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در این شماره:
چهلمین سالگرد فرمان حجاب اجباری، شورش زنان و چالش ها و منازعات پا برجا!
تن فروشی »واقعیت زندگی« یا تحقیر و ستم؟
آرای رهبران کمونیست دربارۀ مساله زنان و رهایی
چه کسی مریم را به قتل رساند؟
کمونیسم نوین و ستم بر زن
آنان آغازگران بودند

ن
خ

ـ
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جمعه 26 بهمن در شرق تهران جوانان در حمایت از دو دختر که به دلیل 
»بدحجابی« بازداشت شده بودند، به خودروی گشت ارشاد )گشِت اخالق!( 
ُخرد  را  پلیس  مرسدس  کنده، شیشه های  از جا  را  آن  برده، درب  حمله 
کرده و دختران را آزاد می کنند. نیروی انتظامی برای متفرق کردن مردم 

عصبانی تیر هوایی شلیک می کند و...
این نبردی است که از چهل سال پیش آغاز شده و ادامه دارد 

اسالمی  جمهوری  حکومت  آمدن  کار  روی  از  ماه  یک   1357 سال  در 
نگذشته بود که در 16 اسفند )7 مارس( نظراِت خمینی در مورد اجباری 
بودن حجاب در مطبوعات منتشر شد: »نظر امام در بارۀ حجاب زنان: کار 
کردن زنان در ادارات ممنوع نیست، اما باید با حجاب اسالمی باشد«1 و 

»امام خمینی: زن ها باید با حجاب به وزارت خانه ها بروند«.2
حتا پیش از اعالم رسمی نظرات خمینی در این مورد )قبل از جایگزینی 
ضدشاهی(،  مبارزات  جریان  در  و  سلطنتی  حکومت  با  اسالمی  حکومت 
در  آینده ای  چه  این که  به  نسبت  زنان  نگرانی  به  که  آمد  پیش  وقایعی 
انتظارشان است، دامن زده بود. به طور مثال در 25 دی ماه 57 روزنامه 
به اسیدپاشی و چاقو زدن توسط  از تهدید زنان بی حجاب  آیندگان خبر 
در  یا  بود.  داده  گرفتند،  به خود  حزب اهلل  نام  بعدها  که  متحجر  اوباش 
»پوشیدن  بود:  کرده  اعالم  خمینی  قول  از  روزنامه  همین  ماه،  دی   30

لباس های خالف عفت، ممنوع خواهد بود«.3
اسالم گرایان  سیاسی  قدرت  راس  بر  که  خمینی  نظرات  رسمی  اعالم 
نشسته و اکثریِت جامعۀ متوهم نگاهش به او بود، در آن روز - 16 اسفند 
57 - به نگرانی و خشِم زنان جامعۀ شهری ابعاد تازه ای داد. بسیاری از 
زنان آگاهانه دریافتند که این بار صرفا با جمعی بی مغز روبه رو نیستند که 
به  تهدید  به خاطر بی حجابی،  علیه رژیم شاهی،  مبارزه  میانۀ  را در  آن ها 
قوانیِن  و  رهبِر مرتجع اش  و  با قدرت سیاسی  بلکه  اسیدپاشی می کنند؛ 
حکومتی روبه رویند که قرارست چگونه زیستن را برای آن ها طبق قرآن و 

شرع و احادیث 1400 سال پیش، تعیین کند.
با انتشار موضع خمینی، جنون زده ها و شعبان بی مخ های اسالمی از همان 
شب فرمان را گرفتند و ضرب و شتم و توهین و تحقیر زنان را آغازکردند. 
در بحبوحۀ اوضاع انقالبی آن زمان و در برابِر این فرماِن واپسگرا، واقعه ای 
رخ داد تاریخی. هزاران هزار زن در روز 17 اسفند )8 مارس( به خیابان 
فرماِن  این  برگردیم«،  عقب  به  تا  نکردیم  انقالب  »ما  شعاِر  با  و  آمدند 
روزه  پنج  »شورش  به  انقالبی  شورِش  این  گرفتند.  به چالش  را  ارتجاعی 
زنان« معروف شده است. در مقابل این شورش، خمینی ناچارا فرمان خود 
را پس گرفت تا برای نبردی که آغاز شده بود و 4 دهه است ادامه دارد، 

سازمان یافته تر و با برنامه تر، عمل کند. 

چهلمین سالگرد فرمان 
حجاب اجباری، 

شورش زنان

 و چالش ها و منازعات پا برجا!
فرماِن خمینی در مورد حجاب اجباری به وضوح روشن می کرد که برنامۀ 
جامعه،  کل  برای  که  زنان  برای  نه تنها  رسیده  قدرت  به  اسالم گرایان 
از  و  است  نظاِم سرمایه داری حاکم  و  نظم  با  آمیخته  تئوکراسی  چیست: 
این به بعد حکومت اسالمی و قوانین شریعت حکومت خواهد کرد؛ و اولین 
روابط پدرساالرانه و ضد  تقویت زنجیرهای  قوانین،  این  اجرای  برای  گام 
زن است. در واقع قانوِن اجباری شدن حجاب نماِد کل برنامه ای بود که 

اسالم گرایان به قدرت رسیده برای جامعه داشتند.
انقالبی/اجتماعی  چالش  اولین  اجباری،  فرمان حجاب  علیه  زنان  شورش 
»ما  شعاِر  شده.  مستقر  تازه  سرمایه دار/دین مدار  رژیم  برابر  در  بود 
تاریخی  قضاوِت  بیاِن یک  و  فشرده  برگردیم«  به عقب  تا  نکردیم  انقالب 
رژیم  رسیدن  به قدرت  با  که  بود  بزرگی  فاجعۀ  مورد  در  هشداردهنده  و 
این  درستی  تاریخ،  می شد.  تحمیل  جامعه  تمام  بر  اسالمی  جمهوری 
قضاوت را ثابت کرد. هیچ جنبش خودجوِش دیگر در آن زمان، در هیچ 

نقطه ای از کشور، چنین حکم همگانی را صادر نکرد. 
جنبش کمونیستی که در سطح بین المللی و کمونیست های ایران تاریخا 
برجسته ترین نقش را در بیداری و شکوفائی جنبش رهایی زنان ایفا کرده 
و پیشروترین نیرو در این زمینه بوده اند، در آن زمان و در این زمینه بد 
عمل کردند. کمونیست ها ناتوان از درِک علِل شکست انقالبات کمونیستی 
نشدند  قادر  و خطی  متدولوژیک  اشکاالت  به دلیِل  و  چین  و  شوروی  در 
ظرفیِت انقالبی نیروی زنان را به عنوان نیرویی تعیین کننده برای از میان 
فرماِن  پشِت  پِس  در  نتوانستند  کنند.  و ستم، درک  استثمار  نظاِم  بردِن 
حجاب، به بند کشیدن کل جامعه را ببینند و نتیجتا اولین چالش سیاسی 
گذاشتند.  بی پاسخ  را  اسالمی  بزرگ جمهوری  اجتماعی  و  ایدئولوژیک  و 
فرماِن خمینی و شورش چندین روزۀ زنان درمقابله با آن، فرصتی بود تا 
کمونیست ها کارزار ایدئولوژیک جهت نقد دین به راه انداخته و خواسِت به 
حِق جدایی دین از دولت در کل جامعه طرح شود و این خواست در پیوند 
با مبارزات قشرهای دیگر مردم برای رهایی از استثمار و ستم قرار گیرد. 
را  برنامۀ کمونیستی  ایدئولوژی و  با  رابطۀ میان مساله زنان  کمونیست ها 
بنای جهان  و  استثمار  و  کهنه ستم  نظِم جهان  بردن  میان  از  در جهت 
در  کمونیستی  فرهنگ  رشد  با  زنان  مسالۀ  میاِن  رابطه  ندیدند.  نوین، 
احزاب خود را ندیدند. خدمات عظیمی که جنبش رهایی زنان می توانست 
به رشد آگاهی و فرهنگ کمونیستی در میان توده های زحمتکش کند را 
ندیدند. امروز هم بسیاری از کسانی که خود را کمونیست می نامند، این 

رابطه را درست نمی فهمند.
علیه  مبارزه  پرچم دار  می بایست  »کمونیست ها  نوشتیم:  آتش  نشریۀ  در 
اجباری  حجاب  علیه  زنان  مقاومت  به  و  می شدند  ارتجاعی  تهاجم  این 
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چهلمین سالگرد ...
به عنوان جبهه نبردی تعیین کننده علیه جمهوری اسالمی نگاه می کردند. 
کمونیست ها باید درک می کردند که به وجود آوردِن یک قطب کمونیستی 
و آزادیخواهی در جامعه از همان ابتدا به مبارزه علیه ستم بر زنان )و در 
گره  دولت  و  دین  ادغام  علیه  مبارزه  و  اجباری(  حجاب  علیه  آن  مرکز 
در  ترویج  و  تبلیغ  و  فکری  موضوع  به  باید  این ها  دِو  هر  است.  خورده 
تحت  ملل  ملِی  جنبش های  در  کارگری،  جنبش  در  دانشجویی،  جنبش 
ستم که به پا خاسته بودند، در جنبش های دهقانی که با خواست زمین 
سربلند کرده بودند و سایر قشرهای مردم تبدیل می شد. اما چنین نشد. 
روش  یا  نگرش  شیوۀ  آن  مرکز  در  اما  داشت  زیادی  دالیل  نشد؟  چرا  و 
و رویکرد غیرعلمی در شناخت از واقعیت های جامعه و ضرورت و امکان 
انقالبی آن در سمتی که به ریشه کن کردن ستم و استثمار منجر  تغییر 

شود، قرار داشت.«4
همین  اسالمی،  جمهوری  رژیم  رسیدن  حاکمیت  به  از  پس  سال  چهل 
درست  زمینه  این  در  نتوانستند  ایران  در  کمونیست ها  چرا  که  موضوع 
هنوز  چیست،  در  اجباری  حجاِب  با  مبارزه  اهمیِت  اصال  و  کنند،  عمل 
به  منتسب  نیروهای  میاِن  در  مجادله  مورد  موضوع  یک  است  هنوز  که 
چپ و فعالیِن درون جنبش زنان است. این عجیب نیست. این مجادالت 
در جوهر خودش اختالفی است میاِن افراد و گروه هایی که به طور عینی 
منافع طبقاتی متضاد را نمایندگی می کنند و درمورِد علِل واقعی »معضل 

چیست و راه حل چیست؟«، نزاع دارند.  
چهار دهه مبارزات زنان به شکل های مختلف )فکری وعملی( در جامعه 
جریان داشته. خیزِش فرودستان در دی ماه سال 96 و حرکت »دختراِن 
خیاباِن انقالب« علیه حجاِب اجباری، سواالت مربوط به »مساله زنان« و 
راه کارهای طبقاتی و اجتماعی متفاوت را از نو حادتر کرد و نشان داد که 
تا زمانی که  امری که  ادامه دارد.  چالش ها و منازعات طبقاتی، هم چنان 
عده ای  میان  این  در  است.  ناگزیر  موجودند،  نظام های طبقاتی  و  طبقات 
به »آزادی های یواشکی« دل بستند و تبدیل به هوچی گرایاِن وابسته به 
شناختی  و  آگاهی  مردم  از  بسیاری  شدند.  آمریکا  امپریالیسم  »مراحِم« 
ترامپ/پنس  رهبری  به  آمریکا  در  کنونی  فاشیست  حاکماِن  ماهیِت  از 
و  هستند  موجودات  زن ترین  ضد  از  خود  این ها  که  نمی دانند  و  ندارند 
تالش می کنند همان بالیی را بر سِر زنان در آمریکا بیاورند که جمهوری 
اسالمی بر سر مردم ما آورده است. حال به جای روایِت اسالمی با روایِت 
توراتی/انجیلی. در برابِر این ها میلیون ها زن تا کنون در آمریکا به خیابان 
آمده اند.عده ای به »کمپین«های آبکی و »چانه زنی از باال« و کمک خواهی 
حرکِت  برابر  در  بستند.عده ای  دل  قدرت  در  آخوندهای  و  امام زاده ها  از 
رادیکاِل »دختران خیاباِن انقالب« هراسان دست به قلم شدند، به وضوح 
مرتجعین حاکم  با  و عمال هم جهت  این حرکت موضع گرفتند  برابر  در 
دلیل  به  کارگر می دانند،  را طرفدار طبقۀ  قرار گرفتند.5 عده ای که خود 
و  پدرساالرانه  نگاِه  با  به شدت  که  اکونومیستی  تفکرات  آبروباختگی 
مردساالرانه در هم آمیخته است، این بار کمتر علنی ولی در محافِل خود 
اجباری غلط  با حجاب  مبارزه  بر روی  تمرکز  و  تاکید  این که  بحِث  نو  از 
است چون »مساله زناِن طبقۀ کارگر« نیست و »راست ها« از این مساله 
»دلهره«  مبارز  زناِن  میان  در  و  کشیدند  پیش  را  می کنند  بهره برداری 
امپریالیسم آمریکا و حامیاِن شاهی و رنگارنِگ آن،  با  انداختند که مبادا 
همسو شوند. در پاسخ به این ها باید گفت: کارگری آگاه است که ستم بر 
زنان و برجسته ترین شکِل بروز آن یعنی حجاب اجباری را زشت و غیر 
قابل تحمل می داند و در مبارزات خود فریاد زنان علیه حجاب و هر شکلی 

شما را به همکاری دعوت می کنیم
با تهیه گزارش و مصاحبه، فرستادن تجارب مستقیم و حکایت رنج ها، با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد، با ارسال طرح و عکس و 

آثار هنری نگارشی. به پخش آتش به وسیع ترین شکل ممکن و به شیوه های مناسب کمك کنید.
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از ستم را بلند می کند. کارگری آگاه است که می داند کارگر مرد هم به 
زن ستم می کند و کارگر زن به علت زن بودن تحت استثمار شدیدتر قرار 
می گیرد. کارگری آگاه است که می داند تمام زنان جامعه توسط یک رشته 
قواعد و افکار اجتماعی و سیاسی به موقعیِت درجه دوم در جامعه رانده 
می شوند و کلیت این رشته قواعد و افکار یک نظم اجتماعی است به نام 
روابِط  می داند  که  است  آگاه  کارگری  مردساالری.  و  پدرساالری  روابِط 
مردساالری و پدرساالری که تمام زنان جامعه تحت ستم آن هستند، به 
زیربنای اقتصادی سرمایه داری که مبتنی بر استثمار کارگر است خدمت 
می کند. کارگری آگاه است که می داند نابرابری میان زن و مرد کمک به 
اگر  آگاه است که می داند  و  انقالبی  نظاِم طبقاتی است. کارگری  تحکیم 
مبارزه برای رهایی زنان و شکل های متنوع ستم بر زن به جایگاه درجه 

دوم یا تبعی رانده شود، انقالب کمونیستی ای در کار نخواهد بود. 
امروز با بحران چند جانبه ای که جمهوری اسالمی را فرا گرفته و با سربلند 
زن،  بر  ستم  گسِل  شدن  فعال  و  مردم  مختلف  قشرهای  مبارزات  کردن 
اهمیت به پیش کشیدن مساله ستم بر زنان و راه رهایی از هر زمان عاجل تر 
معلمین،  دانشجویی،  کارگری،  مردمی،  گوناگون  جنبش های  است.  شده 
به  عادالنه  خواسته های  برای  که  و...  زیست  محیط  فعالین  بازنشستگان، 
و  اجباری  لغو فوری حجاب  باید در مبارزات خود پرچِم  خیابان می آیند 
همۀ قوانین ضد زن جمهوری اسالمی را بلند کرده و به مثابۀ جنبش های 
قدرتمندتری در برابر جمهوری اسالمی قد علم کنند. شاهرگ های حیاتی 
انقالب  هدف  با  جنبش هایی  شکل گیری  به  و  بدهند  قرار  هدف  را  رژیم 

اجتماعی، خدمت کنند.
از جهنم جامعۀ طبقاتی و رهایی جهانی/تاریخی کامل زن  انسان  رهایی 
از قید ستم، کامال به یکدیگر وابسته اند و هر دو با رسیدن جامعۀ بشری 
به کمونیسم که در آن نه از روابط سنتی مالکیت اثری است و نه از افکار 
سنتی، متحقق خواهند شد. اما برای دستیابی به آن جامعه باید از همین 
امروز برای کسب آزادی و برابری مبارزه کنیم. این وظیفۀ ما کمونیست ها 
است که در جنبش زنان ارزش های کمونیستی را ترویج کنیم زیرا مبارزه 
برای آزادی و برابری، آن افقی نیست که بتواند حصارهای جهان کنونی 
و جامعۀ ما که بر اساِس روابط استثماری و مبادلۀ کاالئی سازمان یافته، 
بشکافد و رهایی کامل زنان را متحقق کند. ستم بر زن در چارچوب نظام 
سرمایه داری )چه اسالمی و چه سکوالر( هرگز از بین نخواهد رفت. پس، 
بتواند  تا  رود  پیش  کمونیستی  افق  با  باید  برابری  و  آزادی  برای  مبارزه 
تبدیل به یورشی همه جانبه علیه کلیِت نظام سرمایه داری حاکم بر جهان 

و ایران شود و برای همیشه ریشه های ستم بر زن را بخشکاند.
زنجیرها را بگسلید، خشم زنان را به عنوان نیروی قدرت مندی در 

خدمت به انقالب رها کنید!
چهل سال حجاب اجباری بس است!

»آتش«
پانوشت ها:

1.  روزنامه اطالعات – چهارشنبه 16 اسفند 1357
2.  روزنامه کیهان – چهارشنبه 16 اسفند 1357

به کتاب »خیزش  این زمینه رجوع کنید  واقعیت های مستند در  برای دریافت    .3
ایران در اسفند 1357 )دفتر نخست( تولدی دیگر. مهناز متین/ ناصر مهاجر.  زنان 
این کتاب یک واقعه نگار با ارزش از آن روزها و مواضع نیروهای سیاسی مختلف است.
اهمیت  زنان-  رهایی  مساله  و  انقالبی  »کمونیسم   -  76 شماره   – آتش  نشریه   .4

تاریخی فرمان حجاب اجباری و شورش زنان علیه آن«. اسفند 1396
5. نگاه کنید به مطلبی از نوشین احمدی خراسانی با عنوان »چرا حرکت دختران 

www.peykeiran.com خیابان انقالب گسترش پیدا نکرد« در سایِت
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تن فروشی »واقعیت زندگی« یا تحقیر و ستم؟
 اخیرا یکی از خوانندگان نشریه آتش به چند نکته مندرج در مقاله »رضا
 شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران« آتش شماره 86
 اشاره کرده و بحث مهمی را باز کرده. یک نکته او این بود که آیا  به هر
 حال احداث شهر نو به عنوان محله ای خاص تحت نظارت دولت و حمایت
نکته مهمتر بحثش و  نبود؟  مثبتی  امر  بهداشتی  و کنترل  تن فروشان   از 
نیاز شدید جنسی دارند و در هر صورت از آن جا  که مردان  بود که   این 
 جلوی تن فروشی را نمی توان گرفت و اگر تن فروشی را ممنوع اعالم کنیم
تن فروشان از  بازتری  دست  با  دالالن  زمان  آن  و  شد  خواهد   زیرزمینی 
نبایست سکس  فروش  و  خرید  قانونی  ممنوعیت  می کنند،   بهره برداری 
ارائه خدمات برای  بایستی مراکزی  این کار  به جای  و  باشد   وجود داشته 
آن در  بود  خواهد  تن فروشان  نفع  به  چون  باشد  داشته  وجود   جنسی 

صورت کسی نمی تواند به آن ها زور بگوید.
 به جز استدالالت این دوست، نظرات دیگری هم در چند دهه درباره لزوم
 وجود مراکز تن فروشی وجود داشته است. مثال در اوایل حکومت جمهوری
 اسالمی زمانی که حکومت به شهر نو حمله کرد و بخشی از آن را آتش
 زد گفته می شود که محمود طالقانی با این کار مخالفت کرده و گفته بود
هر مسجدی به یک توالت نیاز دارد که نظری غیر انسانی و وقیحانه بود.
 تن فروشی یعنی ارائه سکس در ازای دریافت پول. ما معتقدیم که خرید و
 فروش سکس در جامعه آینده سوسیالیستی بایستی از میان برداشته شود.
بردن ریشه های از میان  و  قانون و همچنین فرهنگ سازی  از طریق   باید 
به مردساالرانه،  بینش  و  اعتیاد  و  نابرابری  و  فقر  یعنی  تن فروشی   اصلی 
 این رویه که در جوامع طبقاتی از برده داری گرفته تا سرمایه داری وجود

 داشته، خاتمه دهیم.
مردود اخالقی  غیر  رویه  یک  به عنوان  تن فروشی  بورژوایی  ایدئولوژی   در 
 شمرده نمی شود و تئوریسین های مختلف بورژوازی سعی می کنند آن را
از میان  توجیه کنند. در کنار درک رایج که گویا نمی توان تن فروشی را 
 برد »چون در طول تاریخ یک شغل بوده« یک توجیه دیگر این است که
پیدا افزایش  زنان  به  تجاوز  نرخ  باشد  نداشته  وجود  زنان  تن فروشی   اگر 
کنند. کنترل  را  خودشان  جنسی  غریزه  نمی توانند  مردان  چون   می کند 
 این یک استدالل غلط و غیر علمی است. درست بر عکس است. هر جا که
 پورنوگرافی یا به عبارت دیگر تن فروشی تصویری و اشکال دیگر آن وجود
 داشته نرخ توهین و تحقیر و تجاوز زنان نیز بیشتر بوده است. به طور مثال
 در هند تن فروشی آزاد است اما نرخ تجاوز و به همراه آن شکنجه و کشتن

زنان رو به افزایش است. همین طور در آمریکا و کلمبیا و برزیل.
با چند اما  از کشورهای سرمایه داری تن فروشی ممنوع است   در بسیاری 
 تبصره  و وجود فساد مالی در نیروهای پلیس به راحتی نه تنها تن فروشی
این نگهداری  مانند  آن  خشونت آمیز  بسیار  اشکال  بلکه  است   آزاد 
نیز به پیش برده می شود. اماکنی خاص به شکل زندان   ستم دیدگان در 

به طور مثال در لندن پایتخت انگلستان.
 سردرگمی در مورد تن فروشی در ایران بسیار زیاد است به خصوص این که
 در ایران ظاهرا قانونا ممنوع است اما شکل اسالمی آن یعنی صیغه آزاد
است. صیغه یک ساعته و یک ماهه و...  چیزی نیست جز فحشای اسالمی.
جوامع اکثر  در  و  پهلوی  رژیم  آن  قبل  ما  و  اسالمی  جمهوری   در 
عواقب که  می شود  پرداخته  تن فروشی  معضل  به  زمانی   سرمایه داری 
ایدز مانند  مهلک  بیماری های  دیگر  و  مقاربتی  بیماری های  مانند   بزرگی 
 رشد پیدا کرده باشد و یا چنان ابعاد علنی پیدا کند که باعث دردسر برای
این به خاطر  ایران دقیقا  آنان شود. حاکمان  نداشته  و »آبروی«   حاکمان 
 که اخالقیات سرمایه داری و عقبۀ برده داری در تک تک سلول هایشان نفوذ

کرده هیچ گاه نمی خواستند و نمی خواهند تن فروشی را از میان ببرند.
تکریم و  مثال حفظ  پیش می گذارد،  را  اخالقیات  نوعی  اسالم  دین   البته 
را محکوم مردساالری  و  اما هیچ گاه ستم جنسیتی  زنا.  تقبیح  و   خانواده 
نیز می کند. تقویت  را  بر زن  فریبکاری ها ستم  انواع  با   نمی کند که هیچ 
در بر زن  و ستم  مواقع جنایت  اکثر  در  اسالمی  قانون حکومت  و   شرع  
 خانواده را تایید می کند. مثال مرد حق دارد که خارج از ازدواج دائم هر
 چند تا که دلش خواست زن صیغه ای داشته باشد. ولی اگر زنی وارد رابطه

 خارج از ازدواج شد عالوه بر دولت، شوهر، برادر، حتی عمو حق دارند او
  را مجازات کنند.

هستند انسان ها  ستمدیده ترین  جزو  که  فروشان  تن  به  عموما   جامعه 
دنیایی پلید  به واقع  که  حالی  در  می کند.  نگاه  پلید  موجوداتی   به عنوان 
می شوند قاچاق  روز  هر  جوان  دختر  و  زن  میلیون ها  آن  در  که   است 
می شوند، فروش  و  خرید  کاال  مثل  می شوند،  کشانده  تن فروشی  به   و 
در و  می شود  بیمارگونه  و  معوج  تبعیت جنسی  و  تحقیر  در   زندگی شان 
 نتیجۀ بیرحمی و خشونت جوانمرگ می شوند. چیزی که به واقع پلید است
 این باور است که مردان می توانند حق تحقیر و استفاده جنسی از زنان را
 بخرند، یعنی در واقع می توانند انسانیت زنان را بخرند و اسمش را بگذارند

»واقعیِت زندگی«.
 حال برمی گردیم به موضوع اصلی یعنی آیا دولت انقالبی باید تن فروشی
 را قانونا ممنوع اعالم کند و برای از میان بردن ریشه های آن اقدام کند؟
 حتما این طور است. بایستی به جای راه حل بورژوایِی ایجاد مراکزی برای
و آن  ها درست کرد  برای  کار  ایجاد  و  مراقبت  برای  مراکزی   تن فروشان، 
با مبارزه  و  اجتماعی  آسیب های  از  حمایت  و  رسیدگی  برای   موسساتی 

گروه های تبهکار که زنان را وادار به تن فروشی می کنند ایجاد بشود.
 باب آواکیان در کتاب »موعظه بر منبر استخوان ها: ما هم اخالقیات الزم

داریم اما نه اخالقیات سنتی« نوشت:
کلیۀ بر  غلبه  هدِف  کمونیستی،  اصول  تعیین کنندۀ  جوانب  از   »یکی 
در است.  مختلف  ملیت های  و  مردمان  بین  و  زن  و  مرد  بین   نابرابری ها 
 نظرگاه و متدولوژی کمونیستی به وضوح مشخص است که ستم بر زنان
 به طور جدایی ناپذیری با تقسیم جامعه به طبقات و استثمار و ستمی که
 هزاران سال به همراه داشته گره خورده است و محو این استثمار و ستم و
 خوِد تفاوت های طبقاتی به طور جدایی ناپذیری با رهایی زنان گره خورده
و زنان بخش حیاتِی »چهار کلیت« است*  رهایی  دیگر،  به عبارت   است. 
 همه جوانب روابط جنسی و خانوادگی باید بر اساس این که چگونه با این
آن چیزهایی اخالقیات کمونیستی  بررسی شوند.  ارتباط می یابند   رهایی 
 را تشویق می کند که مبارزه برای این رهایی را به پیش می برند و با همه
 چیزهایی که به هر شکلی زنان را بی منزلت کرده و ستمدیدگِی آن ها را
جنسی انحطاط  شامل  هم  این،  برمی خیزد.  مخالفت  به  می کند   تحکیم 
به تحقیر  هم  سنتی"،  "اخالقیات  هم  و  است  امپراطوری"  "پایان   دوره 

شیوۀ پورنوگرافی و هم تحقیر به شیوۀ انجیلی.«
 این جهانی است که می شود آرزویش کرد و برایش جنگید، این اخالقیات

را می توان از هم اکنون به عمل درآورد و ترویج کرد.
کاوه اردالن
  * »چهار کلیت« اشاره ای است به گفته مارکس در اثر »مبارزه طبقاتی در فرانسه

 50-1848« که می گوید: دیکتاتوری پرولتاریا گذاری ضروری است به محو کلیۀ
 تفاوت های طبقاتی )یا تفاوت های طبقاتی به طور کلی(، به محو کلیۀ روابط تولیدی
این بر   که تفاوت های طبقاتی بر آن ها استوارند، به محو کلیۀ روابط اجتماعی که 
روابط این  بر  که  ایده هایی  تمامی  کردن  دگرگون  به  و  منطبق اند  تولیدی   روابط 

منطبق اند.  اجتماعی 
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آرای رهبران کمونیست دربارۀ مساله زنان و رهایی 
ایدئولوژی و  آرا  با  کنند  مقایسه  را  گفتارها  این  می خواهیم  خوانندگان   از 
کشیده زنجیر  و  قفل  به  را   زمین  کرۀ  که  آن هایی  جهان.  کنونی   حاکمان 
از سراِن و فالکت کرده اند.  و خرافه وجهل  بندگی  اسیِر  را  اکثریت مردم   و 
ایاالت بر  فاشیست های حاکم  تا  اسالمی  و زن ستیِز جمهوری   تاریک اندیش 
این در  امپریالیست ها.  تماِم   تا  دینی  بنیادگرایان  تماِم   از  آمریکا.   متحدۀ 
 مقایسه می توان تفاوت عمیق و متخاصِم میان دو نظام اجتماعی متفاوت را
انسان که از  انسان  بر بهره کشی   به روشنی مشاهده کرد: یکی نظامی متکی 
 ستم و تحقیر و فرودست کردن نیمی از بشریت، یعنی زنان، بخِش مهی از ساز
 و کارش است؛ و دیگری نظامی نوین، سوسیالیستی، رهایی بخش که مبارزه
از سوخت و سازش است و هر آن  برای رهایی زنان، بخِش تعیین کننده ای 
 1976- 1949(، به)جا که مستقر شد )در شوروی 1954-1917( و در چین
 بزرگ ترین دستاوردهایی که تاریخ بشر به خود دیده در جهت رهایی زنان از
 ستم و سلطۀ روابط اجتماعی برده وار نائل آمدند. شکست این انقالبات، هیچ از
 اهمیِت این دستاوردهای تاریخی/جهانی کم نمی کند. بلکه فقط به ما می گوید
 که این بار چگونه می توانیم و باید با درس گیری از آن تجارب مثبت و منفی و

با اتکاء به علم کمونیسم نوین، بهتر عمل کنیم!
 مارکس مي نویسد: »هر کسي دو کالم درباره تاریخ بداند مي فهمد که تغییرات

اجتماعي بزرگ بدون جوش و خروش زنان ناممکن است.«1
در تعیین کننده  عامل  ماتریالیستی،  برداشِت  اساس  »بر  مي نویسد:   انگلس 
 تاریخ، و در تحلیل نهایی، تولید و تجدید تولیِد حیاِت بالفاصله است. ولی این
 به نوبۀ خود، خصلت دوگانه ای دارد. از یک سو تولید وسائل معاش، خوراک،
 پوشاک، پناهگاه و ابزاری که برای آن ها ضروری می شوند؛ از سوی دیگر تولیِد
یک انسان های  که  اجتماعی،  نهادهای  انواع.  تکثیر  انسانی،  موجوداِت   خوِد 
 دوران تاریخی معین در یک کشور معین تحت لوای آن ها زندگی می کنند به
 وسیله هر دو نوع تولید، مشروط می شوند: از یک سو به وسیله مرحله تکامل

کار و از سوی دیگر به وسیله تکامل خانواده«.2
 انگلس در همین اثر می نویسد در یک نوشته منتشر نشده قدیمی اثر مارکس
 و او3 در سال 1846 عبارت زیر را می یابم: »اولین تقسیم کار بین مرد و
می توانم امروزه  »و  می دهد:  ادامه  و  است«  مثل  تولید  خاطر  به   زن 
 اضافه کنم: اولین تناقض طبقاتی که در تاریخ به وجود می آید مقارن
 با تکامل تناقض بین مرد و زن در ازدواج تک همسری است؛ و اولین

 ستم طبقاتی مقارن است با ستم جنس مذکر بر مونث«.
  انگلس موقعیت زن خانه دار را به صورت کارگر مقید )سرف( تحلیل مي کند

 و مي نویسد: »...با ظهور خانواده پاتریارکال )پدر ساالر( و حتا پیشتر از آن با
 ظهور خانواده تک همسري، تغییري رخ داد. مدیریت خانوار خصلت همگاني
 خود را از دست داد. دیگر ربطي به جامعه نداشت. بلکه  تبدیل به یک خدمت
 خصوصي شد؛ زن سرخدمتکار شد...خانواده مدرن بر شالوده بردگي خانگي
 آشکار یا پنهان زن بنا شده است و این خانواده ها سلول هاي جامعه مدرن را

تشکیل مي دهند.« )همان جا(
و سرمایه داري  جامعه  افشاي  در  روسیه،  کمونیستی  انقالب  رهبر   لنین، 
 موقعیت زنان مي گوید: »آموزش، فرهنگ، تمدن، آزادي! در تمام کشورهاي
با است  همراه  بزرگ  ادعاهاي  این  بورژوائي  جمهوري هاي  و   سرمایه داري 
 قوانیني که به طرز حیرت انگیزي  کثیف، به طرز مشمئزکننده اي پست، به طرز
 حیواني خشن که  زنان را در ازدواج و طالق نابرابر مي کنند، بچه اي را که
به مي کنند،  اعالم  نابرابر  و   قانوني"  "غیر  آمده  بدنیا  ازدواج  عقد  از   خارج 
این بر  مي کنند...مرگ  تحقیر  و  شمرده  پست  را  زنان  و  داده  امتیاز   مردان 
حال در  ستمدیده اي،  وجود جنس  حال  در  که  دروغگویان  بر  مرگ   دروغ! 
 وجود طبقات تحت ستم، در حال وجود مالکیت خصوصي بر سرمایه و سهام و
 وجود کساني که در حال ترکیدنند و از غالت اضافه براي بَرده کردن گرسنگان
 استفاده مي کنند، صحبت از آزادي و برابري براي همه مي کنند. مرگ بر این
 دروغگویان! بیایید به جاي برابري براي همه، بگوییم پیش به سوي مبارزه علیه
 ستمگران و استثمارگران، پیش به سوي محو امکان استثمار و ستم. این است

  شعار ما!«4
  پس از پیروزي انقالب روسیه در سال 1917 و استقرار دولت سوسیالیستی،

آزاد کامال  زنان  که  زماني  تا   ...« گفت:  زنان  موقعیت جدید  مورد  در   لنین 
نشده اند، پرولتاریا نمي تواند به رهایي کامل دست یابد.«5

 مائو تسه دون، رهبر انقالب کمونیستی چین می نویسد: »تا زمانی که یک
زن در جهان تحت ستم باشد، هیچکس به واقع آزاد نیست!«

 مائوتسه دون در مقاله اي خاطر نشان کرد که مردان چین تحت سلطه سه

 نظام اقتدارند: یکم، نظام دولتي یا اقتدار سیاسي که در سطح سراسر کشور و
 هر شهر و روستا اعمال مي شود. دوم، اقتدار طایفه که شامل زیارتگاه اجدادي
وي مذهبي.  نظام  اقتدار  سوم،  است.  خانواده  رییس  و  آن  محلي  شعبات   و 
اقتدار نظام  سه  این  سلطه  زیر  که  این  بر  عالوه  »زنان  که:  مي کند   اضافه 
 هستند، زیر سلطه اقتدار مرد )شوهر( نیز هستند...« او در ادامه مي گوید که
اقتدار سیاسي زمین داران را سرنگون کردند،  وقتي دهقانان شورش کرده و 
 اقتدار طایفه، مذهب و شوهر نیز شکاف برداشت. او رفتار توده هاي شورشگر با
 این اقتدارهاي ارتجاعي را با تحسین فراوان توضیح مي دهد و مي گوید: »رسم
 قدیمي که زنان و فقرا را از حضور در جشن هاي معبد اجدادي منع مي کرد
 شکسته شد...]آن ها[ به معبد اجدادي هجوم بردند و ماتحتانشان را محکم بر
با لذت به خوردن و نوشیدن پرداختند...  روي صندلي هاي آن جا گذاشته و 
به سازمان دادن نقاط شروع  بسیاري  زنان در  برخاستن جنبش دهقاني،   با 
بلند را  اکنون فرصت آن پیش آمده که سرشان   اتحادیه هاي زنان کرده اند؛ 

 کنند و اقتدار شوهران روز به روز شکننده تر مي شود.«6
 در سال  1956مائوتسه دون در گفتگو با آندره مالرو مي گوید: »البته به عنوان
 گام اول مهم بود که برابري قانوني زنان تضمین شود! اما از آن جا به بعد خیلي
 کارهاست که هنوز نشده است. افکار، فرهنگ و آدابي که چین را به وضعیتي
توده ها میان  در  هنوز  چیني  زن   ... شود  محو  باید  انداخت،  بودیم  ما   که 
 موجودیت ندارد؛ اما مي خواهد که موجودیت بیابد. و دیگر اینکه درست کردن

ماشین رختشویي آزاد کردن زنان نیست...«7
 مبارزه طبقاتي در جامعۀ سوسیالیستی هم جریان دارد چرا که سوسیالیسم
 یک نظام در حال گذار است و تا رسیدن به کمونیسم جهانی، در سوسیالیسم
از موضوعات  هنوز طبقات و مبارزۀ طبقاتی حضور دارد و مسالۀ زنان یکي 
 کلیدي آن است. در سال 1973 زماني که مبارزه خطي میان کمونیست ها
 و رویزیونیست ها که در پی احیای سرمایه داري در چین بودند در حال حاد
 شدن بود یکي از عرصه هایي که کمونیست ها به آن اشاره کرده و بقایاي آثار
 سرمایه داري را نشان داده و بر ضرورت ادامه مبارزۀ طبقاتي اصرار مي کردند،
 موقعیت زنان بود. سرمقاله هشت مارس سال 1973 »روزنامه مردم« به نام
دروني مبارزه  در  مهم  مقاله اي  دارند«،  دوش  بر  را  آسمان  از  نیمي   »زنان 
حزب راست  جناح  حمایت  از  که  جریان  یک  بود.  چین  کمونیست   حزب 
اعتقاد داشت که مسالۀ رهایي زن در چیِن بود،   )رویزیونیست ها( برخوردار 
منجمله مائوئیست ها  رهبري  )به  چپ  جناح  است.  شده  حل   سوسیالیست 
 رفیق چیان چین( این ارزیابي را کوششي در راستاي انکار مبارزه طبقاتي و در
 خدمت احیاي سرمایه داري مي یافت. این مقاله در عین حال که پیشرفت هاي
 عظیم زنان در چین سوسیالیستي را خاطرنشان مي کند اما کار را نیمه تمام

 یافته و بر لزوم ادامه مبارزه تاکید مي کند.
ارائه درک و  نوین کمونیسم: وظیفه جمع بندی   باب آواکیان، معماِر سنتز 
به اتکاء  با  او  گرفت.  دوش  بر  آواکیان  باب  را  کمونیسم  از   تکامل یافته تری 
 دستاوردهای دو جامعۀ سوسیالیستی در شوری و چین، و جنبۀ عمدتا مثبت
 این دستاوردها ، کمبودها و اشتباهات و نقصان را شناسایی کرد و کمونیسم

  را بر پایه ای علمی تر و درست تر مستقر کرده است.
در رهایي(  براي  آن ها  مبارزه  و  )ستم  زنان  »موقعیت  می گوید:   آواکیان 
 جهان امروز به شکل بسیار عمیق تر و حادتري از همیشه خودنمایي مي کند.
 نمایندگان جهان بینی هاي کاماًل متفاوت این واقعیت را به رسمیت شناخته و
 مورد بحث قرار داده اند. اما همه آن ها در چهارچوب جهاني به ارائه راه حل
امپریالیسم، تمایز طبقاتي، استثمار بي رحمانه و  مي پردازند که تحت سلطۀ 

روابط و تمایزات اجتماعي ستمگرانه است.«.8
شکل گیری و  زن  بر  ستم  شدت یابی  بله!  است.  مهم  بی اندازه  سنتزی   این 
 شنیع ترین رفتارهای ضِد زن، نمایندگاِن جهان بینی های کامال متفاوت را وادار
نیز شاهد در جامعۀ خودمان  ما  را  این  بشناسند.  به رسمیت  را  آن  تا   کرده 
 هستیم. در میان نیروهایی درون ارتجاع حاکم که این گسِل عمیق و خطراِت
»راه حاکم  ارتجاعی  روابط  همین  چارچوب  در  و  می فهمند  را  آن  از   ناشی 

 حل« می دهند.
بین از  یعني  نهایي  به هدف  براي وصول  اثر می گوید: »   آواکیان در همین 
 بردن تمام تمایزات طبقاني و تمام روابط استثماري و ستمگرانه، ما نیازمند
 جهش هاي بیشتر و گسست هاي بیشتر در درک و رویکردمان نسبت به مسالۀ
 زنان، هم در تئوري و هم در پراتیک، هم در عرصۀ خط سیاسي و ایدئولوژیک
 و هم در حوزۀ بسیج مبارزات توده ها بر پایه آن خط هستیم. زیرا این مساله،
 ادامه در صفحه 6
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آت مقاالت  سلسله  این  آغازین  بخش  در 
شوروی  جمهوری  »شکست  شد:  گفته 
که  بعدی  وقایع  و  ایران  سوسیالیستی 
استبدادی  دیکتاتوری  شکلگیری  به 
رضاخان منجر شد، بیانگر آن است که 
وظایف  انجام  به  قادر  کمونیستها  اگر 
مردم،  سازماندهی  برای  خود  تاریخی 
نباشند،  قدرت  کسب  و  انقالب  رهبری 

نیروهای مرتجع و وابسته به امپریالیسم از دل فرصتها و تضادهای اجتماعی 
برخواهند آمد و یک فقرۀ دیگر فاجعه و وحشت را به مردم و جامعه تحمیل 
می کنند«.1 رضاخان با کشتار انقالبیون و سرکوب جنبش گیالن توانست راه 
اما کمونیستها همواره دشمن  باز کند  استبدادی اش  استقرار رژیم  برای  را 
ناپذیر  آشتی  طبقاتی  دشمنی  از  که  تضادی  بودند.  او  رژیم  یک  شمارۀ 
داران  فئودالها، سرمایه  منافع  دولت حافظ  رئیس  عنوان  به  میان رضاخان 
منافع  نمایندۀ  عنوان  به  کمونیستی  جنبش  با  امپریالیستها  و  بوروکرات 
این  در  می خاست.  بر  روستا  و  زحمتکشان شهر  و  کارگران  فقیر،  دهقانان 
قسمت سعی شده یک تصویر کلی از وضعیت جنبش کمونیستی ایران در 

سالهای قدرت گرفتن رضاخان و بعد سلطنت او ارائه شود. 
حزب کمونیست ایران

انزلی تشکیل  ایران در خرداد 1299 در  نخستین کنگره حزب کمونیست 
رضاخان  ماهیت  از  تحلیل  مورد  در  دوم،  و  اول  کنگره  فاصله  در  شد. 
وجود  حزب  در  گرایش  دو  بود،  اش  سیاسی  فعالیت  و  عروج  آغاز  در  که 
سلیمان  مثل  دمکراتها  سوسیال  برخی  مانند  که  راست  گرایش  داشت. 
رضاخان  بود  معتقد  شوروی  اتحاد  سیاسی  مستشاران  و  اسکندری  میرزا 
ماهیتی ملی، ضد بریتانیایی و ضد فئودالی دارد و گرایش چپ که رضاخان 
جنبش  سرکوب  را  او  وظیفه  مهمترین  و  کرده  معرفی  انگلستان  عامل  را 
و  رهبران  از  )سلطانزاده(  میکائیلیان  آواتیس  می دانست.2  گیالن  انقالبی 
تئوریسینهای حزب، نقش مهمی در مبارزه با گرایش راست و افشای ماهیت 
رژیم رضا شاه داشت.3 حزب در مانیفست سال 1302 اعالم کرد که برای 
»حکومت حقیقی توده زحمتکش ایران« کوشش می نماید و »مدافع منافع 
طبقاتی و علمدار مبارزه با طبقات حاکمۀ مالکین، روحانیون و اشراف ایران 
است« و تمام زحمتکشان و رنجبران ایران را به اتحاد برای سرنگون کردن 

رژیم سلطنت و تشکیل »جمهوری ملی رنجبران« دعوت کرد.4 
کامل  تثبیت  به  شد،  تشکیل  ارومیه  در   1306 در  که  حزب  دوم  کنگره 
گرایش چپ منجر شد و حزب مبارزه تمام عیار علیه استبداد رضاخانی را 
بورژوازی  و خرده  دهقانان  و  کارگران  اتحاد  داد.  قرار  کار خود  دستور  در 
از  دفاع  فئودالیسم،  نابودی  انقالبی«،  »جمهوری  تشکیل  برای  کوچک 
و  آزادی  کامل  استقرار  امپریالیست،  دولت های  مقابل  در  ایران  استقالل 
تصویب  به  را  تا جدایی  فارس  غیر  ملل  تعیین سرنوشت  و حق  دمکراسی 

رساند.5 
حزب در تمام دوران سلطنت رضا شاه در سه سطح تئوریک، تشکیالتی و 
صنفی فعالیت می کرد. از طریق مطبوعاتی چون روزنامه حقیقت )1300-

سیاسی  آگاهی   )1310-1308( سرخ  ستاره  پیکار،  کار،  روزنامه   ،)1301
مختلف  مناطق  در  می داد.  قرار  مردم  های  توده  اختیار  در  مارکسیستی  و 
عمومی  اتحادیه  مانند  صنفی  نهادهای  و  کرد  ایجاد  را  حزبی  واحدهای 
کارگران مرکزی و اتحادیه کارگران نفت جنوب را تشکیل داد. حزب برای 
بار به شکِل وسیع از حضور زنان در عرصه فعالیت سیاسی دفاع  نخستین 
که  کرد  ایجاد  قزوین  و  تهران  گیالن،  در  را  بانوان  فرهنگی  مراکز  و  کرد 
بانو  با کمونیستهایی مثل اختر کامبخش، جمیله صدیقی و  آنها  مسئولیت 
شیرینلو بود.6 و مراسم روز جهانی زن )8 مارس( را در مناطق مختلف برگزار 
می کرد. در تابستان 1302 و پیش از انتخابات مجلس پنجم، رضاخان که 
سودای نخست وزیری داشت دستور توقیف تمام اتحادیه های کارگری را داد 
کمونیست  اعضای حزب  و  رهبران  و کشتار  تعقیب، دستگیری، شکنجه  و 
ایران و اتحادیه های کارگری از همین مقطع آغاز شد و تا سال 1304 به 
اوج خود رسید. اما حزب و اتحادیه ها به صورت نیمه مخفی جلسات خود 
از جمله مراسم جشن اول ماه مه )روز جهانی کارگر( را برگزار می کردند. با 
وجود تمام بگیر و ببندها و سرکوب های پلیسی، در 14 اردیبهشت 1308 
اعتصاب عمومی در آبادان برگزار شد که بیش از نه هزار کارگر در آن شرکت 
به  افزایش دستمزد،  از: 15درصد  بود  کردند. خواسته های کارگران عبارت 
رسمی  تعطیلی  دولت،  از  مستقل  کارگری  اتحادیه های  شناختن  رسمیت 
مربوط  تصمیمات  در  کارگران  منتخب  نمایندگان  مه، شرکت  ماه  اول  روز 
برای جوانان  به استخدام و اخراج کارگران و تعیین حداکثر 7 ساعت کار 
زیر 18 سال.7  این اعتصاب و مبارزه با دخالت سربازان ایرانی و تفنگداران 

رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران

آنان آغازگران بودند
     نگاهی به جنبش کمونیستی در سالهای سلطنت رضا شاه

بخش دهم

دریایی بریتانیا سرکوب شد و رهبران آن دستگیر و برخی تا سقوط رضاشاه 
به  گزارشش  در  تهران  در  آمریکا  متحده  ایاالت  سفارت  ماندند.  زندان  در 
این رویداد و سرکوب آن را »به طرز غریبی موجب  تاریخ 31 می 1929 

شرمساری شاه و شرکت نفت ایران و انگلیس« خواند.8 
فعالیت کمونیستها در 22  و  برای سرکوب مبارزات صنفی کارگران  دولت 
استقالل  و  امنیت  علیه  مقدمین  »الیحه  نام  با  ای  الیحه   1310 خرداد 
کشور« را به مجلس داده و بعد تصویب کرد که طبق آن هر فرد یا گروهی 
شد.  خواهد  محکوم  زندان  سال   10 تا   3 به  کند  اشتراکی  مرام  فعالیت 
و  کمونیستی  جنبش  رهبران  و  فعالین  از  بسیاری  قانون  همین  براساس 
کارگری ایران دستگیر و زندانی شدند. تعدادی مانند حجازی، علی شرقی، 
اکبر  علی  پوررحمتی،  یغیکیان،  یرواند  نجار،  تنها، غالمحسین  محمد  سید 
فرهودی، محمد تنها و غیره در زندان ها جان باختند. آخرین موج سرکوب 
فعالین مخفی جنبش کمونیستی  بقایای  از سال 1315 شروع شد که  نیز 
که تعدادشان به 53 نفر رسیده بود را دستگیر و محاکمه و زندانی کردند 

که معروفترین آنها دکتر تقی ارانی بود.
 تقی ارانی و فرقه جمهوری انقالبی ایران

فرقه  رضاشاه،  سلطنت  سالهای  کمونیستی  جنبش  در  مطرح  جریان  دیگر 
در  فرقه  بود.  ارانی  تقی  دکتر  آن  اصلی  رهبر  و  ایران  انقالبی  جمهوری 
به  را  حق«  »بیان  نام  به  ای  جزوه  و  شد  تاسیس  برلین  در   1304 پاییز 
با حزب  ارانی  رابطۀ  و  فرقه  تاریخچه  مورد  در  کرد.  منتشر  اعالمیه  عنوان 
تاریخنگاری  توسط  رایج  نظر  یکی  دارد:  وجود  نظر  دو  ایران  کمونیست 
گذاران  پایه  و  ایران  کمونیست  حزب  فعالین  از  را  ارانی  که  توده  حزب 
گروهی معرفی می کند که بعد از شهریور 1320 با نام حزب توده فعالیت 
دمکراتی  سوسیال  عنوان  به  ارانی  از  که  است  دیدگاهی  دیگری  و  کرد. 
برد.9  می  نام  لنینیسم  و  کمینترن  و  شوروی  اتحاد  مخالف  و  »مستقل« 
دیگری  فرصت  به  باید  را  دیدگاه  دو  این  از  هرکدام  نادرستی  یا  صحت 
واگذاشت اما بر اساس نوشته های خود ارانی و فرقه جمهوری انقالبی ایران 
و علی رغم وجود برخی نقدهایی که رهبری وقِت حزب کمونیست ایران به 
فرقه  و  ارانی  مخالفت صریح  بر  مبنی  نمی توان سندی  اما   ، داشت10  فرقه 
مورد  در  بیان حق  جزوه  همان  در  کرد.  پیدا  لنینیسم  و  شوروی  اتحاد  با 
انقالب اکتبر آمده است که: »... طبقه کارگر در ممالک سرمایه داری، عامل 
محو کننده حکومت بورژوازی و برقرار کنندۀ اصول سوسیالیزم و حکومت 
کارگران و دهاقین خواهد بود. انقالب کارگری روسیه در سال 1917 شاهد 
انگلستان می داند )ص  آلت دست  را  این جزوه رضاشاه  این مدعا است«11 
114 و 115(، طرفدار »یک تشکیالت منظم آهنین« و »یک حزب مسلح 
پیشوای انقالب« است )ص131( و روشنفکران متوهم به اصالحات و رفرم 
در ایران را شریک جنایات حکومت رضاشاه می داند )ص132(. ارانی بعد از 
بازگشت به ایران و از سال 1310 و پس از سرکوب تمامی تشکیالت علنی و 
روزنامه های حزب کمونیست، کار تبلیغ و ترویج کمونیستی را با یک نشریه 
علنی ترویجی و علمی به نام مجله دنیا پیش برد. روِش ارانی در این نشریه 
نوعی زبان نیمه استعاره ای بود تا از تیغ و درفش دستگاه سرکوب و سانسور 
تئوریک  جزوه  چندین  در  و  مجله  این  در  او  بماند.  امان  در  رضاشاهی 
یک کار ترویجی وسیع در حوزه های مختلف علوم مثل فیزیک، ریاضیات، 
ماتریالیسم  دیالکتیک،  ماتریالیسم  انسان شناسی،  تکاملی،  بیولوژی  شیمی، 
و  مذهب  نقد  برد.  پیش  را  ادبیات  و  تاریخ  و  هنر  و  مارکسیستی  تاریخی 
ایدئالیسم و خرافاتی مثل روح، مبارزه با نژادپرستی و فاشیسم )آن هم در 
سالهایی که دستگاه های تبلیغاتی و رسانه های سلطنت رضاشاه، نژادپرستی 
آریایی و فاشیسم و نازیسم را تبلیغ می کردند(، تبلیغ و ترویج حول مساله 
مجله  محورهای  از  غیره  و  مارکسیستی  تاریخی  ماتریالیسم  نگاه  از  زنان 

دنیای ارانی بودند.12
تقی ارانی و دیگر اعضای »گروه ارانی« در سال 1315 دستگیر شده و تحت 
شکنجه قرار گرفتند. ارانی در سال 1317 محاکمه شد و در دفاعیاتش از 
به  مبتال  زندانیان  بخش  در  آن  از  بعد  و  کرد  دفاع  انقالب  و  مارکسیسم 
تیفوس نگهداری شد و پس از ابتال به تیفوس در 14 بهمن 1318 در زندان 

رضا شاه کشته شد.
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تبارشناسی شکست
اگرچه کمونیستها پیگیرترین مخالفین رضاشاه تا عزل او از قدرت در شهریور 
1320 بودند و هیچگاه از تبلیغ، ترویج و سازماندهی علیه دولت او دست بر 
نداشتند، اما جنبش کمونیستی ایران نتوانست رژیم او را سرنگون و قدرت 
سیاسی را برای استقرار یک دولت و جامعه سوسیالیستی به پرولتاریا بدهد. 
دو علت اساسی در این ناکامی نقش داشتند: نخست سرکوب شدید، خفقان 
پایۀ  هیچگونه  شکلگیری  اجازه  که  رضاخانی  فاشیستی  استبداد  و  مطلق 
حزبی و تشکیالتی ماندگار و رو به گسترشی را به کمونیستهای ایرانی نداد. 
امکان  تا شهریور 1320  علنی  کارگری  اتحادیه  و  واحد حزبی  تقریبا هیچ 
فعالیت و بقا پیدا نکرد، رهبران جنبش کمونیستی و اتحادیه های کارگری 
و صنفی یا دستگیر و زندانی و اعدام شدند و یا وادار به تبعید.13 هسته های 
مخفی حزبی اگرچه از تعقیب و ضربات پلیس رضاخانی در امان ماندند اما 
رژیم  نظر  این  از  نداشتند.  تاثیرگذاری  سازی  تشکیالت  و  گسترش  امکان 
هم  اسالمی  جمهوری  رژیم  و  داد  ادامه  را  پدر  میراث  هم  شاه  محمدرضا 
مانند پهلوی اول و دوم بنا را بر سرکوب هرگونه فعالیت کمونیستی سازمان 

یافته گذاشت.
علت دوم، فقدان خط سیاسی و ایدئولوژیک درست درون حزب کمونیست 
ایران و جنبش کمونیستی بود. در صورت وجود چنین خطی شاید امکان 
غلبه بر مانع اول یعنی سرکوب رضاخانی و گسترش موج وار انقالب وجود 
انقالب  و  چین  کمونیست  حزب  تجربه  ویژه  به  را  احتمال  این  داشت. 
تقویت می کند. هم حزب  مائو تسه دون  این کشور تحت رهبری  پیروزمند 
کمونیست ایران و هم فرقه جمهوری انقالبی هر دو بر اهمیت مساله ارضی و 
دهقانی در ساختار طبقاتی جامعه ایران آگاه بوده و قائل به ریشه کن کردن 
فئودالیسم و بقایای آن بودند. هر دو تشکل بر این باور بودند که بورژوازی 
بر  و  کند  کن  ریشه  را  فئودالیسم  مساله  نمی تواند  رضاشاه  رژیم  و  ایران 
ضرورت انقالب دهقانی و حتی شورش دهقانی در ایران تأکید داشتند. فرقه 
در همان جزوه بیان حق نوشت: »مسلح کردن دهاقین و شوراندن آنها بر 
ضد مالکین و اشراف وظیفه حتمی ما و هر حزب انقالبی است« )ص132( 
ایران  کمونیست  »فرقه  نوشت:  دومش  کنگره  سند  در  کمونیست  حزب  و 
مرتب  و  منظم  عمومی  شورش  یک  برای  را  انقالبی  قوای  همه  بایستی... 
نماید... طریق واحد این مبارزه فقط انقالب زراعتی است« و اتحاد دهقانان 
با کارگران و »عناصر انقالبی دمکراسی شهرها« و بخشی از ارتش را ضروری 
دانست. )ص 79 و 80( با وجود اطالع از ضرورت یک انقالب سراسری و با 
اتکا به اتحاد کارگران و دهقانان اما جنبش کمونیستی ایران نتوانست یک 
استراتژی موفق و اجرایی را در این زمینه تدوین کرده و به عمل در آورد. 
اسناد حزب کمونیست گویای این مساله است که آنها تأکید اساسی را بر 
حاکم  نگاه  و  بودند  گذاشته  کارگری  اتحادیه های  و  کارگران  میان  در  کار 
الگوی  از  متأثر  نوعی  به  این سالها،  تمام  در  استراتژي حزب کمونیست  بر 
انقالب 1917 روسیه بود و قیام شهری با اتکا به کارگران و در اتحاد وسیع 
با دهقانان و خرده بورژوازی کوچک. اما سرکوب رضاخانی و کمبود عددی 
کمونیستها عمال امکان و فرصت تکوین این استراتژی و پیشروی اش را نداد. 
جنگهای  در  بار  سه  کم  دست  ایران  کمونیستهای  که  بود  حالی  در  این 
به  گیالن  منطقه  دهقانی  شورشهای  مشروطه،  در  تبریز  مجاهدان  انقالبی 
رهبری سید جمال شهرآشوب پس از مشروطه و به ویژه در جریان جنبش 
جنگل و تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران دیده بودند که امکان 
یک انقالب مسلحانه با اتکا به دهقانان، کارگران و خرده بورژوازی کوچک 
و آزادسازی منطقه پایگاهی در ایران وجود دارد. فقر و آشفتگی اجتماعی 
عشایر  و  ایالت  میان  در  وسیع  نارضایتی  همچنین  و  اول  جنگ  از  پس 
چندین منطقه پس از سرکوب توسط دولت مرکزی و ارتش، این فرصت را 
متمرکز  دولت  کامل  استقرار  از  پیش  تا  می گذاشت  کمونیستها  اختیار  در 
رضا شاه، دست به انجام یک یا چند قیام مسلحانه با اتکا به نیروی دهقانان 
عدم  و  جنگل  جنبش  شکست  شاید  بزنند.  مناطق  آزادسازی  هدف  با  و 
ایران را به تردید در  از آن، کمونیستهای  اتحاد شوروی  تا به آخر  حمایِت 
هژمونی  هم  شاید  یا  و  بود.  رسانده  استراتژی  و  مشی  و  خط  این  صحت 
الگوی انقالب روسیه بر اذهان کمونیستهای ایرانی مانند دیگر نقاط جهان 
یک  تدوین  و  کردن  فکر  برای  امکانی  عمال  که  بود  رنگ  پر  و  زیاد  آنقدر 
استراتژي راه انقالب به جز الگوی اکتبر روسیه را نمی داد. این در حالی بود 
که در چین، مائو تسه دون از اوایل دهه 1930 در کار تدوین استراتژی راه 
انقالب در کشورهای تحت سلطه و نیمه مستعمره-نیمه فئودالی مثل چین 
را منتشر  این مورد  اصلی اش در  تزهای  تا سال 1936  مائو  بود.14  ایران  و 
کرده15 و توانسته بود رهبری حزب کمونیست چین را حول این خط متحد 

بود  رسیده  ایران  کمونیستهای  به دست  نظرات  این  نمی دانیم  دقیقا  کند. 
یا نه. اگرچه اسناد این دوره نشان می دهد که دست کم از سالهای 1300 
چین  انقالب  مسائل  جریان  در  ایران  کمونیستی  جنبش  رهبران  تا1310 
بودند. به هر صورت در مقطع تدوین استراتژی جنگ دراز مدت خلق توسط 
ایران یا توسط رضا شاه کشته شده بودند، یا در  مائو، عمده کمونیستهای 

زندان رضا شاه بودند و یا به تبعید رفته بودند. 
کن  ریشه  هدف  با  که  بودند  کمونیستی  جنبش  آغازگران  آنان  رو  هر  به 
کردن فقر و استبداد و تبعیعض، با آرمان رهایی بشریت و بنای یک جامعه 
خرافه  و  ارتجاع  انگلستان،  امپریالیسم  رضاخانی،  استبداد  مقابل  در  نوین 
و  برداشته  و عصیان  به شورش  نژادپرستانه سر  و  ناسیونالیستی  و  مذهبی 

هیچگاه سازش نکردند.
سیامک صبوری

پانوشت:
1(نشریه آتش. شماره 79. خرداد 1397

2(بیانیه فرقه کمونیست ایران 1301. به نقل از دو سند از فرقه کمونیست ایران. ص 
20 و ص 45

3(انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان
4(دو سند از فرقه... ص56 و 57
5(دو سند از فرقه.. ص70 تا 86

6(جنبش کارگری و کمونیستی ایران در دوران اول سلطنت رضا شاه. آوانسیان. ص26 
و 27

7(شمه ای درباره تاریخ جنبش کارگری ایران. کامبخش. ص 36
8(اتحادیه های کارگری و خودکامگی در ایران. الجوردی ص 37

9(تاریخچه فرقه جمهوری انقالبی ایران و گروه ارانی. حمید احمدی
10(ستاره سرخ. شماره 7 و 8. فرودرین و اردیبهشت 1309. ص372تا 384

11( بیان حق. در تاریخچه فرقه... حمید احمدی. ص 107
12(دنیای ارانی. باقر مومنی

موسوم  ماجرای  در  ایران  کمونیست  حزب  اعضای  و  رهبران  از  تعدادی  13(متاسفانه 
به دادگاه های مسکو )1936-1938( قربانی خط و مشی غلط و مکانیکی استالین و 
حزب کمونیست شوروی شدند و به عنوان »خائن و دشمنان سوسیالیسم«! یا به جوخه 
های تیرباران سپرده شده و یا در زندان و شرایط دشوار به مرگ طبیعی مردند. احسان 
اهلل خان دوستدار، کریم نیک بین، الدبن اسفندیاری، آواتیس میکائیلیان )بنا به قول 
مشهور(، ذره، دهزاد و غیره از این دست بودند. در مورد دادگاه های مسکو نگاه کنید 

به: تاریخ واقعی کمونیسم. ریموند لوتا
14(خدمات فناناپذیر مائو. باب آواکیان. فصل اول

15( شش اثر نظامی. مائو

 آنان آغازگران...

به دادن  پایان  در  فقط  نه  را  تعیین کننده اي  و  محوري  نقش  عیني   به طور 
 هزاران سال انقیاد و تحقیر نیمي از بشریت ایفا مي کند بلکه به طور کلي، رابطۀ
 جدایي ناپذیر و ساختاري با رهایي بشریت و پیشروي به سوی یک دورۀ جدید

در تاریخ بشر از طریق استقرار کمونیسم در سرتاسر جهان دارد...«.
 آواکیان در این سند یک جمع بندی فوق العاده ارائه می دهد. می نویسد: » ستم
برده کنندۀ تبعیت  مارکس  که  است  آن چیزي  تعیین کننده  بُعِد  یک  زنان   بر 
 انسان ها از تقسیم کار مي نامد. پدیده اي که از زمان تقسیمات طبقاتي وجود
 داشته و همراه با آن ستم بر زن در جوامع بشري به وجود آمد. این ستمی است

که باید بر آن غلبه کرد تا بتوان به سوي کمونیسم پیشروي کرد.«.
شد گفته  که  مطالبي  »کلیۀ  می گوید:  جمع بندی  به عنوان  انتها  در   آواکیان 
 تأکیدي است بر ضرورت گسست ها و جهش هاي بیشتر در حیطه  تئوري و در
 حیطه پراتیِک هدایت شده توسط آن تئوري. در زمینه رهایي زنان به  مثابۀ بخش
 تعیین کننده از انقالب کمونیستي و دست یافتن به "چهار کلیت" در کامل ترین
 شکل آن؛ تأکید است بر لزوم به کاربست کامل تر و منظم تر روش و رویکرد
 سنتز نوین در رابطه با این مساله و بر این پایه دست زدن به پیشرفت هایي که

به اضطرار طلب مي شوند.
»آتش«

پانوشت ها:
1.مارکس – نامه به کوگلمان - 12 دسامبر 1868

2.پیشگفتار چاپ اول کتاب »منشاء خانواده، مالکیت خصوصي و دولت« - ترجمۀ خسرو پارسا
3.منظور انگلس کتاب ایدئولوژی آلمانی است که بعدها منتشر شد.

4.قدرت شوراها و موقعیت زنان – لنین - کلیات آثار جلد 30
5.به زنان زحمتکش – لنین - کلیات آثار جلد 30، سال 1920

 6.گزارش تحقیق درباره جنبش دهقاني هونان - مائوتسه دون - منتخب آثار جلد یک مارس
1927

7.کتاب ضد خاطرات – آندره مالرو – سال 1955
 8.سنتز نوین و مسالۀ  زنان، رهایي زنان و انقالب کمونیستي. جهش هاي بیشتر و گسست هاي
 رادیکال – باب آواکیان - تضادهاي حل نشده و نیروهاي محرکۀ انقالب – بخش سوم – سال

2009 . متِن کامِل این سند در سایِت www.cpimlm.com در دسترس است.

 آرای رهبران...
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تئوریزه کردن مارکسیستِی ستم بر زن برای اولین بار در آثار مارکس و انگلس 
مانند ایدئولوژی آلمانی و اثر انگلس به نام منشاء خانواد، مالکیت خصوصی و 

دولت، انجام شد. 
از  را  زن  بر  ستم  مارکسیستی  چارچوبه های  دیگر  بار  نوین،  کمونیسم 
کمونیستی  جنبش  پراتیک  و  تئوری  از  جمع بندی  با  آورده،  بیرون  آوار  زیر 
بین المللی به ویژه در کشورهای سوسیالیستی شوروی )1917-1956( و چین 
در  که  مهمی  از حقایق  یادگیری  و همچنین    )1976-1949( سوسیالیستی 
و  زن  بر  ستم  نهاد  مورد  در  فمینیست ها  توسط  به ویژه  مارکسیسم  از  بیرون 
به سنتزنوینی  است،  تئوریزه شده  و  نظام سرمایه داری، کشف  آن در  کارکرد 
دست یافته و راهگشایی های تعیین کننده ای کرده است. باب آواکیان، در سند 
بسیار مهم »تضادهای حل نشده و قوای محرکۀ انقالب« رئوس این تکامالت 
نظری را بیان می کند که در زیر خالصه وار به آن می پردازیم. اما پیش از آن 
سه نکته را در مورد رابطۀ میان تقسیم جامعه به طبقات و تقسیم جامعه بر 
مبنای جنسیت )به یک کالم، رابطۀ میان طبقه و ستم جنسیتی( به طور موجز 

پیش می گذاریم.
به  با هر سکسی که  انسان ها  یعنی،  است.  اجتماعی  یکم، جنسیت یک سازۀ 
دنیا می آیند )مثال، مونث و مذکر( از طریق نهادهای جامعۀ طبقاتی تبدیل به 
زن و مرد می شوند. زنان یک قشر اجتماعی تحت ستم هستند اما یک طبقه 
نیستند. برای فهم طبقه باید از مقولۀ مارکسیستی روابط تولیدی استفاده کنیم: 
یعنی، مالکیت بر ابزار تولید، روابِط  بین انسان ها در فرآیند تولید، روابط توزیع 
ثروت تولید شده. زنان به عنوان یک گروه بندی واحد در رابطۀ قابل تعریف با 
یک  در  طبقاتی  تمایزات  به طوری که  دارند  قرار  تولیدی  روابط  این سه جنبۀ 
جامعۀ  در  جنسیتی  تقسیم  این  می یابد.  بازتاب  جنسیتی،  تمایز  دیگر،  تمایز 
طبقاتی با تقسیم طبقاتی تداخل می کند. این سلسله مراتب جنسیتی، جرئی 
پدیدۀ  نیست.  تقسیم طبقاتی  با  اما مساوی  از جامعه طبقاتی هست  الینفک 
اجتماعِی سلطه مرد بر زن در جامعه سرمایه داری عملکرد تعیین کننده ای دارد. 
باالدست میان زن و مرد،  این پدیدۀ اجتماعی، یعنی روابط فرودست و  خود 
با تقسیم جامعه به طبقات ظاهر شد و در جوامع گوناگوِن برده داری، فئودالی 
ای  پدیده  بنابراین،  گرفت.  خود  به  مختلفی  شکل های  صرفا  سرمایه داری،  و 
است مربوط به تقسیم جامعه به طبقات اما همان چیز نیست. رابطۀ اجتماعی 
به  اقتصادی و تقسیم جامعه  از عملکرد زیربنای  بر زن، بخشی الینفک  ستم 
طبقات هست اما رابطه ای است که ویژگی ها و قوۀ محرکه )یا دینامیک( خاص 
خود را در جامعه دارد و قابل تقلیِل یک به یک به عملکرد زیربنای استثمار 
اقتصادی و تقسیم طبقاتی نیست اما در نهایت ریشه در آن دارد. هرچند روابط 
تمام  در  طبقاتی،  روابط  برای  اما  نیست،  طبقاتی  روابط  با  مساوی  جنسیتی 
جوامع طبقاتی، واسطه گری می کند. به همین علت است که ستم جنسیتی هم 
در میان پرولتاریا و قشرهای میانی و هم حتا در قشرهای باالیی عمل می کند. 
تاثیر شدید  تحت  در خاورمیانه  به خصوص  امروز صحنۀ سیاسی جهان،  دوم، 
واقع،  در  است.  امپریالیسم  و  اسالمی  بنیادگرایی  منسوخ  دو  میان  حاد  تضاد 
تضاد میان این دو قشر ارتجاعی و منسوخ در دو نوع کشورهای تحت سلطه 
و امپریالیستی، تبارز خاص دورۀ  گذار بزرگ در اوضاع جهان است. برجسته 
شدِن بی سابقۀ پدرساالری در هر دو نوع کشور از یک طرف و سربلند کردن 
پدرساالری  هستند.  مربوط  و  متصل  یکدیگر  به  منسوخ،  دو  این  میان  تضاد 
توسط هر دو منسوخ تقویت می شود. سرمایه داری امپریالیستی با کارکرد خود، 
شالوده های خانواده را سست می کند و منسوخ دیگر )بنیادگرایی اسالمی( به 
این جا به جایی و از هم گسیختن واکنش ارتجاعی نشان می دهد. این تضاد، در 
جنبش مبارزه با ستم بر زن هم تاثیر گذاشته و یک قطب بندی منفی، به شکل 
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اتحاد با یکی از این دو منسوخ، به وجود آورده است. در حالی که سمت گیری 
با هر یک، هر دوی آن ها و نظام پدرساالری را تقویت می کند و موضع گیری 

علیه هر دِو آن ها شرط اولیۀ شکل گیری یک جنبش واقعی رهایی زنان است.
سوم، نظریه پردازان فمینیست یا غیر کمونیست در زمینۀ درک نهاد ستم بر 
زن و کارکرد آن در رابطه با نظام سرمایه داری و حتا نقد کمبودهای جنبش 
را  آن ها  نوین  کمونیسم  که  کرده اند  مهمی  خدمات  کمونیستی  بین المللی 
به رسمیت شناخته و این خدمات را نقادانه و از طریق به کار بست جهان بینی 
و متد کمونیستی )ماتریالیسم دیالکتیک( در بدنۀ تئوری کمونیسم نوین ادغام 
آواکیان در سند »تضادهای حل  را رفیق  این پروسه متدولوژیک  کرده است. 
نشده و قوای محرکۀ انقالب« تشریح کرده است.  بیرون از مارکسیسم، مرتبا 
حقایق مهمی در زمینه های گوناگون هستی کشف می شود که مارکسیسم باید 
)روش شناسی  کمونیستی  متدولوژِی  و  جهان بینی  بستن  کار  طریق  از  بتواند 
آواکیان  کند.  ادغام  خود  شناخت  بدنۀ  در  را  آن ها  دیالکتیکی(  ماتریالیسم 
تا دهۀ 1970  و  از دل دهۀ 1960 سربلند کرد  زنانی که  می گوید: »جنبش 
ادامه یافت، و به ویژه نیروهای رادیکال تر آن جنبش، مسائل فوق العاده مهمی 
را به میان کشیدند و با آن ها دست و پنجه نرم کردند، هرچند که رویکردشان 
بر پایۀ یک نگرش علمی منسجم قرار نداشت و حتا به طور قابل توجهی مغایر 
آن  با  مرتبط  گرایشات  و  اکونومیستی  گرایشات  وجود  حال  هر  در  بود.  آن 
در درون جنبش نوین کمونیستی... سدی بود در مقابل سنتز و جذب علمی 
بود.«  شده  کشیده  پیش  به  زنان  جنبش  توسط  که  مهم  مسائل  این  صحیح 
آواکیان می گوید، هرچند می توان گفت آن جنبش عمدتا خرده بورژوایی بود )نه 
صرفا بر مبنای منشاء طبقاتِی زنانی که در آن شرکت داشتند بلکه بر مبنای 
جهان بینی و رویکردی که پیش می گذاشت( با این وصف، مسائل مهمی را طرح 
کرده و انتقاداتی را به جنبش کمونیستی آن زمان و رویکردش به مسئله زنان 
طرح می کردند که دارای جنبه های درست بود و باید از آن استقبال می شد. 
اما جنبش کمونیستی به علت داشتن درک های ابتدایی و مهم تر از آن به علت 
آلوده بودن به اکونومیسم و درک های سنتی در مورد سکسوآلیته، اهمیت کار 

آن ها را نمی دید. 
لزوم  می کند،  تاکید  و  می پردازد  غلط  متدولوژی  دیگر  جنبۀ  یک  به  آواکیان 
یادگیری از حقایق مهمی که در بیرون مارکسیسم کشف می شود به معنای آن 
نیست که از متد و جهان بینی غیر علمی و غلط کسانی که آن حقایق را کشف 
کرده اند، دنباله روی کنیم. در واقع اگر از جهان بینی و متد آن ها دنباله روی کنیم 
نمی توانیم حقایقی را که کشف کرده اند به عمیق ترین وجه درک کنیم. برخی 
اوقات چیزهای نو و غیر منتظره در بیرون تئوری کمونیستی کشف می شود. اما 
رویکرد ما نسبت به آن چه باید باشد؟ این یک مساله متدولوژیک است که باید 

با آن دست و پنجه نرم کنیم. 
در همان سند، باب آواکیان ارزیابی مهمی در مورد تجربۀ شوروی سوسیالیستی 
می دهد و می گوید، جنبۀ عمده مثبت و دستاوردهای عظیم در زمینۀ رهایی 
زنان بود. اما اشکاالت مهمی هم موجود بود. در شوروی، در رابطه با موقعیت 
زنان پیشرفت های واقعا بزرگ انجام شد. با این وجود یک گسست رادیکال در 
رابطه با نقش زنان در جامعه، از جمله یک گسست کامل از »کیش مادری« 
و نقش های سنتی جنسیت، الزم بود. در شوروی سوسیالیستی، هم در تئوری 
و هم در عمل راه گشایی های بسیار مهمی در رابطه با چیره شدن بر نابرابری 
زنان در عرصه های مختلف شد، به ویژه در سال های اول نقش های سنتی زنان 
به چالش گرفته شد. اما در این رابطه تنش هم بود که به طور فزاینده ای راه 
را برای تقویت دیدگاه های پدرساالرانه و باورهای سنتی، همراه با گرایش های 
جنبش  در  کلی  به طور  و  شوروی  اتحاد  در  ناسیونالیستی  و  اکونومیستی 
کمونیستی بین المللی، باز کرد. به طور مثال، در دوران جنگ جهانی دوم و پس 
از آن، شوروی به تبلیغ رسمِی نقش زاد و ولد زنان پرداخت و یا گفته می شد، 
زنان دارای غریزه مادری هستند، وظیفه زن است که برای سرزمین مادری بچه 

بزاید و بزرگ کند. 
این انحرافات، جزیی از آن حقایق مربوط به تاریخ جنبش کمونیستی هستند که 
به قول رفیق آواکیان، »پشت آدم را به لرزه در می آورند«. انحرافاتی که در دورۀ 
جنگ دوم جهانی در شوروی سربلند کرد، به وجود گرایش های اکونومیستی و 
ناسیونالیستی و پدرساالری و ارزش ها و نقطه نظرات سنتی در مورد زنان در 
گذشتۀ جنبش کمونیستی بین المللی نیز ربط داشت. در واقع، این گرایش ها، 
در دوران استالین که شوروی هنوز سوسیالیستی بود جهش کردند و تاثیرات 
بسیار منفی بر طرز تفکر جنبش کمونیستی گذاردند که هنوز اکثر کسانی که 

خود را کمونیست می دانند از آن ها گسست نکرده اند. 
به این ترتیب رفیق آواکیان، تجربۀ شوروی سوسیالیستی را این طور جمع بندی 
که  داشت  هم  منفی  جنبه های  اما  بود  دستاورد  عمده اش  جنبۀ  که  می کند 
شوروی  سوسیالیستی  کشورهای  در  واقع،  در  می آورد.  در  لرزه  به  را  پشت 
از پیروزی  )1917-1956( و چین )1949-1976( در فاصلۀ چند سال پس 
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جوامع  در  زنان  که  یافتند  دست  رهایی  از  درجه  آن  به  زنان  انقالب ها،  این 
سرمایه داری در تاریخ 500 ساله حاکمیت بورژوایی به آن دست نیافته بودند. 
با این وصف، دشواره ها و اشکاالت جدی هم بود که به جای دنباله روی و تداوم 
آن ها، باید در تئوری و پراتیک گسست های رادیکال از تئوری و پراتیک جنبش 

کمونیستی بین المللی در گذشته کرد.  
با مسائل دیگری که )آن ها هم پشت آدم را به لرزه در  این اشتباهات جدی 
پدرساالری  و  اکونومیسم  و  ناسیونالیسم  مثال،  به طور  بودند.  مرتبط  می آورد( 
مجموعه ای از انحرافات هستند که یکدیگر را تقویت می کنند. اشتباهاتی را که 

در شوروی شد، می توان در عوامل مختلف جستجو کرد:
یکم این که از همان ابتدا در زمینۀ درک از این موضوع کمبود تئوری موجود 
وجود  تئوری ای  و  درک  زن  سنتی  نقش  علیه  مبارزه  اهمیت  مورد  در  بود. 
از خطر جنگ  منتج  تنش های  و  عینی  با مشکالت  مواجهه  در  دوم،  نداشت. 
شد.  داده  غلط  پاسخ های  دوم  جهانی  جنگ  اقتصادی  و  انسانی  لطمات  و 
ایجاد ثبات اجتماعی بر پایۀ  با خطر جنگ،  آن ها می پنداشتند که راه مقابله 
با سنت و هم زمان پیش برد پروژۀ صنعتی کردن کشور است. در هر  سازش 
حال، بیالن شوروی سوسیالیستی در کلیت خود متناقض است: از یک طرف 
عمیقا  هنوز  این که  وجود  با  است.  زنان  رهایی  مورد  در   1920 مثبت  تجربۀ 
باید  و  اما دستاوردهای بی سابقه داشتند  بود  این مساله درک نشده  مرکزیت 
از زاویه به چالش کشیدن  این واقعیت را به رسمیت شناخت. این دستاوردها 
خانواده بسیار الهام بخش هستند. در عرصۀ هنری و علمی- تخیلی نقش های 
جنسیتی متفاوت به تصویر کشیده شد. شکل های کمونی را به طور آزمایشی 
به راه انداختند. شوروی سوسیالیستی، اولین کشوری بود که همجنس گرایی و 
سقط جنین را قانونی کرد؛ و باید تاکید کرد که هر دو مساله به شدت مرتبط 

با نظام پدرساالری هستند. 
در دهۀ 1930 عقبگرد بدی در این زمینه رخ داد. اما حتا در این دوره، حقوق 
نیروی  در  برابر  شرکت  حق  و  دستمزد  زمینۀ  در  جمله  از  مرد،  و  زن  برابر 
کار هرگز لغو نشد و به قوت خود باقی ماند. در جمهوری های آسیایی مبارزۀ 

بازگشت کمونیسم نوین و ... افتاد. پدرساالری در شکل  راه  به  برقع و روبنده  با  پیچیده و مهمی 
به پدرساالری دینی قبل از انقالب هرگز تقویت نشد. اما تالش کردند ارزش ها 
نتیجه  در  و  بزنند  پیوند  روابط  سوسیالیستی  به  را  پدرساالرنه  نگرش های  و 
تاریک، جامعه  این فصل های  با وجود  کردند.  تضعیف  را  روابط سوسیالیستی 
هنوز در کل، جامعه ای بود که می خواست از سوسیالیست بودنش دفاع کند اما 
روش هایی که برای دفاع در پیش گرفتند، آن را تضعیف کرد و زمینه را برای 

قدرت گیری ضد انقالب و کودتای رویزیونیستی در شوروی آماده کرد.
در چین سوسیالیستی و حتا پیش از پیروزی کامل انقالب در مناطق پایگاهی 
در  اما  بود.  شگفت انگیز  دستاوردها  و  زمینه  این  در  پیشرو  سرخ، جهش های 
آن جا نیز محدودیت بود و در زمینه نقش جنسیتی و سکسوالیته عقب ماندگی 
داشتند. بر پایۀ این ارزیابی از تئوری و پراتیک انقالب های سوسیالیستی قرن 
بیستم، باب آواکیان فراخوان گسست های بیشتر داده و تاکید می کند باید به 

این مساله به طور جدی از موضعی بسیار رادیکال تر نگاه کنیم. 
مقاله »تضادهای حل نشده« رفیق آواکیان را باید به عنوان سندی که راهگشایی 
می کند نگریست. به ویژه در زمینۀ رویکرد. به این معنا که اهمیت تعیین کنندۀ 
از بین بردن ستم بر زن را در زمینۀ تحقق »چهار کلیت« و رسیدن به جامعۀ 
کمونیستی می بیند. کمونیسم نوین تاکید می کند، با استقرار سوسیالیسم در 
اما مانند بسیاری  زمینۀ  گسست از ستم بر زن یک جهش رادیکال می شود 
از تضادهای به ارث رسیده از جامعه طبقاتی، تمایزات میان زن و مرد هنوز پا 
برجاست و رویکرد به این »تضادهای حل نشده« در سوسیالیسم باید این باشد 
که همین »تضادهای حل نشده« را تبدیل به قوۀ محرکه و رانشی در تکامل 
انقالب سوسیالیستی به سمت استقرار کمونیسم در جهان کنیم. این یک تکامل 

تئوریک بسیار مهم در کمونیسم است.
»آتش« پانوشت:
*باب آواکیان، بخش سوم از سند »تضادهای حل نشده و نیروهای محرکۀ انقالب«- در وبسایت 
حزب کمونیست ایران)م.ل.م( با عنوان: سنتز نوین و مسالۀ زنان، انقالب کمونیستی، جهش های 

بیشتر و گسست های رادیکال
*سخنان ریموند لوتا در جمع رفقا

عصر روز چهارشنبه 24 بهمن 97 آخرین ساعات زندگی مریم بود. مریم 15 سال داشت 
و در شهر ایالم زندگی می کرد. پس از ابتال به آنفوالنزا بدن ضعیفش طاقت نیاورد و 
ُمرد. او از بدو تولد نارسایی قلبی داشت و نیازمند درمان و عمل جراحی بود. اما قاتل 
مریم، نه آنفوالنزا بلکه فقر و روابِط پدرساالرانۀ حاکم بر خانواده و جامعه است. خانواده 
اسیر روابط و سنت های  از سوی دیگر  و  نداشت  را  او  توان مالی درمان  از یک سو  او 
مرتجع ضد زن بود. آن ها باور نداشتند که زندگی دخترشان هم مانند زندگی پسرانشان 
اهمیت دارد و برای حفظ آن تالش زیادی نکردند چون فکر می کردند دختری که روزی 
باید ازدواج کند »و ماِل دیگری شود«، اگر به مریض بودن مشهور باشد امکان ازدواج 
و »خوشبخت شدن« را از دست می دهد. مریم )با وجود بیماری و مشکالت خودش( 
مانند بسیاری از دختران آن سرزمین در طول زندگیش وظیفه داشت به عنوان دختر 
خانواده، کنیز و کلفت برادرهایش باشد و ریز و درشت فرمایشات شان را اجرا کند. از 
شستن جوراب و لباس هایشان گرفته تا اجازه گرفتن برای رفتن به مدرسه و تحمل 
توهین ها و تحقیرها و حتی کتک هایشان. این نقش قرار بود در زندگی زناشویی هم 
برای او ادامه داشته باشد. مریم ُمرد بدون این که معنای زندگی یا شادی را درک کند. 
این  قربانی  و همیشه  روز  دنیا هر  بیشماری هنوز در سراسر  اما مریم های  ُمرد  مریم 
روابط وحشیانه و غیرانسانی می شوند و مریم هایی هنوز به دنیا نیامده، باید انتظار چنین 

سرنوشتی را داشته باشند.
روز 21 بهمن ماه 1397، یک زن سنندجی به نام »ل. حسین پناهی« توسط همسر 
خود که گویا پسرعموی وي نیز بوده است بعد از ضرب و شتم با ضربات چاقو به قتل 
در  چاقویی  با  قاتل  بوده اند  صحنه  این  شاهد  نزدیک  از  که  حاضرانی  به گفته  رسید. 
دست مانع از دخالت مردم شد و فریادزنان گفته بود »زن خودم است و هر بالیی دلم 
بخواهد سرش می آورم«. گویا این زن چند سال پیش به دلیل اختالفاتی که داشته اند از 
شوهرش طالق گرفته و مدتی بعد به اصرار خانواده و اطرافیان دوباره با او ازدواج کرده 

بود. اکنون نیز با ضربات چاقوی او راهی گورستان شد.
چندی پیش یک دختر نوجوان16 ساله دیواندره ا ی به نام »ه.خواهشي« به شدت ازسوی 
پدرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به کما رفت و کمی بعد در بیمارستان جان خود 
را از دست داد. جرمش یک چت عاشقانه بود! پدرش، چت او را می بیند و به جانش 

می افتد و او را می ُکشد.
فقط به این »ل« و »ه« ها توجه کنیم! قربانی آن چنان بی ارزش و هیچ است که حتا 

نام ندارد! چون زن است.
این اوضاع را با آرمان ها و شرایط زنانی مقایسه کنیم که چهل سال است علیه دولت 
این چنین دختراِن  دینی و قوانین عقب ماندۀ شرعی و عرفی ضد زن و روابطی که 

جامعۀ ما را به کام مرگ روانه می کند، مبارزه و مقاومت می کنند و رویای رهایی را چه کسی مریم را به قتل رساند؟
در سر می پرورانند.

روابِط متکی بر اصِل »مقدِس« مالکیت خصوصی و استثمار بر بستری از روابط تبعیض 
و ستم بنا شده و عمل می کند که ستم بر زن و فرودستی زنان یکی از مهم ترین نقاط 
اتکا و محورهای آن است. چنین سیستمی، زنان را هیچ  به حساب می آورد و هرگز برای 
آنان ارزش انسانی قائل نیست. زنان فقط کاالیی شایسته ستم و استثمار و تجاوز و قتل 
هستند. تحقیر، مردساالری، ستم جنسیتی و انقیاد زنان از بنیان های این سیستم ضد 
زن است. ویژگی خاص جمهوری اسالمی این است که ستم بر زن را در پیوند با دین 
و قوانین و اخالقیات شریعت، تشدید کرد. از همان ابتدا جمهوری اسالمی با حمله به 
زنان خواستار نظم اجتماعی و ایدئولوژیکی بود که دین و اخالقیات و قوانین آن را بسط 
و گسترش دهد. زِن مطلوب از نظر دین، زنی کامال فرمانبدار و مادر و همسری از خود 
گذشته است که از خود و از بدن خود بیزار است. دولت دینی و قانون شرع، مالکیت 
مرد بر زن  و بدن او و قتل و کتک زدنش را تضمین می کند. شورش زنان علیه بردگی 
تحمیلی از سوی بنیادگرایان اسالمی در ایران نیروی مهمی برای سرنگونی جمهوری 

اسالمی است.    
ازسوی قوانین شرعی و قدر ت سیاسی حامی آن صادر  ناموسی  اجازه و فرمان قتل 
می شود. زن، مایملک تمام مردهای اطرافش و تمام مردهای جامعه است و هر گونه 
که بخواهند می توانند با او رفتار کنند. شوهری که فریاد می زند: »زن خودم است و هر 
بالیی دلم بخواهد سرش می آورم« می داند از حمایت دولتی و قوانین آن برخوردار است.  
روابِط پدرساالرانه و مردساالرانه همچنین با سرکوب روابطی مانند روابط عاشقانه همراه 
است که در تضاد و چالش با روابط جنسیتی سنتی بوده اند. این روابط با ناِم »ناموس« و 
»غیرت«، دستور قلع و قمع و قتل هرگونه روابط خارج از آن چهارچوب روابِط جنسیتِی 

غیرسنتی را صادر می کند. 
آیا باید کماکان چنین شرایطی را تحمل کرد؟ آیا شرایطی متفاوت و دنیایی متفاوت 
ممکن است؟ دو گزینه پیش رو داریم یا با این وضع بسازیم و نسل های آینده را به 
سرنوشتی مشابه یا بدتر محکوم کنیم و یا برای این که مریم ها و مریم های بیشتری این 

چنین تاسف بار قربانی نشوند، انقالب کنیم.
مبارزۀ جدی علیه این ستم گری های هولناک و همه تجلی های آن حیاتی است. اما برای 
آن که نهایتا همه این ها را محو کرده و به جامعه ای برسیم که این ستم را نه فقط در یک 
کشور بلکه در میان کل بشریت پشت سر گذاشته  باشد، آن گاه ضروری است مبارزات 
با  بزنیم که در آن همراه  پیوند  به چنان جامعه ای  یابی  افِق دست  به  را  امروز خود 
روابِط سنتی مالکیت، ایده های سنتی برخاسته از آن محو و نابود شده و خانواده سنتی 
پدرساالر از بین رفته و روابط بین مردم، از جمله روابط عاشقانه، داوطلبانه و بدون ستم 

گری و تبعیض و تحقیر خواهد بود.
 ستاره مهری


