ريشه کردن کردن استثمار در جامع

: و يا در جايی ديگر می نويسد. »در مقابل مسئله و مشکالت زنان سياستی پاسيفيستی داشتند مبارزه می کردند، ولی

ت که پرداختن به مسئله زنان و مبارزه عليه تاريخ چند دهه تشکيالتهای چپ در ايران و کردستان نشان داده اس...«

   .»ستم کشی جزو فعاليتهای فرعی و بعضا افرادی انگشت شمار بوده است

من همانگونه که قبال اشاره کرده متوجه اشکاالت و کمبودهايی که احزاب چپ در اين عرصه داشته و دارند هستم و 

يست؟ من رابطه بين تشکل های زنان را با احزاب چپ در باال با آن همنظرم، اما راه حل فايق آمدن بر اين اشکال چ

نتيجه ای که بر طبق نگرش من از اين رابطه می شود، نه تنها هيچ تضادی بين اين دو نوع تشکل . توضيح دادم

با اين حساب از نظر من تشکل های زنان اگر چه درست است از ارگان های . پذيری نيست، بلکه مکمل هم هستند

چون در دنيای واقعی همانگونه . مستقل باشند، هيچ لزومی ندارد از از احزاب سياسی و مردان مستقل باشنددولتی 

که گالويژ هم به آن اشاره داشته است تعداد زيادی از مردان برابری طلب در اين تشکل ها هستند و همچنين بسياری 

  .تنداز فعالين و اعضای تشکيالت های چپ در تشکل های زنان عضو هس

گالويژ همچنين در مطلب خود ضمن اينکه اشاراتی به درک نادرست از فمينيسم داشته است، اظهار داشته است .ر

دشمن اصلی، بلکه دقيقا تعريف گرايشی است که معتقد   نه تنفر از مرد و نه قلمداد کردن مرد به مثابه فمينيسم«  که 

  ).من استخط تاکيد از . (است» ...به برابری کامل زن و مرد

اگر چه فمينيسم از زاويه جنسی . اين درست است که درکی سطحی و يکسويه از فمينيسم در جنبش زنان وجود دارد

به امر زنان می پردازد و به اين اعتبار ريشه های ستمکشی زنان را به چالش نمی گيرد، اما با اينحال می دانيم که 

به جای ضد (از گرايشات راست و افراطی و ضد مرد . ستفمينيسم دارای گرايشات مختلفی در درون خود ا

اما متاسفانه در همين نقل قولی که از گالويژ در باال . گرفته تا گرايشات راديکال و سوسياليست فمينيستی) سرمايه

رار بمثابه يک کليت مبنی ق) آگاهانه يا ناآگاهانه( و فمينيسم  درج شد، هيچ مرزبندی با اين گرايشات وجود ندارد

  .گرفته است

مرزبندی و دوری و نزديکی با گرايشات مختلف فمينيستی يکی از مباحث با اهميت برای فعالين سوسياليست جنبش 

رهايی زنان است که بايد بيشتر روی آن بحث کرد و مابه ازای تاثيرات راست يا چپ آن را در جنبش زنان و در 

  . د کردپراتيک زنده شناخت و بر اين اساس با آن برخور
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در خاتمه آرزو دارم که با تعميق اين مباحث و ديالوگی زنده و صميمانه بتوانيم بر معضالت فراروی جنبش زنان 

  . يمنقايق آئيم و بتوانيم گرايش راديکال و سوسياليستی جنبش زنان را بيشتر تقويت ک

  

  روناک آشناگر

ronakashnagar@hotmail.com  

  رسايت آبيد: منبع

***  
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  گالويژ حسينی
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http://www.cpiran.org/tzan/ronak4.htm  

   

 

 


