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پیشگفتار
اگر کسی به شجاعت زنان ،به قدرت خشم شان ،به توانشان در تالش برای تغییر نظام
شک داشت ،بعد از جنبش اخیر ،دیگر کمتر کسی این شک را به زبان می آورد.
زنان بارها و بارها نشان دادهاند که سر کوتاه آمدن در مقابل رژیم را ندارند ،و به هر
رو ،شکل هایی برای بروز خود و نظرات و خواسته های خود پیدا می کنند .ولی مساله،
رهایی کامل است .کدام مبارزه؟ کدام راه؟ با چه اهدافی؟ به همراه چه کسی؟ و این سوال
فقط سوال زنان نیست .همه آنانی که خواهان جهانی دیگرند ،جهانی عاری از هر گونه ستم
و استثمار ،ناچارا با این سواالت مواجه می شوند.
آنچه در پیش رو دارید ،نمونه ای است از تالشهای حزب ما برای درک از مساله زنان
و ستم جنسیتی ،و از اهمیت نقش و جایگاه زنان در انقالب اجتماعی .ما در این مجموعه که
شامل بحث های نظری و اسناد ترویجی و تبلیغی طی دو دهه اخیر است کوشیده ایم اهمیت
این مساله را در جنبش کمونیستی و انقالبیان و ترقیخواهان جا بیندازیم .کوشیده ایم بی پروا
از فشار سنگین افکار و ایده های سنتی و عقب مانده مردساالرانه ـ پدرساالرانه در کل
جامعه و حتی در صفوف کمونیست ها و چپ ها نظرات خود را طرح کنیم .کوشیده ایم
مداوما با نگاهی نقادانه به خود و دیگران ،به تحلیل و سیاست علمی در این عرصه دست
یابیم تا امر انقالب در جهت ساختن سوسیالیسم و کمونیسم جهانی را به پیش بریم .فکر می
کنیم امروز که بسیاری از مردم به دنبال راهی برای خروج از این مناسبات خفقان آور پا به
صحنه مبارزه سیاسی علیه رژیم طبقاتی و زن ستیز اسالمی گذاشته اند ،در اختیار عموم
قرار دادن این آثار در یک مجموعه می تواند به پررنگ کردن یکی از مسائل حیاتی و
تعیین کننده در مسیر رهایی کمک کند.
این مجموعه از چند بخش تشکیل شده است« .نظریه و نگرش دربارۀ مساله زن» در بر
گیرنده نظرات کنونی ما در مورد نقش زن در جامعه و اقتصاد سرمایه داری و ملزومات
دگرگون کردن آن است« .یک مصاحبه راهگشا» ،مصاحبه ای است که در سال  7111با
یکی از رفقا انجام شد و پایه های فکری ما را در این زمینه شکل داد .هر چند نظرات مان
در برخی زمینه ها تغییراتی کرده ،ولی گذر زمان از طراوت نظرات اصلی مطرح شده در
آن مصاحبه نکاسته است.
«یک مساله مورد مشاجره» ،نقدی است بر نظرات مردساالرانه حزب کمونیست
کارگری در مورد سقط جنین .در این بخش نوشته هایی نیز در توضیح علمی سقط جنین و
مسائل مربوطه ضمیمه کرده ایم« .پرنسیپ ها» شامل برخی تالش های ما برای پیش

گذاشتن اصولی برای وحدت عمل و مبارزه با افکار نادرست غالب بر جنبش چپ در زمینه
مساله زن است« .چند مقاله» در ارتباط با مسائل مشخص تر مربوط به جنبش زنان و
دیدگاه های موجود در سایر جنبش های اجتماعی نسبت به زنان را نیز در این مجموعه
آورده ایم .بر خالف بسیاری از جریان های سیاسی ،ما برای تاکید بر اهمیت نقش زنان در
انقالب هیچ گاه خود را صرفا به مناسبت هشت مارس ،روز جهانی زن ،محدود نکرده ایم.
هر چند این روز همواره فرصتی است برای پرداختن به جوانب مختلف مبارزات زنان و
نقش زنان در انقالب .گزیده ای از آثار حزب ما به مناسبت هشتم مارس را در بخش
«اطالعیه ها» خواهید خواند.
امیدواریم که این مجموعه به جاری شدن بحث و جدل در مورد راه رهایی زنان ،انقالب
کمونیستی و چگونگی رهایی نوع بشر دامن زند و به ریشه کن کردن نظرات نادرست و
کهنه در این زمینه کمک کند .چرا که معتقدیم بدون شناخت و گسست از یک سلسله نظرات
اساسی نادرست که بر جنبش کمونیستی غلبه دارد ،و از جمله در مورد مساله زن ،رهایی
به دست نخواهد آمد.
حزب کمونیست ایران (ملم)
خرداد  / 7119ژوئن 2070
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نظریه و نگرش
درباره مساله زن

تزهای پیشنهادی
نوسازی جنبش کمونیستی در ارتباط با مساله زن
نوسازی جنبش کمونیستی ضرورت زمانه است .برای این نوسازی ،تکامل تئوری های
کمونیستی الزم است.
مدتهاست که موج قبلی انقالب پرولتری به پایان رسیده و جهان در آستانه ظهور موج
نوینی است .کیفیت موج جدید و دستیابی آن به قله هایی رفیع تر از موج قبل ،اساسا به
تالش آگاهانه کمونیست های جهان بستگی دارد .علم و ایدئولوژی طبقه ما طی  710سال
گذشته تکامل یافته و در آینده نیز تکامل خواهد یافت .تنها با اتکا به دانش پیشاپیش کسب شده
که در بدنه علم مارکسیسمـ لنینیسمـ مائوئیسم فشرده شده و با به کار بست آن ،می توان به
شناخت باالتر در مورد کارکرد نظام طبقاتی کنونی و راه سرنگونی آن و سازمان دادن
جامعه بشری بر پایه های کامال متفاوت ،دست یافت .لیکن تکامل شناخت ،امری خودبه
خودی و یا حاصل بالواسطه تجربه و انعکاس ساده و مستقیم آن نبوده و نیست .بلکه نیاز به
تالش تئوریک ،به روز کردن تحلیل از تغییرات مادی جهان و نیز جذب نقادانه آن بخش از
دانش بشری است که در خارج از چارچوبه جنبش کمونیستی بدست آمده و برای تکامل
شناخت ما از محرک های انقالب اجتماعی و راه تحقق آن ضروری اند .بدون اینکار،
تئوری های انقالبی ما سرزندگی و بالندگی خود را از کف می دهد؛ و بدون تئوری انقالبی،
جنبش انقالبی ممکن نیست.
روابط جنسیتی (فرودستی زن نسبت به مرد در ساختار جامعه) یکی از آن عرصه
هاست که جنبش کمونیستی باید درک و تئوری های خود را تکامل دهد و در پرتو آن مشی
و پراتیک خود را در ارتباط با جنبش رهایی زنان تصحیح کند .در غیر اینصورت ،جنبش
ما از انرژی انقالبی یک نیروی اجتماعی مهم محروم می ماند و بدتر از آن خصلت انقالبی
اش را نیز از دست می دهد.
جنبش کمونیستی همواره رادیکالترین نیروهای جامعه را به میدان آورده و جذب کرده
است .امروز نیز می تواند در ارتباط با جنبش رهایی زنان رادیکالترین نیروها را جذب
جنبش کمونیستی کند .اما به شرطی که خود از محافظه کاری و عقب ماندگی در این زمینه
رها شود.
حزب ما در دوران بازسازی اتحادیه کمونیست های ایران (سربداران) (متعاقب
ضربات سالهای  17تا  )12به مساله زنان در تئوری و پراتیک توجه جدی کرد .از
خطاهای گذشته و درک های نادرست در این زمینه جمعبندی کرد و درک پیشرفته ای
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نسبت به مساله زنان پیش گذاشت که در جزوه "پرولتاریای آگاه و مساله زن" (سال)7111
بازتاب یافت .آن جزوه هنوز صحیح و معتبر بوده و نسبت به درک های رایج در جنبش
چپ ایران کیفیتا پیشروتر و انقالبی تر است .با وجود این به درک عمیقتر و تکامل یافته تر
از ستم بر زن نیاز داریم .رهبری حزب ما در حد توان خویش پس از تحقیق و بررسی خط
و عملکرد جنبش کمونیستی بین المللی ،رجوع به تئوری های بنیادین مارکسیسم و مطالعه
دانش فمینیستی ،تزهای زیر را برای نوسازی دیدگاه های جنبش کمونیستی در ارتباط با این
مساله پیشنهاد می کند تا در یک فرایند بحث و جدل رفیقانه درک ما نیز درست تر و عمیق
تر شود.
ما ضمن تحقیقات ناچار بودیم از یک سو برخی اصول پایه ای مارکسیسم در ارتباط با
رهایی زنان را از زیر آوار در آوریم و با نگاه امروزی ،آن ها را عمیق تر آموخته و
مجددا وارسی کنیم و از سوی دیگر به پاره ای انتقادات مهم که عمدتا توسط فمینیست ها به
مارکسیسم در زمینه تبیین مساله زنان صورت گرفته توجه کنیم و برخی کمبودهای
مارکسیسم را در پرتو دانش گسترده ای که طی قرن گذشته در ارتباط با ستم بر زن در
جهان تولید شده ،مد نظر قرار دهیم .سرانجام نسبت به پاره ای خطاهای جنبش کمونیستی
بین المللی در ارتباط با جنبش زنان دقت بیشتری کنیم .ما تالش کرده ایم از برداشت های
نادرست از مارکسیسم ،گسست کنیم.
از همه رفقا به خصوص فعالین جنبش رهایی زنان درخواست می کنیم درگیر این بحث
شوند.
تز اول ـ ستم جنسیتی معلول ستم طبقاتی نیست!
ایده رایج که "ستم جنسیتی معلول ستم طبقاتی است" نادرست است .ستم جنسیتی همزمان
با ظهور تمایزات طبقاتی به وجود آمد ولی نطفه های آن در تقسیم کار اجتماعی قبلی بود؛
تقسیم کاری که به طور خودبه خودی و بر حسب "طبیعت" میان زن و مرد وجود داشت.
وقتی تمایزات طبقاتی ظهور یافت ،کار زن توسط مرد برای انباشت ثروت به انقیاد کشیده شد.
در تاریخ ،این اولین عمل به انقیاد کشیدن کار دیگری برای انباشت ثروت بود .از آن زمان به
بعد ،ستم بر زن به یکی از ساختارهای مهم جوامع طبقاتی از برده داری و فئودالیسم تا
سرمایه داری بدل شد.
در نظام سرمایه داری ،ستم بر زن معلول رابطه استثمارگرانه کارگر ـ سرمایه دار
کار زن در شبکه روابط اقتصادی ـ اجتماعی سرمایه
نیست .بلکه خود حاصل موقعیت ِ
داری است .ستم بر زن بخش مهمی از روابط تولیدی در جامعه سرمایه داری (و جوامع
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ماقبل آن) بوده است.
روابط تولیدی سرمایه داری را نمی توان به رابطه خرید و فروش نیروی کار میان
سرمایه دار و کارگر تقلیل داد .این رابطه یک بخش از روند استثمار و انباشت سرمایه
داری است .خرید و فروش نیروی كار میان سرمایه دار و كارگر در چارچوب روابط
تولیدی کلی تری که جایگاه فرودست و نابرابر زن یكی از مولفه های مهم آنست ،انجام می
گیرد .ستم بر زن یکی از شرایط این خرید و فروش است .زیرا ،كاالیی بنام نیروی كار
کارگر در یك فرایند كلی اجتماعی تولید می شود كه زنان از زاییدن تا ارائه خدمات خانگی
نقشی تعیین کننده ای در آن دارند.
نظام سرمایه داری را باید به صورت شبکه ای از روابط پیچیده اجتماعی دید که
کارکرد هر بخش آن برای تولید و باز تولید کل این نظام ضروریست .تقلیل کلیه تضادهای
این نظام به تضاد میان کارگر و سرمایه دار یا تابع دانستن تضادهای دیگر نسبت به این
تضاد ،مانع از تعمیق و تکامل درک از جامعه طبقاتی و انقالب اجتماعی می شود.
روش "علت و معلولی" در شناخت از ماهیت و کارکرد پدیده ها ،یک روش جبرگرایانه
و تقلیل گرایانه است که شناختی یکجانبه و معوج از پدیده ها بدست می دهد .این روش در
میان بسیاری از کمونیست ها رایج بوده و تا کنون به جنبش کمونیستی صدمات زیادی زده
است.
تز دوم ـ تولید فقط تولید وسایل معاش نیست!
کمونیست ها باید از درک محدود و سطحی از تولید و بازتولید سازمان اجتماعی بشر
گسست کنند .رجوع مجدد به تحلیل های ماتریالیستی مارکس و انگلس در مورد پایه های
مادی جامعه بشری بسیار ضروری است .مارکس و انگلس برای نخستین بار بر دو خصلت
مهم تولید و بازتولید سازمان اجتماعی بشر انگشت گذاشتند :تولید وسائل معاش و تولید مثل.
اگر چه وجه دوم این حقیقت (یعنی تولید مثل) از جانب آنان مورد بررسی دقیق و همه جانبه
قرار نگرفت ،اما آنان سنگ بنای مهمی را در این زمینه گذاشتند که انقالب در تفکر بشر
محسوب می شود .متاسفانه ادامه دهندگان مارکسیسم آن را پی نگرفتند .حتی برای دوران
طوالنی این سنگ بنای مهم در محاق فراموشی فرو رفت.
بر خالف دوران مارکس و انگلس ،امروزه در ابتدای قرن بیست و یکم ،برای ما قابل
تصور است که بشر سرانجام بتواند روزی بر تقسیم کاری که خودبه خودی بوده و توسط
طبیعت بر دوش زن گذاشته شده ،فائق آید .این تقسیم کار ـ یعنی تولید مثل ـ بذر فرودستی
اولیه زنان را در خود داشت و هنوز نقش مهمی در اسارت زن در چنبره روابط ستم و
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استثمار مردساالرانه دارد؛ هنوز به نابرابری های میان زن و مرد دامن می زند؛ و در هر
دوره از تکامل جامعه بشری ،منبع تولید احساسات و افکار و رفتارهای خاصی بوده است.
تا زمانی که زن به عنوان ابزار تولید مثل عمل کند و جامعه از بدن او به مثابه ابزار
تولید استفاده کند ،روابط تولیدی مشخصی حول این "ابزار" شکل خواهد گرفت .روابطی
که مهر عقب ماندگی نیروهای مولده (به معنی عدم جدایی از طبیعت در تولید) را بر خود
داشته ،فرودستی زن را تقویت می کند .تولید نوع بشر توسط زن روابط تولیدی خاصی را
به ظهور رسانده که کنترل بدن زن در مرکز آن است؛ روابطی که به آن مرد ساالری گفته
می شود و در خانواده نهادینه شده است .این روابط به موازات تغییر و تحوالت جوامع
طبقاتی دستخوش تغییر شده اند اما جوهر آن بقوت خود باقی است.
تاکید بر وجه تولید مثل در تولید و بازتولید سازمان اجتماعی بشر برای حواله دادن رفع
ستم بر زن به پیشرفت تکنولوژیک و برداشته شدن بار تولید مثل از دوش او نیست .بلکه
برای درک عمیقا ماتریالیستی از مساله زن و تاثیراتی است که بر کل حیات بشر می گذارد.
برای آنست که ژرف تر از پیش ستم بر زن را بشناسیم و مفاهیم آن را در زمینه انقالبی که
برای ریشه کن کردن آن الزم است درک کنیم .الزم به توضیح نیست که پیشرفت های
تکنولوژیک در این زمینه تاثیرات مهمی در زندگی زنان داشته است .برای مثال آنچه در
دهه شصت میالدی در کشورهای امپریالیستی به انقالب جنسی و رهایی نسبی زنان از قید
و بندهای مردساالری معروف شد بدون پیشرفت پزشکی در زمینه جلوگیری از بارداری
قابل تصور نبود .بی دلیل نیست که امروز مبارزه برای دسترسی به سقط جنین فوری و
آزاد بخش مهمی از مبارزات زنان جهان است؛ مبارزه ای بسیار عادالنه که بازتاب شورش
زن برای بدست آوردن کنترل بدن خویش است .به همین طریق ،مقابله طبقات حاکم و
دستگاه های مذهبی با حق سقط جنین برای از دست ندادن کنترل بر این "ابزار تولید" است.
اگر شناخت ما از پایه های عینی ستم بر زن همه جانبه تر شود و از زوایای گوناگون
رابطه آن را با ستم طبقاتی دریابیم ،محرک های انقالب اجتماعی را بهتر درک خواهیم
کرد؛ به درک روشن تری از تحول جامعه ،راه دگرگون کردن آن ،نائل خواهیم آمد؛ و
نیروهای اجتماعی را که عمیقا در ریشه کن کردن نظام سرمایه داری نفع داشته و ظرفیت
این ریشه کنی را دارند ،بهتر تشخیص خواهیم داد!
نظام سرمایه داری نشان داد که نه تنها نمی تواند ستم بر زن را از میان ببرد بلکه در
بازتولید آن نفع زیادی دارد .رفع ستم بر زن نیازمند جهشی عظیم است که مالکیت
خصوصی بر ابزار تولید و مالکیت مرد بر زن مانع آن است.
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تز سوم ــ طبقه کارگر مرد نیست!
کمونیست ها باید از این درک سنتی که طبقه کارگر به مردان کارگر درون کارخانه
خالصه می شود ،گسست کنند .این درک شاید زمانی منطبق بر واقعیت بود اما دیگر به هیچ
وجه با واقعیات جاری جهان سازگاری ندارد .سرمایه داری از همان آغاز در سطح وسیع از
نیروی کار زنان کارگر سود جسته است .زنان بخش مهمی از نیروی کار ذخیره را در نظام
سرمایه داری تشکیل می دهند؛ هنگام رونق اقتصادی جذب بازار کار ،و در مواقع بحران به
خانه بازگردانده می شوند .اما افزون بر این ،طی چند دهه اخیر روند گلوبالیزاسیون ،با شتابی
گیج کننده زنان را به درون بازار کار کشیده است ،به طوری که گفته می شود بازار کار در
حال "زنانه" شدن است .بی اعتنایی به این بخش از طبقه کارگر نه تنها به تضعیف اتحاد
طبقاتی کارگران منجر می شود بلکه نقش جهانشمول طبقه کارگر را نیز زیر سئوال می برد.
طبقه کارگر سوژه تاریخ است .به این معنا که عامل اصلی تغییر جهان است .نظام
سرمایه داری برای نخستین بار در طول تاریخ طبقه ای را به وجود آورد که ظرفیت دارد
خود و کل بشریت را رها کند و جامعه کمونیستی را بنیان نهد .این سوژه تاریخ از جنسیت
نیز برخوردار است .هر گونه تجرید و انتزاع از موقعیت طبقه کارگر که عنصر جنسیت را
نفی کند و وضعیت خاص نیمی از این طبقه را در عامیت خود بیان نکند ،نشانه دوری
جستن از انقالبی است که مدعی رادیکالترین تحول در تاریخ بشر است.
تقسیم کار اجتماعی در نظام سرمایه داری مهر تقسیم کار جنسیتی بر خود دارد .سرمایه
داری از همان آغاز در زمینه اشتغال زنان به این تقسیم کار تکیه کرده است .شکافی که نظام
سرمایه داری نسبت به نظام های ماقبل سرمایه داری در حیطه تولید و مصرف به وجود
آورده ،به درجاتی موجب تشدید تقسیم کار جنسیتی شده است .برای مثال در نظام های فئودالی
خانواده همزمان واحد تولید و مصرف محسوب می شد و شکاف چندانی از نظر زمانی و
مکانی بین این دو عرصه وجود نداشت .در صورتی که در نظام سرمایه داری تولید از
مصرف (به ویژه مصرف شخصی) کامال جدا شد .سرمایه داری مردان را عمدتا به کارهای
مولد سمت و سو می دهد و زنان را عمدتا در ارتباط با حوزه مصرف و کارهای خدماتی و
کارهای غیر ماهر (که عموما پاره وقت و موقتی اند) به کار می گیرد .امری که به موقعیت
زن در کل جامعه به عنوان ابزار اصلی تولید مثل و نگهداری از کودکان نیز مربوط است.
نابرابری دستمزد تبارز آشکار این تقسیم کار جنسیتی است.
این وضعیت به طور عینی شکافی را بین مردان و زنان کارگر به وجود آورده است.
زنان کارگر نسبت به مردان کارگر بیشتر استثمار می شوند .بدون در نظر داشتن امتیازات
مردانه ای که مردان کارگر نیز از آن برخوردارند نمی توان به استراتژی انقالبی صحیحی
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برای پیشبرد مبارزه طبقاتی و رهایی بشریت دست یافت .علیرغم گسترش صفوف زنان
کارگر ،اغلب تشکالت کارگری با تکیه بر شکل های سنتی سازمانیابی ،مردانه باقی مانده
اند .این امر قبل از هر چیز نشانه نفوذ دیدگاه های مردساالرانه و عقب ماندگی ذهن از عین
است .بازتاب این عقب ماندگی را در ترکیب مردانه احزاب چپ و کمونیست نیز می توان
مشاهده کرد .بدون تغییر بنیادین این وضعیت نمی توان صحبت از انقالب اجتماعی کرد.
تز چهارم – سرمایه داری بدون استثمار زن قادر به تولید و باز تولید نیست!
پایه های اقتصادی ستم بر زن در وجوه گوناگون نیازمند تحلیل و باز بینی مجدد است .زن
هم در بازار کار (از طریق فروش مستقیم نیروی کار) و هم در خانه (از طریق کار خانگی یا
بیگاری عریان) استثمار می شود .هر دو وجه این استثمار برای سودآوری نظام سرمایه داری
ضروریست.
رابطه متقابل و تنگاتنگی بین استثمار زن و فرودستی زن برقرار است .فرودستی زن
بازتاب استثمار کار زن است و به نوبه خود به استثمار بیشتر وی منجر می شود .در بازار
کار ،در دستمزد نابرابر با مردان شکلی عریان و آشکار به خود می گیرد .سودآوری باالی
مشقت خانه های جهان بدون فوق استثمار نیروی کار زنان غیر قابل تصوراست.
گرایشات متضاد سرمایه داری در زمینه کشیدن زنان به بازار کار نیازمند پژوهش و
تحلیل مشخص است .از یک سو گرایش کلی سرمایه داری این است که نیروی کار فرد
(منجمله زنان) را از هر گونه قید و بند مالکیت و وابستگی (مالکیت بر ابزار تولید و
وابستگی به شخص و مکان مشخص) رها کند ،از سوی دیگر اشکال مختلف قید و بندهای
سنتی و مرد ساالرانه را تقویت می کند.
اگر چه اشکال بروز این دو گرایش متضاد در کشورهای امپریالیستی و کشورهای تحت
سلطه متفاوتند اما قید و بندهایی که بر کار زنان اعمال می شود در هر دو نوع کشور منبع
مهمی برای سودآوری کل نظام است .تعیین خصلت اقتصادی اجتماعی این قید و بندها از
مصاف های تئوریک پیشاروی است.
در کشورهایی که نظام سرمایه داری کماکان از اشکال ماقبل سرمایه داری در سطح
وسیع (به ویژه در حیطه کشاورزی و اقتصاد غیر رسمی) سود می جوید کار فامیلی بدون
دستمزد رایج است و نهاد خانواده کماکان ـ هر چند محدود تر از گذشته ـ نقشی تولیدی ایفا
می کند .در این قبیل کشورها به دلیل مهاجرت بیشتر مردان از روستا به شهر ،بار اصلی
تولید کشاورزی بر دوش زنان است .حال آنکه زنان عموما از حق مالکیت بر زمین و
دارایی محروم هستند.
در کشورهای پیشرفته تر سرمایه داری هر چند از وابستگی اقتصادی زن به مرد کاسته
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شده است و زنان همچون گذشته تابع مردان نیستند ،اما روابط مردساالرانه در اشکال بسیار
متنوع حتی در چارچوب خانواده جریان دارد .تقسیم کار بر پایه جنسیت ،مردان را در
موقعیت بهتری نسبت به زنان قرار می دهد .شغل های درآمد زا بیشتر شامل مردان می
شود و زنان بیشتر در معرض بیکاری قرار می گیرند .به همین دلیل غالبا زنان کارگر در
موقعیت پایین تری از مردان کارگر قرار داشته ،فقیرتر از آنان هستند.
جنبه دیگر و همیشگی کار اکثریت زنان دنیا ،کار خانگی است .کار خانگی در حفظ و
تجدید تولید نیروی کار در جهان نقش عمده ای ایفا می کند .این کار و به عبارت صحیحتر
بیگاری نقش کلیدی در سودآوری سرمایه داری دارد .درست است که کار خانگی زن مولد
ارزش اضافه نیست اما همانند بسیاری از کارهای خدماتی در سرمایه داری نقش مهمی در
تحقق ارزش دارد .زن در این حیطه نیز استثمار می شود .انباشت سودآور سرمایه بدون
بهره جویی از کار خانگی زن میسر نیست .به طور مسلم سرمایه داری بر مبنای نیازها و
پویایی خود و آنجا که سودآوریش الزام آور باشد می تواند اشکالی از کار خانگی را به
درجاتی اجتماعی کند و زنان را بیشتر به عرصه تولید اجتماعی بکشاند .اما تا کنون نظام
سرمایه داری گرایش به حفظ کار خانگی داشته است .این که کار خانگی از چه خصلتی
برخوردار است ،آیا آن را باید جزیی از بقایای نظام ماقبل سرمایه داری دانست یا بخشی از
کارکرد ویژه سرمایه داری ،این که ویژگی اصلی خصلت کار پرداخت نشده زن (یا قسما
پرداخت شده از طریق دستمزدی که شوهر میگیرد) چیست و چه نقش ویژهای در
سودآوری سرمایه ایفا می کند و تا چه میزان شوهر سهم می برد ،جملگی سئواالتی هستند
که باید پاسخ گیرند .اما آنچه روشن است در رابطه متقابل میان نظام سرمایه داری با کار
خانگی زن واسطه ای به نام شوهر موجود است که زن از طریق خدمت به او و خانواده
خدمات خود را به نظام ارائه می دهد.
تز پنجم – مساله زنان یک مساله بورژوایی نیست!
جنبش کمونیستی باید به طور قطع از نگرش قدیمی در میان نیروهای چپپ کپه "مسپاله
زنپپان ی پک مسپپاله بپپورژوا دمکراتی پک ماننپپد مسپپاله ملپپی اسپپت" گسسپپت کنپپد .ای پن نگپپرش
سطحی همواره تبدیل به توجیهی برای بی توجهی جنبش کمونیستی نسپبت بپه جنپبش زنپان
و دستاوردهای آن شده اسپت .مسپاله زنپان یپک مسپاله کمونیسپتی اسپت زیپرا حپل کامپل آن
وابسته به از بین رفتن مالکیت خصوصی و طبقات است .مساله ملی در اساس یپک مسپاله
بپپورژوایی اسپپت و حت پی در جامعپپه بپپورژوایی حپپل شپپدنی اسپپت .حپپال آنکپپه از ب پین بپپردن
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سلسله مراتب جنسیتی در گرو حل تضاد میان اجتمااعی دادن تولیاد و مالکیات خصوصای
است .از همین رو در انقالب های جهان هر چه جنبش رهایی زنان قپوی تپر باشپد عنصپر
سوسیالیستی انقالب ها پر رنگ تر خواهد شد.
در ضمن باید از خلط مبحثی که بین "مساله" زنان با "جنبش" زنان صورت می گیپرد
دوری جست .جنپبش زنپان ماننپد هپر جنپبش اجتمپاعی دیگپر بپه گرایشپات طبقپاتی متفپاوت
تقس پیم مپپی شپپود .افپپق گرایشپپات بپپورژوایی در جنپپبش زنپپان "بازسپپازی" سلسپپله مراتپپب
جنس پیتی در چپپارچوب نظپپام سپپرمایه داری اسپپت .گرایشپپات پرولتپپری کمونیسپپتی امپپا افپپق
جنپپبش رهپپایی زنپپان را بپپه ورای نظپپم موجپپود بپپرده و آن را در شپپورش علیپپه ایپپن سپپتم
پیگیرتپپر و انقالبپپی تپپر مپپی کننپپد زیپرا هدفشپپان امحپپام کامپپل سپپتم بپپر زن و برچیپدن سلسپپله
مراتب جنسیتی است.
در کشورهای تحت سلطه ای که فئودالیسم و نیمپه فئودالیسپم در زیپر بنپای اقتصپادی و
روبنای سیاسی ـ ایدئولوژیک نقش قدرتمنپدی ایفپا مپی کنپد ،جنپبش رهپایی زنپان بایپد علیپه
ش پیوه فئپپودالی سپپتم بپپر زن و بپپرای برابپپری حقپپوقی می پان زن و مپپرد مبپپارزه کنپپد .امپپا در
کشپپورهای پیشپپرفته سپپرمایه داری مبپپارزه زنپپان مسپپتقیما سوسیالیسپپتی اسپپت .امپپا ای پن دو
خصلت را دیوار چین از یکدیگر جدا نمی کند .زیرا سرمایه داری جهانی همپه شپیوه هپای
سپتم و اسپتثمار را در الیپه هپا و سپطوح مختلپف سپازمان داده و در خپدمت ماشپین انباشپپت
ثروت جهانی خود در آورده است .این سرمایه است که شیوه هپای ماقبپل سپرمایه داری را
نیز سازمان می دهد .زنان در کشورهای تحت سلطه نیز رو در روی نظپام سپرمایه داری
قپپرار دارنپپد .در هپپر حپپال توجپپه بپپه خصپپلت دمکراتیپپک مبپپارزات رهپپایی بخپپش زنپپان در
کشورهای تحت سلطه برای از بین بردن ستم های فئودالی مهم است .امپا ایپن مبپارزه بایپد
به گونه ای پیش برده شود که راه را برای سوسیالیسم یعنی تداوم مبارزه علیه ستم ،هموار
کنند.
تز دشم – مساله زنان یک مساله رفرمیستی نیست!
طبقه بورژوازی در چند صد سال حاکمیت خویش نشان داد که قادر بپه حپل مسپاله زن
نیسپپت .بپپا ای پن حپپال بس پیاری از نیروهپپای چپپپ کماکپپان تصپپور مپپی کننپپد ایپپن مسپپاله در
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چارچوب نظام سرمایه داری قابل حل است .از همین رو فکر می کنند جنبش زنان خصلتا
یک جنبش رفرمیستی است و بایپد چنپین باشپد .ایپن موضپوع قبپل از هپر چیپز نشپانه درک
محدود از مساله ستم بر زن و تقلیل آن به برخی از خواسته های رفاهی یا برابری حقپوقی
با مردان است .اما همانطور که گفتیم رهایی کامپل زنپان وابسپته بپه سپرنگونی کلیپت نظپام
مالکیت خصوصی است.
کمونیسپپت هپپا بپپدون تاکی پد بپپر ای پن حقیقپپت پای پهای نمپپی توانن پد بپپه اسپپتراتژی و تاکتی پک
انقالبی در قبال جنبش زنان دست یابند و با راه حلهپایی کپه طبقپات دیگپر پیشپاروی زنپان
قرار می دهند مقابلپه کننپد و افقپی فراتپر از افپقهپای بپورژوا دمکراتیپک جلپوی روی ایپن
جنبش قرار دهند .اگر افق کمونیستی برای رهایی زنان جلو گذاشته نشپود و مبپارزه بپرای
مطالبپپپات دمکراتیپپپک (یپپپا اصپپپالحی) بپپپر بسپپپتر آن تعریپپپف نشپپپود و روش انقالبپپپی در
سازماندهی مبارزه زنان در پیش گرفته نشود ،آلترناتیوهپای طبقپات دیگپر در جنپبش زنپان
دست باال را یافته ،جنبش زنان را به ذخیره طبقات بورژوا تبدیل می کنند.
عمومپپپا کسپپپانی کپپپه جنپپپبش زنپپپان را بپپپورژوایی و رفرمی سپپپتی مپپپی داننپپپد ،مپپپدافع
بخش های راست و بورژوایی ای ن جنبش هسپتند چپرا کپه از نظپر آنپان بهتپر اسپت امپر
بورژوازی را به خود بورژوازی سپرد .ی ک نگپرش نادرسپت دی گپر کپه بپه ظپاهر در
تضپپاد  710درجپپه بپپا نگپپرش فپپوق اسپپت ،مسپپاله زنپپان را بپپه مسپپاله زنپپان کپپارگر و
زحمتکش تقلی ل می دهد تپا بپه اصپطالح بپه ایپن ترتیپ ب بپه آن خصپلت سوسیالیسپتی یپا
انقالبی بخشپد .تقلیپ ل سپتم بپر زن بپه " سپتم بپر زن کپارگر و زحمپتکش" ترفنپدی اسپت
برای به رسمی ت نشناختن جنبش رهایی زنان بعنوان جنبشی که محرک هایش نه تضاد
کارگر و سرمایه دار بلکه تضپاد خپاص زن بپا مرد سپاالری تحپت نظپام سپرمایه داری
اسپپت .بپپه همین دلیپل ِِِ بس پی ار مپپادی ،نمپپی تپپوان جنپپبش زنپپان را "کپپارگری" کپپرد .امپپا
جنبش زنان را می توان کمونیستی کرد .کمونیسم ورای " جنبش کارگری" اسپت و در
آن همه طبقات منجمله طبقه کارگر نفی می شوند و بپا پایپان یپ افتن همپه اشپکال سپتم و
استثمار به ثمر می رسد.
برای تقویت خط انقالب پرولتری در جنبش رهایی زنان کمونیسپت هپا بایپد تپالش کننپد
ای پن جنپپبش پیگیرانپپه علی په کلی پت نهپپاد سپپتم بپپر زن مبپپارزه کنپپد و نپپه علی په جپپوانبی از آن.
دیدگاههای بورژوایی مانع از آن می شوند که مبارزه علیه ستم بر زن پیگیرانپه پپیش رود.
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آنان همواره سعی می کننپد آن را بپه فرعپی تپرین جوانپب یپا حپد معینپی از مبپارزه محپدود
کننپد .انقالبپپی بپپودن یپا نبپودن جنپپبش رهپپایی زنپپان در ایپن نیسپپت کپپه صپپرفا شپپعارهایی در
حمایت از خواسته هپای رفپاهی کپارگران و "قپدرت خریپد" آنپان بدهپد! محپک اصپلی ایپن
است که آیا این جنبش ،زنان را به طور پیگیر و تا به آخر به شورش علیه ستمدیدگی خپود
بسیج می کند؟ مبپارزه علیپه قپدرتهپای سیاسپی حپاکم را پپیش مپی بپرد و تپودههپای زن را
علیه کلی ه سپاختارهای قپدرت مردسپاالرانه از سپاختار قپدرت دولتپی گرفتپه تپا سپاختارهای
قدرت مردانه در دیگر عرصه های جامعه می شوراند؟ گسستن زنجیرهای سنت ،خپانواده
و فرهنگ عقب مانده بسیار مهم است زیرا بدون آن مبارزه علیه قدرتهای حاکم با سستی
به پیش خواهد رفت .بدون جنبش انقالبی زنان ،شرکت همه جانبپه زنپان در انقپالب امکپان
ندارد .شپرکت همپه جانبپه زنپان در جنپبش انقالبپی امپروز ،یکپی از عوامپل مهپم در تبپدیل
کردن جنبش امروز به جنبش فردا یعنی انقالب سوسیالیستی است.
تز هفتم – تنها راه رهایی زنان سوسیالیسم است ،اما!
ت گذاری و قوانین مبارزه طبقاتی تحپت سوسیالیسپم کشپف نشپده بپود
تا زمانی که خصل ِ
کمونیسپت هپا تصپور مپی کردنپد سوسیالیسپم سپریعا کلیپه شپکافها و نپابرابریهپای بپه جپا
مانده از جامعه سرمایه داری ،منجمله نابرابری زن و مرد را پایان خواهپد داد .امپا تجربپه
انقالب سوسیالیستی در شوروی و چین نشان داد که چنین نیست .در وهله اول ،ایپن مسپاله
بسیاری را دلسرد کرد .اما کشف قپوانین مبپارزه طبقپاتی تحپت سوسیالیسپم توسپط مائوتسپه
دون روشنی بخش و رهایی بخش بود زیرا در عین اینکه محدودیت های ذاتپی سوسیالیسپم
را با صراحت نشپان داد ،راه فپائق آمپدن بپر ایپن محپدودیتهپا از طریپق پپیش بپرد مبپارزه
طبقاتی تحت دیکتاتوری پرولتاریا را نیز روشن کرد.
با تکیه بر این درک پیشرفته است که دیگر نمی توان گفت در سوسیالیسم رهایی زنپان
به طور کامل حاصل خواهد شد .سوسیالیسم ،البته ،ضربات کیفی بر این ستم وارد می کند
اما شکاف و نابرابری میپان زن و مپرد در جامعپه سوسیالیسپتی نیپز کماکپان پپا بپر جپا مپی
ماند .نابرابری میان زن و مرد در سوسیالیسم ،عالوه بر آنکه ناشی از بقایای بپه جپا مانپده
از جامعه گذشته است ،از دل خاک سوسیالیسم هم سر بلند می کند .زیرا سوسیالیسپم هنپوز
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جامعه کمونیستی نیست و بر مبنای "به هپر کپس بپر حسپب کپارش" امپوراتش مپی چرخپد.
نپپاموزونی در "کپپار" آحپپاد مختلپپف جامعپپه ،نپپابرابری تولیپد مپپی کنپپد .ایپن نپپابرابری همپپان
چیزی است که مارکس "حق بورژوایی" (یعنپی حپق هپر کپس در بهپره منپدی از کیفیپت و
کمیت کارش) خواند .یکی از جلوه های بارز این حق بورژوایی نابرابری میان زن و مرد
است .اگر در سوسیالیسم این نپابرابری و نپابرابری هپای دیگپر مپدام محپدود نشپوند ،بپدون
شپپک سپپرمایه داری احی پا مپپی شپپود .اگپپر در جامعپپه سوسیالیسپپتی بپپه محپپدود کپپردن دائمپپی
شکاف میپان زن و مپرد برخپورد آگاهانپه صپورت نگیپرد و مپداوما خپالف جریپان حرکپت
نشپپود ،بپپا توجپپه بپپه ادامپپه تقس پیم کپپار طبیعپپی در زمینپپه تولی پد مثپپل و دیگپپر نپپابرابریهپپای
اجتماعی بپاقی مانپده از نظپام سپرمایه داری زمینپه مپادی بپرای عقپب مانپدگی زنپان (و در
نتیجه عقبگرد کلی جامعه) وجود خواهد داشت .از این زاویه حل تضاد میپان زن و مپرد و
محپپپدود کپپپردن دائمپپپی ایپپپن شپپپکاف یکپپپی از مهپپپم تپپپرین قپپپوای محرکپپپه پیشپپپرفت جامعپپپه
سوسیالیستی به سمت جامعه بی طبقه است.
تجارب انقالبات سوسیالیستی در شوروی و چین نشان داد که بپدون تحپوالت عمیپق در
زیربنا و روبنای جامعه نمی توان گامی در جهت رهایی زنان برداشپت .جنپبش کمونیسپتی
تنها با جمعبندی علمی و نقادانه از این دو تجربه بپزر انقالبپی پرولتاریپای در قپدرت در
برخورد به مساله زنان می تواند فراتر از این دو تجربه عمل کند و چشپم انپدازهای نپوینی
در مقابل بشریت به خصوص رهایی زنان بگشاید.
تجارب تا کنونی جوامپع سوسیالیسپتی نشپان داده کپه نهپاد خپانواده را نمپی تپوان یپک
شبه از میپان برداشپت .خپانواده کماکپان برخپی نقپش هپای اقتصپادی را بپر عهپده خواهپد
داشپپت .ای پ ن نقپپش عمپپدتا در زمینپپه تنظ پیم مصپپرف سپپرانه (همچن پی ن تپپا حپپدی در زمینپپه
آموزش و پرورش کودکان) باقی خواهد ماند .تحت سوسیالیسم به دلیل آن که سطح رشد
نی روهای مولده هنوز پایی ن است ،خانواده کماکان نقشی ضروری خواهپد داشپت امپا اگپر
ای پن نقپپش در زی ربنپپای اقتصپپادی و روبنپپای جامعپپه مپپدام محپپدود نشپپود ،نمپپی تپپوان از
پیشروی بسوی رهایی قطعی زنان صحبت کرد.
با توجه به تجپارب حاصپله در جوامپع سوسیالیسپتی و بپا توجپه بپه دانپش تولیپد شپده در
مورد چگونگی شکل گیری ستم بر زن و پروسه نابودی آن ،کمونیسپت هپا بایپد حپل تضپاد
میان زن و مرد را هم ردیف سه تضاد پایه ای دیگری قرار دهند کپه حپل شپان بپرای گپذر
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از جامعه طبقاتی به جامعه بپی طبقپه ضروریسپت .جامعپه کمونیسپتی بپدون فپائق آمپدن بپر
شکاف میان کارگر و دهقان ،شهر و روسپتا ،کپار فکپری و یپدی ،و زن و مپرد ،در جهپان
مستقر نخواهد شد.
کمونیسپپت هپپای چینپپی در جری پان انقپپالب فرهنگپپی بپپر مبنپپای تئپپوری هپپای مپپارکس و
انگلپپس (در "مانیفسپپت کمونیسپپت" و "مبپپارزه طبقپپاتی در فرانسپپه") معی پاری بپپه نپپام "دو
گسست و چهار کلیت" را برای سنجش جهت گیری سوسیالیستی جامعه فرمولپه کردنپد کپه
بازتاب شناخت فوق العاده پیشرفته شان از تغییرات ضروری بپرای پیشپبرد فرآینپد انقپالب
کمونیستی بود .آنان بپه طپور مسپتمر بپر گفتپه هپای مپارکس و انگلپس تاکیپد مپی کردنپد کپه
انقپالب کمونیسپتی ،فرآینپد "رادیكپالترین گسسپپت از مناسپبات سپنتی مالكیپت و رادیكپپالترین
گسسپپت از ایپده هپپای سپپنتی" اسپپت و "دیكتپپاتوری طبقپپاتی پرولتاریپا نقطپپه گپپذار ضپپروری
است بسوی امحپام كلیپه تمپایزات طبقپاتی ،امحپام كلیپه روابپط تولیپدی كپه ایپن تمپایزات بپر
روی آنها بنا شده اند ،امحام كلیه روابط اجتماعی كه منطبق بر این روابط تولیدی هستند،
و دگرگون كردن كلیه افکاری كه از این روابط اجتماعی نتیجه می شوند".
بپپدون شپپک سپپرنگونی سلسپپله مراتپپب جنسپیتی جپپای برجسپپتهای در ایپن "دو گسسپپت و
چهار کلیت" دارد.
 -از نشریه حقیقت دوره جدید ،شماره  ،19اسفند 7111
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تدارک انقالب کمونیستی بدون مبارزه علیه ستم بر زن
ناممکن است!
رهایی زن بدون دست یابی به جامعه کمونیستی غیر ممکن

است!
چپپرا زن ،جپپنس نپپابرابر ،موجپپود فرودسپپت و تپپابع مپپرد اسپپت؟ چپپرا زن در زبپپان و
فرهنپپگ و ادبی پات ،تحقی پر مپپی شپپود و در مپپذهب و قپپانون بپپر کنتپپرل رفتارهپپای جنسپپی و
قدرت باروریاش تاکید می شود؟ چرا زن گناهکپارترین موجپود همپه مپذاهب اسپت؟ چپرا
زن با چماق قوانین دولتی ،فشار اقتصادی ،ضرب و شتم و تهدید به قتپل از سپوی خپانواده
مواجه است؟ چپرا زن بپه خپاطر رفتارهپای جنسپی اش "سنگسپار" مپی شپود؟ چپرا هویپت
اجتمپپاعی زن محپپدود بپپه همسپپری و مپپادری اسپپت؟ چپپرا در بیشپپتر جوامپپع زن بپپی فرزنپپد
تقریبا ارج و منزلتی ندارد؟ چرا زن تحت عنوان ازدواج ،میان مردان خرید و فروش مپی
شود؟ چرا بیشترین ترانه ها در وصف عشق میان زن و مرد سروده می شپود امپا در همپه
جوامع و در میپان همپه الیپه هپای اجتمپاعی ،رابطپه میپان زن و مپرد اغلپب بپا نارضپایتی،
نفرت متقابل و حتی خشونت همراه است؟ چرا خشونت مردان علیه زنان ،بیش از سرطان
و جنگ از میان زنان  75تا  22ساله تلفات می گیرد؟ چرا در جنگ های ارتجاعی تجاوز
به زنان امری عادی است؟ 1چرا زنان دو سوم کار جهان را انجپام مپی دهنپد ،امپا صپاحب
ده درصد درآمد و یک درصد از ابزار تولید هستند؟ 2و با وجود این ،چرا پرولتاریا هنپوز

 1در آستانه قرن  ،27درجنگ کوسوو ،تجاوز طوالنی مدت به زنان برای اطمینان حاصل کردن از باردار
شدن شان ،یکی از حربه های ارتش صرب با نیت اعالم شده "آلوده کردن نژاد کوسوویی" بود .این ماجرا
که در قلب اروپای متمدن رخ می داد آنقدر رسوایی به بار آورد که "دادگاه بین المللی عدالت" برای اولین
بار تجاوز به زنان را جنایت علیه بشریت خواند .البته تجاوز به زنان از طرف ارتش شوروی هنگام اشغال
افغانستان و تجاوز به زنان توسط جنگ ساالران اسالمی افغانستان در مناطق قومی یکدیگر ،تجاوز گسترده
به زنان در جنگ رواندا ،چنین عکس العملی را برنینگیخت.
 2مسائل جهانی و فرهنگ سرمایه داری نوشته ریچارد رابینز ـ ص 152
Richard Robbins-- Global Problems and the Culture of Capitalism- 1999 p. 345
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03

"مرد" انگاشته می شود؟
همه این سپوال هپا در واقپع یپک سپوال اسپت :شپالوده هپای مپادی سپتم بپر زن چیسپت؟
مقوله ستم بپر زن در سپطح فرهنپگ و سپنت ،بسپیار بررسپی شپده اسپت .بایپد بپه ورای آن
رفت .زیرا ،فرهنگ و مذهب و آداب بیان روابط تولیدی مادی جامعه اند و در واقع توسط
آن تولید می شوند .ما به طور روزمره این واقعیت را به چشم می بینپیم و تجربپه مپی کنپیم
که سلسله مراتپب قپدرت مپرد ـ زن در همپه الیپه هپای اجتمپاعی ،در جوامپع عقپب مانپده و
سرمایه داری پیشرفته ،به اشکال متنوع موجود است .ساختار سیاسی و ایدئولوژیک حپاکم
بپپر جوامپپع و جهپپان ،ای پن موازنپپه قپپدرت را تولی پد و بازتولی پد مپپی کنپپد و بپپه افپپراد (جپپدا از
تمپپایالت شخصپپی شپپان) جایگاهشپپان را دیکتپپه مپپی کنپپد .شپپالوده مپپادی ایپن وضپپع چیسپپت؟
سوال این است:
اقتصاد سیاسی ستم بر زن چیست؟
تفاوت مارکسیسم با تمام تئوری هپای اجتمپاعی ماقبپل آن در ایپن اسپت کپه بپرای اولپین
بار ،تاریخ جامعه را به طور ماتریالیستی یعنپی بپر پایپه شپالوده هپای تولیپد مپادی آن تبیپین
کرد .مارکس تحلیل کرد که انسان ها (بر خالف حیوانات) برای بقام و تولید زنپدگی مپادی
خپپویش ،مجبورنپپد وارد همکپپاری و مپپراوده تولیپدی شپپوند .او ایپن همکپپاری را تقسپیم کپپار
اجتمپپاعی و ایپن روابپپط را کپپه اسپپاس سپپاختار اجتمپپاعی بشپپر را تشپکیل مپپی دهنپپد ،روابپپط
تولی پدی خوانپپد .مپپارکس ثابپپت کپپرد کپپه تمپپام تمپپایزات طبقپپاتی ،تمپپایزات اجتمپپاعی ،و تمپپام
روبنای سیاسی و فرهنگی ،برخاسته از شالوده های اقتصپادی جامعپه انپد .او نشپان داد کپه
کلی د فهم ساختار اجتماعی ما در فهم شالوده های اقتصپادی جامعپه اسپت .امپا منظپور او از
"اقتصاد" نه تولی د اقتصپادی بپه معنپای متپداول بلکپه بپه معنپای خصپلت روابطپی اسپت کپه
انسان ها در تولید و بازتولید نیازهای مادی خپود ،بپا یکپدیگر برقپرار مپی کننپد :بپه معنپای
"تقسیم کار اجتماعی" .به همپین دلیپل او نپه از اقتصپاد بلکپه از "اقتصپاد سیاسپی" صپحبت
می کند .مالکیپت ،توزیپع ثپروت ،جایگپاه هپر کپس در انجپام کپار ،بیپان مشپخص تپر مقولپه
"تقس پیم کپپار اجتمپپاعی" انپپد .در اعصپپار مختلپپف بپپه نسپپبت اینکپپه نیروهپپای تولی پدی انسپپان
(یعنی دانش و مهارت او در تولید نیازهای مادی) در چه سطحی از پیشپرفتگی اسپت ،ایپن
روابط تولیدی یا همکاری و تقسیم کار میان انسان ها ،اشکال متفاوتی بپه خپود مپی گیرنپد.
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در دوران اولیه ،میان افراد جامعه تمایزی چون تمپایز میپان دارا و نپدار ،مپدیر و کپارکن،
متفکر و تولید کننده وجود نداشت .امپا در مرحلپه ای از تکامپل جامعپه ،چنپین تمپایزاتی بپه
وجود آمپد و جامعپه بپه طبقپات تقسپیم شپد .بپا طبقپاتی شپدن جامعپه ،همکپاری تولیپدی میپان
انسپپان هپپا تبپپدیل بپپه روابپپط تولیپدی اسپپتثمارگرانه شپپد .یعنپپی عپپده ای کپپار عپپده ای دیگپپر و
محصپپول کارشپپان را در اختیپار گرفتنپپد .در نتیجپپه روابپپط در عرصپپه سیاسپپی (مپپثال اداره
جامعه) نیز ستمگرانه شد .دستگاهی به نام دولت به وجود آمد که کارش تنظپیم ایپن روابپط
خصمانه و اعمال دیکتاتوری طبقات استثمارگر بر استثمار شوندگان بود.
در جامعه طبقاتی ،طبقات دارا با تملک "شرایط کار" (ابزار تولید مانند زمپین و آب و
کارخانه و غیره) محصول کار دیگران را تصاحب می کنند و توزیع محصول کار نیز بپر
حسب این موقعیت هپا انجپام مپی گیپرد .در جامعپه بپرده داری تملپک "شپرایط کپار" شپامل
تملک خود تولید کننده مستقیم (برده) نیز بود .زیرا مهم ترین ابزار تولید نیروی بدنی خپود
انسان بود .در فئودالیسم ابزار تولید اصلی ،زمین است و زمینداران با انحصار بر آن کپار
دهقان را در اختیار می گیرند .در سپرمایه داری روابپط تولیپدی عپوض مپی شپود و بپرای
اولین بار کارگر "آزاد" به وجود می آیپد .سپرمایه دار بپا مالکیپت بپر ابپزار تولیپد ،نیپروی
کار کارگر را مانند هر کاالی دیگر میخرد و آن را در رونپد تولیپد تبپدیل بپه سپرمایه مپی
کند و ارزش (ثروتی) را که ماحصپل ایپن رونپد اسپت در اختیپار خپود مپی گیپرد .موقعیپت
اجتماعی پایین کارگر و بپی حقپوقی سیاسپی وی ،محرومیپت او از تولیپد فکپر و اندیشپه ،و
اجبپار او بپه تغذیپه از اندیشپه هپای طبقپات مسپلط ،توسپط ایپن روابپط اسپتثماری دیکتپه مپی
شود.
در همه این موارد ،طبقه اسپتثمارگر بپا اسپتفاده از اهپرم مالکیپت خصوصپی بپر ابپزار
تولید ،کار دیگران را در اختیار خود گرفته و محصول کار آنان را نیز تصپاحب مپی کنپد.
در اینجا تقسیم کپاری میپان تولیپد کننپده مسپتقیم و صپاحبان ابپزار تولیپد مپی بینپیم کپه تقسپیم
کاری اجتماعی اما خصمانه است .طبقه تحت استثمار طبقه تحت ستم هپم هسپت؛ یعنپی بپی
قدرت اسپت .طبقپه تحپت اسپتثمار و سپتم ،زیپر سپلطه فرهنپگ طبقپه قدرتمنپد نیپز هسپت .و
فرهنگ "مشروع"" ،قانونی"" ،اخالقی" ،همان فرهنگ قدرتمنپدان اسپت .زیربنپای مپادی
فرهنگ و قدرت را همین روابپط اقتصپادی (مالکیپت ،توزیپع ،تقسپیم کپار در تولیپد) تعیپین
می کند.
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از این مقدمه به این سوال می رسپیم :مپارکس در مپورد شپالوده هپای اقتصپادی (تقسپیم
کار اجتماعی) موقعیت فرودست زن نسبت به مرد ،چه گفت؟ اقتصپاد سیاسپی سپتم بپر زن
را چگونه باید تحلیل کرد؟ زیربنپای مپادی بپی قپدرتی زن در سلسپله مراتپب قپدرت ،و بپی
ارجی وی در فرهنگ جامعه چیست؟
ستم بر زن ،بازتاب یک رابطه تولیدی استثمارگرانه در جامعپه بشپری اسپت کپه نقشپی
بسیار مرکزی در تجدید حیات جامعه و در شکل دادن به ساختار طبقپاتی و سلسپله مراتپب
امتیازات در آن دارد .اما به نسبت اهمیپت و جایگپاهش ،مارکسیسپم بپه آن نپرداختپه اسپت.
مارکس و انگلس سنگ بنای تحلیل مارکسیستی در باره ایپن موضپوع را در اثپر بپی نظیپر
خود به نام "ایدئولوژی آلمانی" کپه در زمپره اولپین آثپار آنپان در تبیپین شپالوده هپای مپادی
جامعپپه بشپپری اسپپت ،گذاشپپتند امپپا جپپای تشپپریح ای پن موضپپوع در اثپپر درخشپپان مپپارکس،
"کاپیتپپال" ،خپپالی اسپپت .در  750سپپال گذشپپته نیپز جنپپبش کمونیسپپتی ایپن کمبپپود را جبپپران
نکرده است.
مارکس ،در تبیین ماتریالیستی تپاریخ جامعپه بشپری ،رابطپه میپان زن و مپرد را اولپین
تقسیم کار اجتماعی میان انسان ها دانست و گفت همین تقسیم کار ،نطفپه بپرده شپدن زن را
در خود داشت و با ظهور نظام طبقاتی زن را برده و رابطپه میپان زن و مپرد را خصپمانه
کرد .این رابطه که با واسطه مپرد تحقپق مپی یابپد ،در همپه جوامپع طبقپاتی ،در خپدمت بپه
تصاحب تولید اجتماعی توسط اقلیتی از طبقات دارا ،تولیپد و بازتولیپد شپده اسپت و امپروز
نیز یکی از ستون های اصلی تولید و بازتولید جامعه سرمایه داری است.
انگلپپس در کتپپاب "منشپپام خپپانواده ،مالکی پت خصوصپپی و دولپپت" کپپه بررسپپی تپپاریخی
پیدایش دولت و خانواده و نشان دادن ارتبپاط الینفپک هپر دو بپا "مالکیپت خصوصپی" اسپت،
می نویسد« :اولین تقسیم کپار بپین مپرد و زن بپرای تولیپد مثپل اسپت ».و در همپان کتپاب مپی
گوید :در نهاد خانواده «مرد بورژواست و زن پرولتر».
مارکس و انگلس در کتاب "ایدئولوژی آلمانی" روابط عمپده یپا جوانپب اساسپی فعالیپت
اجتماعی را این طور نام می برند :تولید ابزار معیشت ،تولیپد نیازهپای جدیپد ،تولیپد انسپان
(خانواده) .آن ها در ادامه مپیگوینپد« :ایپن سپه جنبپه از فعالیپت اجتمپاعی را البتپه نبایپد بپه
صورت سه مرحله جدا از هم در نظر گرفت ،بلکه آن ها سه جنبپه  ...سپه "لحظپه" هسپتند
که از زمان پیدایش تاریخ و اولین انسان ،وجود داشته اند و هنوز در تاریخ امروز خود را
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تحمیل می کنند».
و ادامپپه مپپی دهنپپد« :تولی پد زنپپدگی؛ هپپم تولی پد زنپپدگی خپپود در جری پان کپپار و هپپم تولی پد
زندگی تازه در جریان زاییدن؛ اکنون یک رابطه دوگانه به نظر می آید :از یک طرف ،به
مثابه رابطه ای طبیعی و از سوی دیگپر یپک رابطپه اجتمپاعی ـ اجتمپاعی بپه ایپن معنپا کپه
مستلزم تعاون چند فرد است؛ فارغ از این که تحپت چپه شپرایطی ،چگونپه و بپرای چپه .از
اینجا نتیجه می شود که یک شیوه تولیدی مشخص ،یا مرحلپه صپنعتی مشپخص ،همیشپه بپا
شیوه تعاون مشخصی یا مرحله اجتماعی مشخصی ،همراه است و این "شیوه تعاون" خپود
یک "نیروی مولده" است .فزون تر ،مجموعپه نیروهپای تولیپدیای کپه در دسپترس انسپان
است شرایط جامعه را تعیین می کند .پس" ،تپاریخ بشپر" همپواره بایپد در ارتبپاط بپا تپاریخ
صنعت و مبادله بررسی شود( ».همانجا -ص )29
مارکس و انگلپس ،توضپیح مپی دهنپد تقسپیم کپار اجتمپاعی میپان انسپان هپا کپه در ابتپدا
صرفا مبتنی است بر تقسیم کار جنسی میان زن و مرد و تقسیم کار بر حسب قپدرت بپدنی،
نیازها ،تصادف و غیره ،با رشد نیروهای تولیدی پیچیدهتر شپد و بپاالخره تقسپیم کپار میپان
کار یدی و فکری ظهور کرد .در پی آمد تقسیم کپار اجتمپاعی ،انسپان هپا نیپز تقسپیم شپدند:
یک عده کار مادی و دیگران کار فکری می کنند؛ یک عده کار مپی کننپد و دیگپران از آن
لذت می برند؛ یک عده تولید می کنند و دیگرانی کپه مصپرف مپی کننپد .در ادامپه توضپیح
می دهند« ،تقسپیم کپار ،کپه تمپام ایپن تضپادها در آن نهفتپه اسپت و بپه نوبپه خپود بپر اسپاس
تقسیم کار طبیعی در خانواده و تقسیم جامعه به خانواده هپای ضپد هپم قپرار دارد ،همزمپان
بپپه معنپپای توزی پع اسپپت؛ در واقپپع توزی پع نپپابرابر (کیفپپی و کمپپی) کپپار و محصپپوالت آن و
نتیجتا مالکیت که اولین شکل آن ،هسته آن ،در خانواده است؛ جپایی کپه همسپر و فرزنپدان
برده های شپوهرند .بردگپی نهفتپه در خپانواده ،کپه هنپوز در شپکل خپام اسپت ،اولپین شپکل
مالکیت است؛ اما حتی در همین مرحله ،کامال منطبق است بر تعریف اقتصاد دانان مپدرن
که مالکیت را قدرت به کار گیری نیروی کار دیگپری مپی خواننپد .در واقپع ،تقسپیم کپار و
مالکی پت خصوصپپی واژه هپپای مشپپابه هسپپتند :هپپر دو بپپه ی پک چی پز اشپپاره دارن پد؛ یکپپی بپپا
رجوع به خود فعالیت و دیگری با رجوع به محصول آن فعالیت( ».همانجا -ص )52
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ای پن تحلیپپل درخشپپان ماتریالیسپپتی مارکسیسپپتی ،پایپپه هپپای تئوریپپک فهپپم از موقعیپپت
فرودستی زن در جوامپع طبقپاتی اسپت .شپالوده مپادی فرودسپتی زن ،تقسپیم کپار اجتمپاعی
است که در ابتدا "به طور طبیعی" و "خودبه خپودی" بپه او تحمیپل شپد و نطفپه بردگپی او
را تا به امروز حمل میکند 4.زن ،هم ابزار تولیپد اسپت (بپرای تولیپد انسپان کپارکن) و هپم
نیروی کار اسپت .در جامعپه طبقپاتی زن بپه "شپرایط تولیپد" (ماننپد زمپین) فروکاسپته شپده
است که باید تصاحب و بهره کشی شپود .امپا ایپن ابپزار کپار بپر خپالف زمپین و کارخانپه،
هوشپپمند اسپپت! اینجاسپپت نطفپپه تخاصپپم انفجپپاری می پان زن و کپپل روابپپط تولی پدی حپپاکم و
همچنین میان زن و مرد.
بردگپپی در خپپانواده ،اول پین فپپرم مالکی پت و تصپپاحب و اداره نی پروی کپپار دیگپپری بپپود.
تثبیت خانواده تک همسری شرایطی بود برای اینکه مرد بپر نیپروی کپار زن و فرزنپدانش
سلطه داشته باشد .در تاریخ ،این اولین عمال باه انقیااد کشایدن کاار دیگاری بارای انبادات
ثروت بود .خانواده پدرساالر در سرفصل جامعه طبقاتی قرار دارد .خپانواده پدرسپاالر در
بطپن تغییپرات انقالبپی جامعپه از بپرده داری بپه فئودالیسپم و سپپس سپرمایه داری تغییپرات
زیادی را از سر گذرانده است اما در اساس آن تغییر حاصل نشده اسپت .تولیپد مثپل توسپط
زن سرچشپپمه اصپپلی تپپامین نی پروی کپپارکن بپپرای جهپپان سپپرمایه داری اسپپت و کپپار زن
بعنوان مادر و همسر هنوز منبع اصلی تامین خدمات برای نگهداری نیروی کارکن است.

تحلیل های متداول ولی نادرست یا ناقص
جنپپبش چپپپ ایپپران و جهپپان در تحلیپپل از ریشپپه هپپای سپپتم بپپر زن معمپپوال فراتپپر از

 4در جامعه برده داری ،تقسیم کار اجتماعی به این شکل بود که برده دار ،محصول کار برده را از طریق
تملک شخص وی تصاحب می کرد .یعنی صاحب شخص برده بود .این روابط مالکیت که با قهر آشکار
تحمیل می شد ،برده دار را در موقعیت تصاحب محصول کار برده قرار می داد .رابطه تولیدی میان تولید
کننده مستقیم و تصاحب کننده در جامعه سرمایه داری تبدیل به مبادله کاالیی "آزاد" میان کارگر و سرمایه
داری شد؛ به این شکل که کارگر که فاقد هر گونه مالکیت بر ابزار تولید است مجبور است نیروی کار
(ظرفیت کاری بدنی و دماغی) خود را به سرمایه دار که مالک ابزار تولید است ،در ازای دریافت مزد،
بفروشد و در این فاصله هیچ حقی بر روی اینکه نی روی کارش چگونه استفاده می شود و محصول کارش
چه می شود ندارد.

22

فروکاستن آن به یکی از آثار جانبی رابطه استثماری میان کارگر و سرمایه دار نمپی رود.
آن را معضلی می بینند که با از میپان رفپتن اسپتثمار کپار مپزدی از بپین خواهپد رفپت .ایپن
واقعیت بزر اجتماعی تقریبا جایی در تحلیل های "طبقاتی" چپ ندارد .هنگپامی کپه مپی
خواهند زن را تحلیل طبقاتی کننپد او را بپه "زن کپارگر" و "زن دهقپان" و "زن بپورژوا"
تفکیک می کنند .البته زنان به طبقپات اقتصپادی مختلپف تفکیپک مپی شپوند ،امپا عپالوه بپر
این ،یک رابطه تولیدی و رابطه قدرت دیگر هم در جامعه است به نام رابطپه جنسپیتی کپه
نقش تعیپین کننپده ای در تولیپد و بازتولیپد طبقپات دارد و مبپارزه علیپه ایپن روابپط جنسپیتی
اسپتثمارگرانه و سپپتمگرانه بخپپش مهمپی از مبپپارزه بپپرای برانپداختن جامعپپه طبقپپاتی اسپپت.
مبپپارزه علی په سپپتم بپپر زن یکپپی از جبهپپه هپپای مهپپم نبپپرد طبقپپاتی اسپپت! در تحلی پل چپپپ از
سپپاخت اقتصپپادی ـ اجتمپپاعی نیپپز "مسپپاله زن" بنپپدرت جپپایی داشپپته اسپپت( .در جنپپبش
کمونیستی ایران یک استثنام حزب ماست).
یکپپی از پپپی آمپپدهای ضپپعف جنپپبش کمونیسپپتی در زمینپپه تحلی پل از روابپپط جنس پیتی و
جایگاه آن در ساختار نظام سرمایه داری آن است که تحلیل ماتریالیستی تاریخی مارکس و
انگلپپس جپپای خپپود را بپپه تحلی پل هپپای جامعپپه شناسپپانه داده اسپپت .در ای پن می پان ،برخپپی از
پژوهش گران فمینیست مارکسیست به پژوهش های فمینیسپتی در حپوزه فرهنپگ و قپدرت
(کپپه بپپه سپپهم خپپود بسپیار مهپپم انپپد) اکتفپپا نکپپرده و تحقیقپپات و تحلیپل هپپای مهمپپی در مپپورد
رابطه فرودستی زن با مالکیت و تولید ثروت در جامعپه سپرمایه داری تولیپد کپرده انپد کپه
بای پد ب په دقپپت مطالعپپه شپپده و نقادانپپه در بدنپپه دانپپش کمونیسپپتی مپپان ادغپپام شپپوند .جنپپبش
کمونیستی باید درک های خود را در این زمینه تصحیح کپرده و تکامپل دهپد .مپا در درجپه
اول باید به تحلیل هپای ماتریالیسپتی تپاریخی مپارکس و انگلپس از ریشپه هپای سپتم بپر زن
اتکپپام کن پیم و نپپه بپپه تحلی پل هپپای جامعپپه شناسپپانه و افپپزون بپپر آن ،تئپپوری هپپای مپپارکس و
انگلس را نیز تکامل دهیم.
در میپان بسپیاری از کمونیسپت هپای ایپران (و جهپان) ایپن درک غالپب اسپت کپه چپپون
"زن" بعنوان "زن" رابطه ای با تولید ندارد بنابراین ستم بر او را نیز نمی توان در حوزه
طبقاتی بررسی کرد؛ زن استثمار نمی شود بلکه به او فقط ستم می شود! اما کند و کپاو در
واقعیپات جهپان امپروز نشپپان مپی دهپد کپپه زن تولیپد مپی کنپپد ،دارای مالکیپت نیسپت و ایپن
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تولید در چارچوب روابط استثمارگرانه انجام می شود 5.تولید مثل زن و کپار وی در خانپه
بپپرای ت پامین خپپانواده ،کپپار اسپپت .ای پن کپپار ،اسپپتثمارگرانه و در خپپدمت انباشپپت ثپپروت در
جامعه سرمایه داری است اما اینکپه آیپا ایپن اسپتثمار در چپارچوب روابپط تولیپدی سپرمایه
داری صپپورت مپپی گی پرد ی پا ماقبپپل سپپرمایه داری ،موضپپوع بحپپث و پپپژوهش هپپای بیشپپتر
است.
ایپن واقعیپت کپه زنپان طبقپه بپورژوا نیپز دارای مالکیپت بپر ابپزار تولیپد هسپتند و خپود
اسپپتثمارگرند ،تغیی پری در جایگپپاه نهپپاد سپپتم بپپر زن در انباشپپت سپپرمایه و تولی پد کپپل نظپپام
اقتصادی ـ اجتماعی سرمایه داری نمی دهد .در واقع استثنایی است که قاعده را تحکیم می
کند .این زنان نیز منافع طبقاتی خود را در تحکیم روابط جنسیتی مردساالری می بیننپد .تپا
آنجا که به خود این زنان استثمارگر باز می شود آنان کیفیتا کمتر از زنان زیپر بپار روابپط
جنسیتی زن ـ مرد هستند.
تولیپپد سپپرمایه داری ،تولیپپد کپپاالیی گسپپترده اسپپت .سپپرمایه داری ،بخپپش بزرگپپی از
تولیدات اجتماعی را به مدار تولید کاالیی کشیده اسپت مگپر تولیپد مثپل و کپار زن در خانپه
را! این تولید ،تولید برای مصپرف مسپتقیم اسپت و مابپه ازای "سپاعت کپار اجتماعپا الزم"
که ارزش پولی را تعیین می کند ،نپدارد .در جامعپه ای کپه پپول تعیپین کننپده ارزش اسپت،
کار زن ارزش ندارد زیرا برای مصرف است و نه مبادله .در جامعه سپرمایه داری کسپی
کپپه کپپار بپپی ارزش مپپی کنپپد (یعنپپی کپپاری کپپه قابپپل تبپپدیل بپپه ارزش مبادلپپه نیسپپت) ارزش
ندارد .این اسپت رابطپه میپان کپار زن و فرودسپتی اجتمپاعی او .زنپان بپال بپر  52درصپد
جمعیت جهان را تشکیل می دهند اما  15درصد کار مربوط به تپامین خپدماتی کپل جمعیپت
6
جهان را انجام می دهند.

 5در اینجا منظور هر نوع "مالکیتی" نیست .بلکه مالکیت بر وسائل تولید است که کار فقط در ترکیب با آن
می تواند تولید کند.
 6کار خانگی در سرمایه داری و کار پرداخت نشده ی مادران .نوشته ی سیندی هیروندل 2002
House Work Under Capitalism and Unpaid Labor of Mothers. By Cindy
L’Hirondell -2004

24

اینکه تولید مثل و کار زن در خانه (بزر کردن کودک ،تعلیم و تربیت کپودک ،پخپت
و پز و بهداشت ،تنظی م اقتصپاد خپانواده ،حپل بحپران هپای خپانوادگی ،تنظپیم روابپط درون
خانواده و صدها خرده ریز دیگر) خصپلت کپاالیی نپدارد و بخشپی از تولیپد کپاالیی جامعپه
سپپپرمایه داری نیسپپپت بپپپه معنپپپای آن نیسپپپت کپپپه ربطپپپی بپپپه انباشپپپت سپپپرمایه داری نپپپدارد.
بپپالعکس ،جایگپپاه بسپپیار مهمپپی در انباشپپت سپپرمایه داری در مقیپپاس جهپپانی دارد .وقپپت
نامحپپدود و کپپار پرداخپپت نشپپده زنپپان یکپپی از داده هپپای مهپپم در تنظپیم سیاسپپت هپپای کپپالن
اقتصادی توسط مراکز اقتصادی بین المللی است .مشخصا ،در سیاست هپای "نئپولیبرالی"
از بین بپردن خپدمات اجتمپاعی کپامال بپا فپرض وقپت نامحپدود ( 22سپاعته) و کپار زن در
خانه پیش برده می شود .همان سیاست ریزان "نئپولیبرال" بپر روی اسپتفاده از کپار ارزان
زن در بیرون از خانپه نیپز برنامپه ریپزی مپی کننپد .سپرمایه داری گپرایش بپه آن دارد کپه
زنان را به بازار کار (کار پرداخت شپده) نیپز بکشپد و آنپان را سپه شپغله کنپد (تولیپد مثپل،
کار خانه ،کار بیرون) .سرمایه از یک طپرف بپرای "بپاال بپردن کپارآیی بپازار" بپه تشپدید
کار زن در خانه روی می آورد و از سوی دیگر ،او را به درون بازار کار نیپز مپی کشپد.
این موقعیت ،زن را تبدیل به نوع مخصوصی از کارگر کرده است کپه تحپت اسپتثمار چنپد
الیه و چند گونه است .هر چند سرمایه داری گپرایش بپه مپدرنیزه کپردن روابپط خپانوادگی
دارد امپپا همزمپپان بای پد تولی پد مثپپل زن و کپپار پرداخپپت نشپپده او را کنتپپرل کنپپد .در زمینپپه
روبنپای فرهنگپی نیپز مراکپز قپدرت آگاهانپپه بپه تحکپیم روابپط مردسپاالری مپی پردازنپپد و
گسترش مذهب بخشی از این "جهاد" علیه زن است .انباشت سرمایه داری در سطح جهان
نه فقط بر روی استثمار کارگر بلکه روی کار پرداخت نشده (بیگاری) استوار است .آمپار
اخیپر نشپپان مپپی دهپد کپپه سپپاالنه قریپب بپپه ده تریلیپون دالر ارزش از طریپق کپپار پرداخپپت
نشده ایجاد می شپود .سپرمایه داری و اسپتفاده از روابپط تولیپدی ماقبپل سپرمایه داری مپانع
الجمع نیستند .برخی از پژوهش گران فمینیست ـ مارکسیست نقش کپار پرداخپت نشپده زن
در انباشت سرمایه را به "انباشپت اولیپه" سپرمایه داری تشپبیه مپی کننپد؛ نپوع انباشپتی کپه
7
قرار بود مختص طلوع سرمایه داری باشد اما تا کنون به قوت خود باقی است.
 7مارکس در کتاب کاپیتال نشان می دهد که مرحله ابتدایی سرمایه داری وابسته به فرآیندی به نام "انباشت
اولیه" بود " .انباشت اولیه" به وجود آوردن یک جمعیت عظیم بی چیز از طریق سلب مالکیت ها ،تصرف
خصوصی زمین ها و منابع عمومی ،و سیاست های دولتی بود؛ جمعیتی که چیزی برای فروش نداشت جز
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ناگفته پیداست بسیاری از کارهای خدماتی خانگی از طریق لولپه کشپی آب و بپرق رسپانی،
گسترش رستوران ها ،غذاهای آماده ،خدمات بهداشتی و آموزشی وارد مپدار تولیپد کپاالیی شپده
انپپد .امپپا حتپی در کشپپورهای صپپنعتی پیشپپرفته ،ایپن حپپد از کپپاالیی شپپدن بخپپش کپپوچکی از کپپار
خانگی را در بر میگرد .در بخپش هپای بزرگپی از کشپورهای جهپان سپوم هنپوز حمپل روزانپه
آب و جمع آوری هیزم بر دوش زنان است .عدهای نیز معتقدند ،با مبپارزه بپرای دسپتمزد بپرای
کار خانگی ،بار استثمار زن کاهش می یابد .اما بایپد گفپت ،یکپم ،گپرایش بپه مپافوق اسپتثمار در
سرمایه داری گرایش بسیار قدرتمندی است که مانع از کاالیی شپدن کپار خپانگی و نیپروی کپار
زن در تولیدات خانگی می شود .دوم ،مزد برای کار خپانگی اولپین بپار در شپکل مطالبپه "مپزد
خانوادگی" از سوی کارگران مرد در قرن  79طرح شد تا زنان خانه نشپین شپده و بپه پپرورش
نسل جدید کارگران مشپغول شپوند .ایپن خواسپت از سپوی سپرمایه داری پذیرفتپه شپد و بپه نوبپه
خود روابط مردساالرانه را در خانواده کپارگر تحکپیم کپرد .سپوم ،کپاالیی شپدن کپار خپانگی از
طریق روندی دیگری انجام می شود که هم اکنون نیز جریان دارد :بیپرون آمپدن زن از خانپه و
درگی پر شپپدنش در مشپپاغلی کپپه ای پن خپپدمات را ارائپپه مپپی دهنپپد (آشپپپزخانه هپپای عمپپومی ،مهپپد
کودک ها ،بیمارستان ها و غیره) .نیاز بپه توضپیح و افشپاگری نیسپت کپه ایپن رونپد نیپز مشپکل
بیگاری زنان را حل نکرده و صرفا موجب دو شپغله شپدن زنپان شپده اسپت .چهپارم ،حتپی اگپر
سپپرمایه داری ارزش خپپدمات خپپانگی را محاسپپبه کپپرده و بپپه زن پرداخپپت کنپپد ،تولی پد مثپپل را
چگونه کاالیی خواهد کپرد؟ اگپر تولیپد مثپل نیپز ماننپد پوشپاک قابپل کپاالیی کپردن بپود ،سپرمایه
داری تا کنون این کار را کرده بود .بدن زن تنها "ابزار تولیپدی" اسپت کپه قابپل مکپانیزه کپردن
خودش را (به صورت فروش نیروی کار در ازای مزد) .بخش مهمی از "انباشت اولیه" فرآیند فتوحات
ماورای بحار و غصب زمین های حاصلخیز مستعمرات ،برده کردن اهالی بومی و تجارت برده بود.
مارکس می گوید« :کشف طال و نقره در آمری کا ،نابودی ،برده کردن مردمان بومی و دفن آنان در معادن،
آغاز فتح و غارت هند شرقی ،تبدیل آفریقا به قرقگاه شکار تجاری سیاهپوستان ،طلوع سیمگون عصر تولید
سرمایه داری بود ».و تاکید می کند این ها لحظات تعیین کننده انباشت اولیه بودند .تحلیل گران اقتصادی
چپ مانند دیوید هاروی هنگام بررسی دینامیسم انباشت در مرحله گلوبالیزاسیون سرمایه داری خاطرنشان
می کنند که روند انباشت از طریق سلب مالکیت کماکان یک بخش مهم از روند انباشت سرمایه داری
جهانی است .برخی پژوهشگران مارکسیست فمینیست کارزارهای ضد زن در طلوع سرمایه داری برای
تثبیت فرآیند تولی د مثل و تجاوز به زنان برده در ماورای بحار برای تکثیر انسان کارکن ،و باالخره ترفند
فوق استثمار زن تحت عنوان "جنس ضعیف" و تصاحب بخش رایگان کار زن در خانواده توسط سرمایه
داری را به "انباشت اولیه" مانند می کنند .آنان معتقدند این شکاف میان زن و مرد کارکرد بسیار مهمی در
انباشت اولیه داشت و کماکان جای مهمی در انباشت سرمایه داری دارد و افزون بر آن سرمایه داری
شکاف مهمی را در طبقه کارگر انداخته است.
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و تولید انبوه نیست! همین مساله به خشونت و بیرحمی و حساب گپری بپی حپد و انپدازه سپرمایه
داری در مورد کنترل باروری زن پا داده است .پژوهشپگران فمینیسپت ،تپاریخ  2قپرن سپرمایه
داری را در این زمینپه تپا حپد زیپادی مسپتند کپرده انپد ؛ از "شپکار جپادوگران" در قپرن  71بپه
جرم "بی ناموسی" (که در واقع شکار زنان ماما و پزشپک بپود) تپا قپوانین ضپد سپقط جنپین در
قرن  ،27همپه بپا هپدف کنتپرل بپدن زن و کپار تولیپد مثپل او بپوده اسپت .خشپونتی کپه علیپه ایپن
تولید کننده اعمال می شود بیرحمانه و فراگیر است زیرا طبقه اسپتثمارگر ابپزار تولیپد ایپن تولیپد
کننده را نمی تواند از کار او جدا کند و باید یک جا ابزار تولید و کپار را تصپاحب و بهپره کشپی
کند .اما این ابزار تولید ،ابزار تولید هوشمند است و نه یک قطعپه ماشپین .عمپق خصپمانه بپودن
این روابط اجتماعی را از همین جا می توان درک کرد.
سرمایه داری از بدو ظهور ،طبقه کارگر را به الیپه هپای گونپاگون تفکیپک کپرده و بپا
قپپرار دادن منپپافع هپپر الی په در مقابلپپه الی په ای دیگپپر ،رونپپد اسپپتثمار را پ پیش بپپرده اسپپت.
بسیاری این واقعیت را تا آنجا که مربوط به کارگران درون رشته های تولیدی یپا کارخانپه
است می بینند اما بزرگترین الیه بندی و انشعاب در طبقه کارکن را کپه شپکاف و انشپعاب
میان زن و مرد است نمی بینند .این کور جنسی در میان چپ ایران بپه خصپوص چپپی کپه
خود را "کارگری" می خواند بیماری مهمی است .نظام سرمایه داری مرد را در موقعیپت
ممتاز نسپبت بپه زن قپرار مپی دهپد .عپالوه بپر "سپرمایه" در کپل ،مپردان کپارکن (اعپم از
کارگر و خرده بورژوا و دهقان) نیز از کار رایگان زن بهره مپی برنپد .بپدون بپه رسپمیت
شناختن این حقیقت نمی توان زحمتکشان جامعه و جهان را متحد کرده و علیه این نظام که
چنین ساختار اجتماعی بیمارگونه ای بر پا کرده است پیروزمندانه و با قدرت تاخت.
ایپن کپپه ،زنپپان نیپز بپپه طبقپپات مختلپپف ماننپپد بپپورژوازی و کپپارگر و دهقپپان تقسپیم مپپی
شوند ،در کلیت این مسپاله کپه اکثپر زنپان جهپان بپه ایپن طپرز چنپد الیپه و چنپد گونپه تحپت
استثمار و ستم قرار می گیرند ،تغییری نمی دهد .واضح است که زنپان طبقپه بپورژوا کپار
خپانگی نمپپی کننپپد یپا مسپپئولیت بزرگپپی در آن ندارنپد .بلکپپه زنپپان و مپپردان دیگپپر را بپپرای
انجام تولیدات خانگی بهره کشی می کنند .امپا مسپاله مهمتپر آنسپت کپه آنپان بپه مثابپه طبقپه
بورژوا از ستم بر زن و فرودستی زن حمایت می کنند .حمایت آگاهانپه زنپان طبقپه حاکمپه
جمهوری اسالمی از قوانین مردساالرانه اسالم یک حرکت و موضع گیری طبقاتی است.
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زن در بازار کار
گسپپترش سپپرمایه داری ،مرتبپپا قشپپرهای بیشپپتری از تولی پد کننپپدگان جهپپان را از س پیطره
تولید ماقبل سرمایه داری بیرون کشیده و در درون مدارهای تولیپدی خپود ادغپام مپی کنپد .بپا
هر چرخش آن ،میلیون ها دهقان از روستاها کنده شپده و بپه شپهرها سپرازیر مپی شپوند .ایپن
شامل زنان نیز می شود .از دهه  7910میالدی به این طرف در کشورهای جهان سوم ده هپا
میلیون زن دهقان تبدیل به پرولترهای کارگپاه هپای تولیپدی شپده انپد .امپا ایپن شپغل سپوم آنپان
است .برخی از تحلیل گپران مارکسیسپت ـ فمینیسپت معتقدنپد شپغل هپای اول و دوم ایپن زنپان
(تولید مثل و کار خانگی) هنوز در چارچوب همان روابط ماقبل سپرمایه داری جریپان دارد.
ای پن زنپپان در شپپرایطی وارد ب پازار کپپار سپپرمایه داری مپپی شپپوند کپپه سپپاختارهای اقتصپپادی
نسبت به آنان به شدت تبعیض آمیزنپد .و فرهنپگ حپاکم بپر جوامپع بپه شپدت زن سپتیز اسپت.
آزار و اذیت جنسی زنان در محیط کار فراگیر است .شرایط کامال آماده است تا به هر درجپه
از استثمار تن دهنپد .زنپان خاورمیانپه و آفریقپای شپمالی بپه طپور متوسپط  21درصپد مپردان
حقپپوق مپپی گیرنپپد (گپپزارش  2001یونیسپپف) .علپپت تمپپایز فپپاحش در دسپپتمزدها آن اسپپت کپپه
دسپتمزدی بپه مراتپب پپایین تپر از حپداقل حقپوق دریافپت مپی کننپد و اغلپب در مشپاغل سپطح
پایین استخدام می شوند .اکثپر سپاعات زنپدگی زنپان را کپار خانپه (بیگپاری) پپر مپی کنپد؛ در
نتیجه زمان کمتری برای کار خارج از خانه دارند .حتپی زمپانی کپه خپارج از خانپه کپار مپی
کنند کنترل کمی بر درآمد خود دارند .همه این عوامل باعث می شود کپه زنپان شپاغل نتواننپد
سرمایه الزم را برای بیرون آمدن از فقر و یپا مالکیپت انباشپت کننپد .بپه عپالوه تبعپیض هپای
قانونی در زمینه مالکیت و وراثپت نیپز موقعیپت "بپی چیپز" زنپان را تضپمین مپی کنپد .زنپان
 15تا  90درصد دانه های خوراکی جهان و نیمی از کپل مپواد غپذایی را کشپت مپی کننپد امپا
فقیرترین قشرها هستند" .فقر زنانه شده است".
می بینیم که زن ،یک دسته بنپدی خپاص و بسپیار مهپم از پرولتاریاسپت کپه چنپد الیپه و
چند گونه استثمار می شود.
نوسازی جنبش کمونیستی
حزب مپا دو سپال اسپت بپر ضپرورت نوسپازی جنپبش کمونیسپتی ایپران و جهپان تاکیپد
کرده و گفته است بخش مهمی از این نوسازی باید نوسازی تفکر خود در مورد مساله سپتم
بر زن و نوسازی پراتیک خود در ایپن زمینپه باشپد .از زمپان نگپارش مانیفسپت کمونیسپت
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تا کنون  710سال می گذرد .به جرات می توان گفت درک کمونیسپت هپا از ایپن موضپوع
بپپه ورای آنچپپه مپپارکس و انگلپپس در کتپپاب ای پدئولوژی آلمپپانی و کتپپاب " منشپپام خپپانواده،
مالکیت خصوصی و دولت" گفته اند نرفته ،حتی در آن حد هم تبپدیل بپه آگپاهی رهبپران و
اعضپپای احپپزاب و سپپازمان هپپای کمونیسپپت نشپپده اسپپت .مپپا در دوره ای قپپرار داری پم کپپه
شورش و طغیان زنپان علیپه سپتم ،جهپانی و عمیپق تپر مپی شپود و از سپطوح نپازل "تظلپم
خواهی" به سپطح انقالبپی و جسپارت در پیشپقراولی تغییپرات اجتمپاعی بپزر مپی رسپد.
روشن اسپت کپه بخپش اعظپم قپدرت انفجپاری مپوج نپوین انقالبپات سوسیالیسپتی را طغیپان
های زنان علیه ستم تامین خواهد کرد .دانش و شعورمان را باید تکامل دهیم و همزمپان از
آن برای راه انداختن یک جنبش انقالبی انترناسیونالیستی زنپان در جهپان بهپره گیپریم .ایپن
یکی از عرصه های کلیدی مبپارزه طبقپاتی اسپت کپه جنپبش کمونیسپتی هپم مپی توانپد فکپر
خود را نوسازی کند و هم عمل خود را .و هم می تواند ایپدئولوژی و برنامپه کمونیسپتی را
تبدیل به یک نیروی مادی قدرتمند کند.
شعار مارکس" ،پرولتاریا چیزی برای از دست دادن ندارد جز زنجیرهایش اما جهانی
برای فتح دارد" در مورد این بخش از پرولتاریای جهان بپه گونپه ای ژرف مصپداق دارد.
در جامعه طبقاتی همواره کسانی قدرت دارند که صپاحب ابپزار تولیدنپد و شپرایط تولیپد را
کنترل مپی کننپد .زن خپودش بخشپی از "شپرایط تولیپد" اسپت؛ زن هپم بعنپوان نیپروی کپار
اسپپتثمار مپپی شپپود و هپپم شپپبیه بپپرده جامعپپه بپپرده داری بعنپپوان ابپپزار تولی پد .ای پن بخپپش از
پرولتاریا ،بزرگترین نیروی کار جهان است که به طپور چنپد الیپه و چندگانپه اسپتثمار مپی
شود و به نسبت این استثمار بر او سپتم چنپد الیپه وارد مپی شپود .او بپی قپدرت تپرین و بپی
حقوق ترین بخش پرولتاریاست و بیش از هر قشر دیگپر پرولتاریپا بیپرون رانپده از حپوزه
جامعه است ـ حتی از احزاب چپ و اتحادیپه هپای کپارگری! بنپابراین ،بپی دلیپل نیسپت کپه
تئوری کمونیستی بایپد بپا شپکافتن عمیپق تپرین و درونپی تپرین الیپه هپای چرایپی وضپعیت
زن ،خپپود عمی پق تپپر و نپپوتر شپپده و شایسپپته هپپدایت انقالبپپی شپپود کپپه واقعپپا ش پیوه سپپازمان
اجتماعی گذشپته را بپه طپور رادیکپال عپوض مپی کنپد و نپه اینکپه آن را در سپطحی دیگپر
بازسازی می کند.
تحلیل ماتریالیستی ـ طبقاتی از ستم بر زن ،مفاهیم مهمی برای گسپترش و تکامپل مبپارزه
طبقاتی بپرای سپرنگونی نظپام سپرمایه داری در جهپان بپه طپور کلپی و تپک تپک کشپورهای
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جهپپان دارد .تعمی پق و تکامپپل درک مارکسیسپپتی از ای پن مسپپاله مطمئنپپا درک هپپای مسپپلط در
جنبش کمونیستی در مورد مبارزه طبقاتی ،طبقه ،سازماندهی نیروهای انقالب و جنپبش هپای
اجتماعی را دگرگون خواهد کرد .همچنین ،تپاثیرات مهمپی بپر روی درک از شپرایط رهپایی
زنان و در پی آن بر روی جنبش های زنان خواهد داشپت .جنپبش زنپانی کپه در مپورد ریشپه
کن کردن ستم بر زن پیگیر باشد بپه یقپین در خواهپد یافپت کپه شپرط رهپایی زنپان سپرنگونی
کلی پت نظپپام سپپرمایه داری و جپپایگزینی آن بپپا جامعپپه کمونیسپپتی اسپپت؛ جامعپپه ای کپپه در آن
تقسپیم کپپار و مبادلپپه کپپار میپان انسپپان هپپا چپپه در شپکل کپپاالیی ـ مپپزدی و چپپه در شپپکل غیپر
کاالیی و "غیپر مپزدی" آن رخپت بپر بسپته ،انسپان هپا بپه طپور داوطلبانپه وارد تعپاون بپرای
بازتولیپد زنپدگی مپادی شپان مپی شپوند .و دانپش بشپر آن چنپان رشپد کپرده کپه دیگپر بپپدن زن
ابپپزاری بپپرای تولیپد نسپپل هپپای دیگپپر نیسپپت .بلپپه ،تولیپد مثپپل از ایپن طریپق همپپراه بپپا روابپپط
اجتماعی ستمگرانه به موزه تاریخ سپرده خواهد شد.
 -از نشریه حقیقت دوره جدید ،شماره  ،19اسفند 7111
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جنبش رهایی زنان و نوسازی جنبش کمو نیستی
نزدیک به دو قرن از زمان کشف یکی از بزرگتپرین حقپایق جامعپه بشپری مپی گپذرد:
درجه پیشرو بودن یک جامعه با درجه آزادی زنان آن جامعه سنجیده می شود!
دار و دسته مرتجعی که  21سپال پپیش در ایپران بپر مسپند قپدرت نشسپت ،بپیش از هپر
نیروی سیاسی ـ طبقاتی دیگر این حقیقت را دریافت و بر پایه آن عمل کرد؛ به طپوری کپه
برای عقب راندن جامعه و تحکیم نظام سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی پوسیده خپود ،گپام بپه
گام آزادی و حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان را لگدمال و بردگپی زنپان را در قپانون نیپز
ثبت کرد.
در مقابل این یورش ارتجاعی قرون وسپطایی ،جنپبش زنپان بپراه افتپاد .امپا ایپن جنپبش
متاسپپپفانه از حمایپپپت فعپپپال جنپپپبش کپپپارگری و جنپپپبش کمونیسپپپتی محپپپروم مانپپپد .اکثریپپپت
نیروهای چپ به شکل گیری تشکالت انقالبی زنان به دیده تحقیر نگریستند و ربطپی میپان
مبپپارزه علی په سپپتم جنس پیتی و مبپپارزه طبقپپه کپپارگر بپپرای سپپرنگونی نظپپام سپپرمایه داری
ندیدند .این کارنامه تاسف بپار نیپاز بپه نقپد دارد .هنپوز بسپیاری کپه خپود را کمونیسپت مپی
دانند دست به نقپد ایپن کارنامپه نپزده انپد .هنپوز بسپیاری از فعپالین چپپ و حتپی عپده ای از
کمونیست هپا ،درک نپازل و نادرسپتی از رابطپه میپان ایپن مبپارزه اجتمپاعی مهپم (مبپارزه
علیه ستم بر زن) و انقالب پرولتری دارند .به همین دلیل قادر نیسپتند در جنپبش کپارگری،
بر سپر ایپن مبپارزه اجتمپاعی تاریخسپاز ،دگرگپونی و تحپول فکپری ایجپاد کننپد .احپزاب و
سازمان هایی که خود را کمونیست می خوانند اگر نتواننپد یپک ترازنامپه علمپی از تئپوری
ها و خپطهپا و سیاسپتهپا و عملکردهپای خپود در ایپن زمینپه ارائپه دهنپد ،مطمئنپا نخواهنپد
توانست در جنبش زنان تاثیرگذار باشند.
کمونیست هایی که نقادانه به خود می نگرند ،مرتبا پیشپرفت مپی کننپد و قابپل اعتمپاد و
تحسین اند .این روش نشانگر آن است که خواهان دگرگونی جهپان و بپه زبالپه دان افکنپدن
روابط اجتماعی پوسیده جامعپه طبقاتیانپد .نقپد کمبودهپا و جبپران عقپب مانپدگی هپا موتپور
پیشرفت است .موتور زندگی و تحرک است.
 21سپپال یکپپی از برنامپپه هپپای مرکپپزی رژیپپم جمهپپوری اسپپالمی حملپپه بپپه آزادی و
برابری زنان بود .در مقابل ،جنبش کمونیستی فاقپد برنامپه و رزمنپدگی الزم در جپواب بپه
30

چالش های وقیحانه رژیپم بپود .بایپد مپدام سپوال کپرد ریشپه هپای فکپری و طبقپاتی ایپن بپی
تفاوتی و بی عملی چیست؟ بدون شک این یک انحراف بورژوایی و سازشکاری و امتیپاز
دادن به طبقات حاکم در یک عرصه بسیار مهم مبارزه اجتماعی است.
پس از گذشت سال هپا و بپا وجپود آشپکار شپدن اهمیپت جنپبش انقالبپی زنپان در دمیپدن
حیات نوین به صحنه سیاسی جامعه و تحرک بخشپیدن بپه شپور شورشپگری علیپه ارتجپاع
هنپپوز اطالعیپپه هپپای برخپپی از "فعپپالین جنپپبش کپپارگری" بپپه مناسپپبت هشپپت مپپارس بپپا
"هشدار" به زنان و جنبش زنان شروع می شود مبنی بر اینکه مبادا جنبش زنان تبعیپت از
جنبش کارگری و "منجیان" خود را فراموش کند! باید به اینپان خپاطر نشپان کپرد کپه روز
هشت مارس ،روز هشدار به زنان نیست .روز شاد شپدن از برخاسپتن بپرده تپرین بردگپان
روی زم پین اسپپت .روز درخواسپپت شپپورش هپپر چپپه پیگیرانپپه و فراگیرتپپر علی په ای پن نپپوع
بردگی اسپت .در ایپن میپان برخپی سوسیالیسپت نماهپا نیپز حمایپت خپود از جنپبش زنپان را
مشروط به "سوسیالیست" بودن آن می کنند .حال آنکه حمایت از شپورش زنپان علیپه قیپود
بردگی شان و تشویق این شورش و تالش در راه رسپاندن آن بپه سپرانجام پیروزمنپد ،خپود
یک محک تعیین کننده بپرای سوسیالیسپت بپودن اسپت .در قپاموس ایپن سوسیالیسپت نماهپا،
سوسیالیسم همه چیز هست به جز گسستن زنجیرهای بردگی زنان .باید به اینپان گفپت ،ایپن
شمایید که باید سوسیالیسپت بودنتپان را بپا دفپاع پیگیرانپه از شپورش زنپان علیپه سپتمدیدگی
شان ،ثابت کنید و نه بالعکس .مانند بورژوازی به دنیا و رابطه ها وارونه ننگرید.
در میان چپ ایران یک گرایش بسیار مضر کارگر پرسپتی نفپوذ کپرده اسپت کپه کپامال
یک گرایش ضد مارکسیستی است .این گرایش تحت نام "کپارگر" بپه جنپبش انقالبپی زنپان
حمله می کند و به این دلیل که ایپن جنپبش اجتمپاعی از دریچپه یپک تضپاد خپاص (سپتم بپر
زن) نظم اجتماعی موجود را به چالش طلبیده ،آن را بورژوایی می خواند .هنوز از سپوی
برخی که خود را "چپ" می خوانند شپنیده مپی شپود کپه بپا تاسپف مپی گوینپد :جنپبش زنپان
ربطی بپه کپارگر نپدارد پپس بپورژوایی اسپت! هنپوز روی زنپان سپازمان هپای چپپ فشپار
اسپپت کپپه هنگپپام قپپدم گذاشپپتن در عرصپپه جنپپبش زنپپان بپپا تاکی پد تکپپرار کننپپد کپپه خواهپپان
"سوسیالیسم" هستند و "فقط از حقوق زن زحمتکش" دفاع می کنند و اعالم کنند که "بخت
جنبش زنان با دستیابی کارگران به خواسته هپای شپان گشپوده مپی شپود" .روی آنپان فشپار
اسپت کپه حتمپا ایپن آیپپین مپذهبی را بپه جپای آورنپد تپپا مبپادا بپه "فمینیسپم بپورژوایی" آلپپوده
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شوند.
امپپا ای پن بیهپپوده گپپویی هپپا نپپه ربط پی بپپه سوسیالیسپپم دارد و نپپه بپپه طبقپپه کپپارگری کپپه
رسپپالتش نپپابودی نظپپم کهپپن اسپپت .تپپرویج ایپپن افکپپار در مپپورد جنپپبش زنپپان تحپپت نپپام
"کمونیسم" و "سوسیالیسم" و "جنپبش کپارگری" در واقپع ضپربه زدن بپه اعتبپار کمونیسپم
بعنوان برنامه و ایدئولوژی رهایی بخش بشریت و طبقه کارگر بعنوان انقالبی تپرین طبقپه
عصر ماست .اگر اجازه دهیم این افکپار نادرسپت تحپت نپام کمونیسپم و سوسیالیسپم تپرویج
شود ،جنبش کمونیسپتی بپه مثابپه یپک جنپبش پدرسپاالر متعلپق بپه عصپر کهپن ،سوسیالیسپم
بعنپپپوان جامعپپپه ای کپپپه سلسپپپله مراتپپپب و امتیپپپازات پدرسپپپاالری جامعپپپه سپپپرمایه داری را
بازتولید می کند و طبقه کارگر بعنوان دژ پدرساالری ،شناخته می شپود .حپال آنکپه جنپبش
کمونیستی ،جنبشی است که آینده تابناک بشریت را نمایندگی می کنپد و طپرح نبپردی اسپت
برای دفن نظم اجتماعی کهن .سوسیالیسم جامعه گذار از سرمایه داری به کمونیسم است و
طبقه کارگر طبقه ایست که رهایی اش در گرو نابودی همه و هر گونه امتیاز و ستم است.
فقط با محو نظام اقتصادی و اجتماعی و ایدئولوژیک سرمایه داری و جپایگزینی آن بپا
کمونیسپم ،رهپپایی زنپپان کامپل مپپی شپپود .حتپی در سوسیالیسپپم نیپز رهپایی زنپپان کامپپل نمپپی
شود .زیپرا جامعپه سوسیالیسپتی جامعپه ایسپت در حپال گپذار .جامعپه ایسپت کپه از سپرمایه
داری گسست کرده ولی هنوز به کمونیسم نرسپیده اسپت .در جامعپه سوسیالیسپتی ،اسپتثمار
از میان می رود ولی هنوز تمایزات مهمی در میان انسان هپا بپاقی مپی مانپد :تمپایزاتی کپه
از جامعپپه سپپرمایه داری بپپه ارر رس پیده اسپپت .مبپپارزه بپپرای محپپو کامپپل ای پن تمپپایزات،
خصلت مبارزه را در جامعه سوسیالیستی رقم مپی زنپد .یکپی از مبپارزات مهپم کپه پویپایی
رو به جلوی جامعه سوسیالیستی را حفظ می کند ،مبپارزه زنپان بپرای محپو کامپل تمپایز و
شپپکاف می پان زن و مپپرد اسپپت .در تجربپپه کشپپورهای سپپابقا سوسیالیسپپت دی پدیم کپپه پپپس از
احیای سرمایه داری چگونه پدرساالری به طور افسارگسیخته در آن جوامپع رشپد یافپت و
زنان را در اشکال جدید به موقعیت فرودست راند.
طبقپپه کپپارگر بپپرای اینکپپه نشپپان دهپپد واقعپپا خواهپپان بنپپای جهپپانی نپپوین اسپپت بایپد تمپپام
امتیازات و سلسله مراتب ستمگرانه درون جامعه را به چالش بطلبد و بدون مالحظه آن را
نقد کند .در این میان ،فرودستی زن یکی از مهمترین و تعیپین کننپده تپرین تمپایزات جامعپه
طبقاتی است .مطمئنا آن بخپش از جنپبش کپارگری را کپه چنپین عمپل نمپی کنپد ،نمپی تپوان
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یک جنبش سوسیالیستی محسوب کرد .روش هپر جنپبش و هپر حپزب نسپبت بپه ایپن مسپاله
یکی از محک های تعیین کننده برای تعیین خصلت آن است.
از نظر مارکسیسم این وظیفپه طبقپه کپارگر اسپت کپه علیپه هپر گونپه سپتم مبپارزه کنپد.
کمونیست ها کپه قشپر آگپاه طبقپه کارگرنپد ،بایپد کپارگران را بپه ایپن واقعیپت آگپاه کننپد کپه
رسالت طبقه کارگر بهبود وضع فعلپی خپودش نیسپت بلکپه رسپالت آن ،سپاختن یپک دنیپای
نوین است .دنیای نوین چیپزی مجپرد و بهشپتی نیسپت .دنیپای نپوین یعنپی روابپط تولیپدی و
اجتمپپاعی نپپوین میپان انسپپان هپپا و افکپپار نپپوین در میپان آنپپان .سوسیالیسپپم یعنپی انقپپالب در
روابط میان انسان ها .در این میان ،یکی از مهمترین روابط ،رابطه میان دو نیمپه جمعیپت
بشری اسپت .سپازمان اجتمپاعی سپرمایه داری و تمپام جوامپع طبقپاتی پپیش از آن بپه گونپه
ایست که زن را در جایگاه فرودست و مرد را در موقعیت ممتاز قرار می دهد .این رابطه
سپپتمگرانه می پان مپپرد و زن ،یک پی از نهادهپپای ضپپروری نظپپام مالکی پت خصوص پی اسپپت.
تولید اجتماعی در تمام جوامع طبقاتی به گونه ای سازمان یافته است که وابسته به موقعیت
فرودست زن در خانواده و در جامعه است .سازمان اجتماعی مبتنی بر سلسله مراتب ،چپه
در سرمایه داری و چه ماقبل آن ،شامل فرودستی زن نسبت به مپرد اسپت .ایپن فرودسپتی،
در هر یک از این جوامع بر حسب نوع روابط تولیدی حپاکم در آن هپا ،شپکلی متفپاوت بپه
خپپود م پی گی پرد .امپپا در هپپر حالپپت ،رابطپپه زن بپپا مپپرد در همپپه جوامپپع طبقپپاتی ،رابطپپه
فرودست با باالدست است.
کسانی که جنبش رهایی بخش زنان را ضپد سپرمایه داری نمپی داننپد و معتقدنپد جنپبش
زنان در صورتی "سوسیالیستی" می شود کپه بپه "جنپبش کپارگری" بپیونپدد ،بایپد شپناخت
خود را از سرمایه داری و سوسیالیسم تکامل دهند.
ستم بر زن ،بخشی الینفک از سازمان تولید سرمایه داری است .ستم جنسیتی یک نهاد
کلی پدی در شپپبکه پیچی پده روابپپط تولی پدی اسپپت .نهپپادی خپپاص بپپرای سپپازمان دادن روابپپط
تولیدی استثمارگرانه در جوامپع سپرمایه داری و ماقبپل سپرمایه داری اسپت .بپه ایپن معنپا،
ربطی مستقیم به روابط تولیدی دارد.
کسانی که درکشان از "روابپط تولیپدی" محپدود بپه رابطپه خریپد و فپروش نیاروی کاار
میان سرمایه دار و کارگر اسپت ،قپادر بپه درک ایپن تبیپین مارکسیسپتی از جایگپاه سپتم بپر
زن در نظپپام اجتمپپاعی اقتصپپادی سپپرمایه داری نیسپپتند .روابپپط تولی پدی جامعپپه ی پک پدی پده
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اجتمپپاعی اسپپت .رابطپپه خریپد و فپپروش نیپروی کپپار میپان سپپرمایه دار و کپپارگر تنهپپا یپک
بخش از این روابط تولیدی اجتماعا سازمان یافتپه اسپت .خریپد و فپروش نیاروی کاار میپان
سپپرمایه دار و کپپارگر بپپر بسپپتر ی پک روابپپط اجتمپپاعی پیچی پده انجپپام مپپی شپپود کپپه جایگپپاه
فرودست و نابرابر زن یکی از مولفه های مهم آن است .کاالیی به نپام نیاروی کاار نیپز در
یک فرآیند کلی اجتماعی تولید می شود که زنان از زمپان زاییپدن تپا ارائپه خپدمات خپانگی
نقشی کلیدی در آن دارند .امپا بپر خپالف کپارگر ،نقپش زن در ایپن فرآینپد تولیپد اجتمپاعی،
پنهان می ماند .آشکار کردن این نقش نیاز به دخالتگری آگاهانه سیاسی و ایپدئولوژیک در
جامعه دارد.
روابط تولیدی ،روابطپی اسپت کپه میپان انسپان هپا در فرآینپد تولیپد برقپرار مپی شپود و
ظرفیت ،استعداد و ابتکار انسان ها را رشد داده و یا سد می کند .زمانی که روابپط تولیپدی
به مپانعی در مقابپل رشپد و شپکوفایی نیپروی انسپان تبپدیل مپی شپوند ،شپورش انسپان هپای
تحپپت سپپتم و اسپپتثمار آن روابپپط را درهپپم شکسپپته و روابپپط نپپوینی جپپایگزین آن مپپی شپپود.
شورش زنان علیه ستم جنسیتی بخش تعیین کننده ای از شپورش علیپه روابپط تولیپدی کهنپه
است .پیچیدگی ستم جنسیتی در آن است که فقط از سوی طبقات استثمارگر بر زنان اعمال
نمی شود بلکه از سوی توده های زحمتکش علیه توده های زحمتکش نیز اعمال مپی شپود.
بپپه هم پین دلی پل انگلپپس ،زن را پرولتاری پای مپپرد خوانپپد! ندی پدن ای پن واقعی پت و تقلی پل دادن
روابپپط تولی پدی اسپپتثمارگرانه بپپه رابطپپه می پان کپپار و سپپرمایه ،ی پک درک اکونومیسپپتی از
روابط تولیدی و اجتمپاعی اسپتثمارگرانه اسپت .بپه همپین دلیپل بپدون اسپتثنا در تمپام جنپبش
های سندیکایی و اتحادیه ای ،مپرد کپارگر بازنمپای کپل طبقپه اسپت و گپرایش مردسپاالری
جزیی از این جنبش هاست.
چنین درک اکونومیستی از روابط تولیدی استثماری به درک بورژوایی از سوسیالیسپم
نیز منتهی می شود .در درون احزاب و سازمان های چپپ ایپران اغلپب دیپده مپی شپود کپه
سوسیالیسم مترادف است با هر آنچه که "کارگری" است .در نگاه اینان ،جنپبش کپارگری،
جنبشی ذاتا سوسیالیستی است و جنبش زنان ،تنها زمانی می تواند سوسیالیستی باشد کپه بپا
جنپپبش "ذاتپپا" سوسیالیسپپتی کپپارگری ،پیونپپد خپپورد .در حپپالی کپپه مبپپارزه کپپارگران بپپرای
شرایط کاری بهتر نه تنها "ذاتا" سوسیالیستی نیست بلکه بورژوایی است زیپرا مبپارزه ای
است برای ایجاد یک رابطه مبادله کاالیی عادالنه تپر بپین دارنپده نیپروی کپار (کپارگر) بپا
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دارنپپده ابپپزار تولیپد (سپپرمایه دار) .درک اینپپان از "سوسیالیسپپتی" کپپردن جنپپبش زنپپان ایپن
است که جنبش زنان نیز شعارهای مطالبات اقتصادی برای زنان کارگر را پپیش کشپد .در
دیپدگاه آنپان اگپر جنپپبش زنپان نیپز بپه نپوعی خپود را وارد ایپن چپارچوب ،یعنپی چپپارچوب
مبپپارزه بپپرای مبادلپپه کپپاالیی عادالنپپه تپپر ب پین دارنپپدگان نی پروی کپپار (کپپارگر) و دارنپپدگان
سرمایه کند ،سوسیالیستی می شود .اما این طور نیسپت! مبپارزه بپرای فپروش نیاروی کاار
با شرایطی بهتر ،البته مبپارزه عادالنپه ای اسپت و جنپبش زنپان از برابپری و حقپوق زنپان
زحمتکش در این عرصه نیز حمایت می کند و باید بکند .اما مبپارزه بپرای فپروش نیاروی
کاار کپپارگر بپا شپپرایطی بهتپر را نمپی تپوان یپک مبپارزه سوسیالیسپپتی محسپوب کپپرد زیپرا
هنوز در چارچوب مناسپبات کپاالیی و قپانون ارزش قپرار مپی گیپرد و الجپرم دارای افقپی
بورژوایی است.
سرمایه داری یک شبکه پیچیده از روابط تولیدی است که قانون ارزش و سپود راهنمپا
و فرمانده آن است و بر پایه تولید کپاالیی بسپط یابنپده پپیش مپی رود .سپرمایه داری قابلیپت
تولیپدی و ابتکپپارات انسپپان هپپا در قالپپب ایپن سپپازمان اجتمپپاعی محقپپق مپی کنپپد .حپپال آنکپپه
سوسیالیسم یعنی از میان بردن تمام شبکه پیچیده روابط تولیدی که بر قانون ارزش و تولید
کاالیی بسط یابنده متکی است .سوسیالیسم ،یعنی جایگزین کردن این سازمان اجتمپاعی ،بپا
سازمان اجتماعی دیگری که در آن دیگر قپانون ارزش و سپود در فرمانپدهی نیسپت .بلکپه
برآورده کردن نیازهای همه جانبه اکثریت جامعه و تکامل جامعه بشپری بسپوی کمونیسپم،
در فرمانپپدهی اسپپت .سوسیالیسپپم قپپانون ارزش را از فرمانپپدهی سپپازمان اجتمپپاعی تولی پدی
سرنگون می کند .در سازمان اجتماعی سوسیالیستی ،انسان هپا نپه بپه مثابپه دارنپدگان کپاال
بلکه بر اساس برآورده کردن نیازهای جمعی با یکپدیگر در فرآینپد تولیپد اجتمپاعی روبپرو
م پی شپپوند .بنپپابراین مبپپارزه کپپارگران بپپرای دسپپت ی پافتن بپپه وضپپعیت بهتپپر در چپپارچوب
سازمان اجتماعی سرمایه داری ،هنوز یک مبارزه سوسیالیستی نیست.
سرمایه داری جهپانی مرتبپا بازارهپایش را بسپط داده و بپه طپور مسپتمر ظرفیپت تولیپد
کردن انسان را تبدیل به نیروی کار (این کاالی ویژه قابپل خریپد و فپروش) مپی کنپد .زنپان
نیز از این قاعده مستثنی نیستند .بپه همپین جهپت در مقیپاس جهپانی بپا "زنانپه" شپدن بپازار
کار مواجهیم .اما کشیدن زنان به بازار کپار و تبپدیل ظرفیپت تولیپدی وی بپه کپاال ،مسپاوی
با از بین بردن نهاد ستم بر زن نیست .سرمایه داری گرایش به آن دارد که اشکال فئپودالی
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سپتم جنسپیتی را منحپپل کنپد تپپا زنپپان را بپپه بپازار کپپار بکشپپد امپا سپپتم بپپر زن را در اشپپکال
جدیدتر در شبکه پیچیده روابط تولیدی سرمایه داری ادغام مپی کنپد .بپازار کپار زنانپه مپی
شود اما پدر ساالری در اشکال نوین بازتولید می شود.
دقیقا به همین دلیل که سپتم بپر زن بخشپی از روابپط تولیپدی و اجتمپاعی سپرمایه داری
است ،رهایی زن با کسب آزادی و برابری و ریشه کن کردن شکل های فئودالی و مپذهبی
ستم جنسیتی ،کامل نمی شود .جنبش رهایی زنپان در ایپران و در کشپورهای تحپت سپلطه،
باید دست به مبارزه دمکراتیک برای ایجاد برابری در همه زمینه ها بزنند زیرا بدون ایپن
کار نمی توانند انرژی زنپان را کپه اسپیر چنگپال مناسپبات بسپیار عقپب مانپده سپتم جنسپیتی
هستند رها کرده و برای راهگشایی برای سوسیالیسم و کمونیسپم بسپیج کننپد .امپا در همپان
حپپال بای پد افپپق هپپای جنپپبش رهپپایی زنپپان را بپپه ورای "برابپپری" گسپپترش دهنپپد .پیشپپروان
جنپپبش رهپپایی زنپپان بپپرای آنکپپه مپپانع از توقپپف ای پن جنپپبش در میانپپه راه شپپوند ،بای پد افپپق
رسیدن به جامعه کمونیستی در سپطح جهپانی را در ایپن جنپبش پپیش بگذارنپد و تپوده هپای
زن را با این آینده آشنا کنند تا رزمندگی و عزم آنان برای سرنگونی دنیپای کهپن و سپاختن
دنیای نو صد چنپدان شپود .البتپه در ایپن جپا منظپور از سوسیالیسپم و کمونیسپم همپان درک
رایج در جنبش چپ ایپران نیسپت .بلکپه جامعپهای اسپت کپه مپارکس در نتیجپه نقپد سپرمایه
داری به خطپوط کلپی آن دسپت یافپت .جامعپه آینپده کمونیسپتی جامعپه ای اسپت کپه بپا محپو
چهار عامل جامعه طبقاتی به وجود می آید :محو کلیپه تمپایزات طبقپاتی ،محپو کلیپه روابپط
تولیدی که شالوده این تمایزات طبقاتی را تشکیل مپی دهپد ،محپو کلیپه روابپط اجتمپاعی کپه
منطبق بر این روابط تولیدی است و دگرگون کردن کلیه افکاری که منطبق بر ایپن روابپط
اجتماعی است( .مارکس ـ مبارزه طبقاتی در فرانسه)
قپپرار دادن افپپق سوسیالیسپپتی و کمونیسپپتی در راس هپپر جنبش پی (منجملپپه جنپپبش کپپارگری)
یعن پی قپپرار دادن ای پن  2کلی پت در افپپق آن .خصپپلت سوسیالیسپپتی و کمونیسپپتی جنپپبش زنپپان بپپا
مب پارزه آن علی په کلی پت نظپپام سپپرمایه داری (بپپه آن صپپورت کپپه مپپارکس م پی گوی پد و نپپه بپپه آن
صورت که اکونومیست های پدر ساالر در جنبش چپ ایران می گویند) بروز مپی یابپد و نپه از
طریق پیوسپتن آن بپه "جنپبش کپارگری" یپا بپه صپرف قپرار دادن مطالبپات کپارگری در لیسپت
مطالبات خود.
ستم بر زن ،با ظهپور جامعپه طبقپاتی بپه وجپود آمپد و بپا محپو کامپل جامعپه طبقپاتی از
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میان خواهد رفت .از آنجا که ستم بر زن از چنپین عمپق تپاریخی برخپوردار اسپت ،جنپبش
رهایی زنان انرژی و پتانسیل بزرگی برای سپوق دادن کپل جامعپه بشپری بسپوی کمونیسپم
را در خود نهفته دارد .درک این پتانسیل فقط برای کسانی امکان پذیر است کپه واقعپا و بپه
طور جدی برای افق سوسیالیسم در ایران و کمونیسم در جهان می رزمند.
اگپپر جنپپبش کپپارگری ،بپپه ورای مبپپارزات اقتصپپادی نپپرود ،می پان ای پن جنپپبش و جنپپبش
رهپپایی بخپپش زنپپان ،تپپنش مپپداوم حپپاکم خواهپپد بپپود .زی پرا جنپپبش اقتصپپادی کپپارگران در
چارچوب مبادله کاالیی در جریان است .حال آنکه سپتم جنسپیتی در ایپن چپارچوب تولیپد و
بازتولید می شود و بخشپی از شپبکه پیچیپده تولیپد و بازتولیپد نیپروی کپار کپارگر اسپت .بپه
دلیپل همپین خصپپلت سپپتم جنسپیتی (نقپپش آن در شپپبکه پیچیپده تولیپد و بازتولیپد نیپروی کپپار
کارگر) در جا زدن جنبش کارگری در چارچوب مبارزه برای "شرایط کپاری بهتپر" مپانع
از آن می شود که بتواند ریشه کن کردن نپابرابری زن و مپرد در همپه شپئون اجتمپاعی را
در رئپپوس مطالبپپات خپپود قپپرار دهپپد .اگپپر جنپپبش کپپارگری بپپه ورای جنپپبش اقتصپپادی و
مطالباتی نرود و تبدیل به یک جنبش انقالب اجتماعی نشود ،قادر به حل ایپن تپنش نخواهپد
شد.
زنپپان کپپارگر محپپروم تپپرین و ب پی حقپپوق تپپرین و فقیرتپپرین بخپپش طبقپپه کارگرنپپد کپپه
ساعات کار زیاد ،حقپوق نپازل ،محرومیپت از قپانون کپار ،نصیبشپان مپی شپود .عپالوه بپر
این ،به عنوان زن در معرض توهین و تحقیر دائم جامعه مردساالر منجمله کپارگران مپرد
و شبکه سنت و مذهب و افکار مسلط در جامعه اند .هیچ یک از این ها در جنبش کارگری
فی الحال متشکل ایران انعکاس نیافته است .جنبش کارگری فپی الحپال متشپکل عمپدتا یپک
جنبش مردانه است .ساختار و افکار غالب بپر آن بپه گونپه ایسپت کپه پپذیرای زنپان کپارگر
نیست .امروزه کارگران کمونیست در حال دسپت و پنجپه نپرم کپردن بپا ایپن معضپل بسپیار
مهم اند .جنبش کارگری ،باید خواستار لغو تمام قوانین شریعت و قوانین تبعپیض آلپود ضپد
زن در جمهوری اسالاست .این قوانین انعکاسی از روابط قپدرت و روابپط تولیپدی جامعپه
اند که زنان کارگر بزرگترین قربانیان آن هستند .امپا ایپن سپتم فقپط شپامل حپال زن کپارگر
نیست .بلکه عموم زنان را در بر می گیرد .بی اعتنایی به مطالبات عمپومی جنپبش رهپایی
بخش زنان تحت لپوای محپدود کپردن خپود بپه مطالبپات "زن کپارگر" نشپانه نفپوذ تفکپرات
پدرساالری در میان فعالین جنبش کارگری است .کارگران کمونیست جملپه مپارکس را در
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"مانیفست کمونیست" فراموش نمی کنند کپه :انقپالب کمونیسپتی گسسپت از مناسپبات سپنتی
مالکیت و افکار سنتی را در بر می گیرد .بپه عبپارت دیگپر ،مانیفسپت کمونیسپت آن چنپان
بهپپایی بپپه قپپدرت "افکپپار سپپنتی" در حفپپظ نظپپام سپپرمایه داری مپی دهپپد کپپه آن را همسپپنگ
مالکیپپت خصوصپپی مپپی گپپذارد .یکپپی از قپپوی تپپرین و ریشپپه دارتپپرین "افکپپار سپپنتی"،
فرودستی زن نسبت به مرد است کپه بپدون گسسپت از آن ،سپخنی هپم در مپورد گسسپت از
مناسبات مالکیت خصوصی نمی توان گفت.
در تمپپام جنپپبش هپپای مل پی ،جنپپبش هپپای اقتصپپادی کپپارگری و جنپپبش هپپای دمکراتیپپک
دانشجویی ،ایدئولوژی پدرساالری همراه بپا روابپط و تمپایزات مپالزم آن تولیپد و بازتولیپد
می شود .زیرا ستم جنسیتی ریشه در اعماق روابط اقتصادی و اجتمپاعی طبقپاتی دارد .بپه
هم پین جهپپت ،هپپر جنبش پی حتپپی جنپپبش کمونیسپپتی اگپپر در سپپطح بمانپپد و بپپه اعمپپاق شپپبکه
روابط تولیدی و اجتمپاعی و ایپدئولوژیک سپرمایه داری چنپگ نینپدازد از تپاثیرات روابپط
پدرساالری مصون نمانده ،با جنبش رهایی بخش زنان در تنش مداوم خواهد بود.
ویژگی ستم جنسیتی گپذر آن از حصپارهای طبقپاتی و همگپانی بپودن آن اسپت .امپا راه
حپپل ایپن سپپتم جنسپیتی نمپی توانپپد مپپاورای طبقپپاتی و همگپپانی باشپپد .تنهپپا برنامپپه و انقپپالب
اجتماعی که می تواند ضربات تعیین کننپده بپر ایپن سپتم وارد کپرده و بپاالخره آن را کپامال
نابود کند ،برنامپه و انقپالب اجتمپاعی کمونیسپتی اسپت .هپر چپه جنپبش رهپایی بخپش زنپان
عمی پق تپپر شپپده و بپپه ورای خواسپپت آزادی و برابپپری رود ،تپپنش می پان آن بپپا جنپپبش هپپای
بورژوایی بیشتر می شود .هپر چپه جنپبش رهپایی بخپش زنپان ایپران در مپورد ریشپه هپای
ستم جنسیتی و راه حل کمونیستی آن روشن تر شود ،گروه های راست و ملپی مپذهبی (کپه
اخیرا با همیاری یکدیگر و با حمایت جناحی از هیئت حاکمه جمهوری اسالمی کمپین یپک
میلیون امضا را براه انداخته اند) و گپروه هپای طرفپدار آمریکپا و بقیپه جریانپاتی کپه ماننپد
اینان تالش می کنند جنبش زنان را در چارچوب نظم موجپود و نقشپه هپای سیاسپی طبقپات
حاکمه و قدرت های جهانی نگاه دارند ،بیشتر افشا شده ،تقلبی بپودن ادعاهایشپان در مپورد
آزادی و برابری زنپان آشپکار مپی شپود .بپه ایپن دلیپل بپرای تضپمین اسپتواری و پیشپروی
مپپداوم ایپپپن مبپپپارزه تپپپاریخی جهپپانی ،زنپپپان کمونیسپپپت بایپپپد بپپه تپپپرویج و تبلیپپپ برنامپپپه و
ایدئولوژی کمونیستی بپردازند .تنهپا ،زمپانی کپه یپک هسپته مسپتحکم کمونیسپتی در مرکپز
تغییر و تحپوالت جنپبش رهپایی زنپان باشپد ،مپی تپوان آن جنپبش را بپه واقپع بپه مثابپه یپک
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جنبش رهایی بخش فراگیر کرد و گسترش بخشپید بپدون آنکپه از منحپرف شپدنش هراسپید.
بورژوازی همواره جنبش زنان را از حضور زنان کمونیست بر حپذر مپی دارد زیپرا مپی
داند که این حضور ،پیگیری و اسپتواری جنپبش رهپایی زنپان را تضپمین مپی کنپد و سپدی
است در مقابل از هم گسیختگی و اضمحالل آن.
جنبش انقالبی زنان در حمایت از مبارزات عادالنه همه اقشار و طبقات محروم جامعه
تردید نمی کند زیرا بدون اتحاد میپان سپتمدیدگان ،هپیچ کپس از زیپر یپوغ سپتم بیپرون نمپی
آید .این وظیفه طبقه کارگر است که کلیپه جنپبش هپای اجتمپاعی را بپا یکپدیگر متحپد کنپد و
خود نیز در پیشاپیش صف حمایت از مبارزات همه ستمدیدگان منجمله زنان باشد.
قپپدر مسپپلم آنکپپه جنپپبش کمونیسپپتی ای پران بای پد ب پیش از همیشپپه سپپنت پیشپپتازی جنپپبش
کمونیسپپتی بپین المللپی در جنپپبش رهپپایی بخپپش زنپپان را احیپام کنپپد .جنپپبش کمونیسپپتی بایپد
تبدیل به قطبی شود که توده های خسته و بیزار از جهان پپر از شپکاف و سپتم و تبعپیض و
نپابودی ،آینپده خپپود را در برنامپه و ایپدئولوژی آن جسپتجو کننپپد .کمونیسپت هپپا بایپد حپپرف
آخر را بر سر مساله زنان و رهایی جامعه از این ننگ بشری بزنند .بردگان باید ببینند کپه
آفتابشان کجاست .این آفتاب را از ورای مه غلیظی که تبلیغات ضد کمونیسپتی بپورژوازی
بین المللی ایجپاد کپرده ،از ورای افپق هپای کوتپاهی کپه گرایشپات راسپت و اکونومیسپتی و
رفرمیستی بعنوان کمونیسم شناسانده اند ،باید به آنان نشان داد.
امپپروز کپپه شپپرایط جامعپپه مپپتالطم اسپپت و مپپرتجعین و امپریالیسپپتها خپپود را نماینپپده
"آزادی" زنان قلمداد می کنند تا آنان را سیاهی لشگر طپرح هپای جنایتکارانپه و ارتجپاعی
و امپریالیستی خود کنند ،باید پرچم سپرخ فپام کمونیسپم را در پیشپاپیش نبپرد بپرای گسسپتن
زنجیرهای بردگی زنان ،مبارزه برای نابود کردن نهاد سپتم جنسپیتی ،بلنپدتر از همیشپه بپه
اهتزاز درآورد.
هشت مارس )7115( 2001
 -از نشریه حقیقت دوره جدید ،شماره  ،11فروردین 7111
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یک مصاحبه راهگشا

پرولتاریای آگاه و مساله زن
 طى تاریخ جدید ،كمونیست ها و زنان انقالبی آگاه مبارزه ای سرسختانه و ددوار
را به گرد مساله زن به پیش برده اند ،آموزگاران پرولتاریاى جهانی مباحث و مجادالت
مشخصی را به این مساله اختصاص داده اند ،زنان انقالبی در میدان نبرد طبقاتی با نثار
خون خویش ،روز زن و موجودیت اجتماعی ـ سیاسى این نیروی قدرتمند را رسمیت
بخشیده اند ،لیكن قوای ارتجاع و امپریالیسم ،نگهبانان نظام پوسیده ستم و استثمار ،به
یاری نظریه پردازان و برنامه ریزان دان به تخطئه و لوث كردن تمامی این مبارزات و
دستاوردها پرداخته و سیاست سركوب را به گونه ای پودیده تر ،مزورانه تر و نتیجتا
موثرتر دنبال کرده اند .امروز به سختی می توان حكام مرتجع یا امپریالیستى را پیدا كرد
كه به طور لفظی از "آزادی و حقوق اجتماعی زنان" دفاع نكنند .امروز نمایندگان
نقابدار و آدكار بورژوازی مبارزه زنان در راه رهایی را " محترم می دمرند" و
بسیاریدان به سنت برگزاری روز زن "ارج می نهند" .در چنین درایطی ،برخورد
پرولتاریای آگاه به این مساله چگونه باید بادد؟ مرز تمایز میان خط پرولتری اصیل با
مدافعین دروغین رهایی زن چگونه ترسیم می دود؟
 مقوله ستم بر زن در جامعه طبقاتی و چگونگی برخورد پرولتاریای آگاه به این
مساله را می باید مورد بازبینی قرار داد .صیقل دادن سالح مبارزه آگاهانه انقالبی به
منظور زیر و رو كردن جهان ستم و استثمار امپریالیستی نمی تواند جدا از پاالیش و
تحول انقالبی دیدگاه ها ،برخوردها و ایده های كمونیستهاى انقالبی نسبت به تك تك
مظاهر و جوانب نظام جنا یتكارانه موجود و در این میان ،به ستم بر زن بعنوان جنبه ای
بس مهم از این سیستم استثماری صورت پذیرد.
بیایی د در همین جا یك جهت گیری عمومى را برای كل این بحث مشخص کنیم .ما
كمونیستها باید برخورد كیفیتا متفاوتی را نسبت به این مساله ارائه دهیم؛ برخوردی
كیفیتا متفاوت از برخوردهای سنتی .اگر قرار است در حركت پرولتاریای آگاه چیزی به
مثابه سنت در نظر گرفته شود ،همانا نفی تمامی عادات و سنت هاست .سنت كمونیستی
معنایی جز رهایی از قید و بند سنت ندارد .در طرح و برخورد به مساله زن و ستم بر زن
نیز می باید مرتبا به عمق رفت ،شرایط را زیر و رو كرد ،و به دركی همه جانبه تر و
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طرق موثرتر مبارزه دست یافت ،میباید تودههای وسیع را در برخورد به این مقوله تعلیم
داد .آن ها باید به این نكته حیاتی پی ببرند كه منافعشان در رها كردن خود و جهان از
تمامی اشكال ستم و استثمار و در میان آنها ،از ستم وارد بر زن است .بنابراین ،اولین
گام برای حركت در این مسیر ،پا فراتر گذاشتن از محدوده های سنتی ،طرح بی وقفه
مساله زن و برخورد عمق یابنده و همه جانبه تر بدان است .این جهت گیری عمومی
ماست.
اما در شرایط حاضر باید به عاملی توجه كرد كه بر اهمیت مساله زن می افزاید و بر
آن تاكید مینهد .عاملی كه باعث می شود این مساله و ضرورت تاریخی حركت به سوی
حل آن ،بیش از بیش در دستور روز قرار گیرد .مشخصا این تشدید تضادهای جهان است
كه تعیین كنندگی و اهمیت مساله زن را پیشاروی پرولتاریای آگاه و مبارزه انقالبی
تودههای تحت ستم و استثمار برای زیر و رو كردن جهان امپریالیستی قرار داده است.
وقتی از تشدید تضادهای جهان صحبت میكنیم به هیچ وجه قصد جمله پردازی و اظهارات
اغراق آمیز نداریم .آن چه در این مورد واضح بوده و دیگر همه بدان معترفند همان نكته
ایست كه در بیانیه جنبش انقالبی انترناسیونالیستی به صراحت ابراز شده است :این كه
شكاف های جهان عمیق تر و عمیق تر می شود ،جهان با فریاد طلب تحول میکندو به
دنبال راهی است تا ساختار بر پا شده بعد از جنگ جهانی دوم را با انفجار در هم شكند:
«جهان پس از جنگ دوم جهانی به سرعت در حال از هم گسیختگی است .روابط
اقتصادی و سیاسی بین المللی تقسیم جهان كه در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن
برقرار شده بود دیگر منطبق بر نیازهای قدرت های امپریالیستی مختلف نیست كه به
طور "صلح آمیز" امپراطوریهای سودشان را گسترش و بسط دهند .هر چند دنیای پس
از جنگ جهانی دوم شاهد تغییرات مهمی در نتیجه برخوردهای میان امپریالیستها و
باالخص در نتیجه مبارزات انقالبی بوده است اما امروز تمام شبكه مناسبات اقتصادی،
سیاسی و نظامی جهان امپریالیستی زیر سئوال رفته است .ثبات نسبی قدرتهای اصلی
امپریالیستی و رونق نسبی معدودی از كشورها كه بر خون و فالكت اكثریت مردم و ملل
استثمار شده جهان بنا شده بود درحال از هم پاشیدن است».
عالئم این وضعیت در همه جا نمایان است .تبارزات چركین و جنایتكارانه این سیستم
و كلیه تضادهایش به نقطه غلیان رسیده اند .این جهان باالخره متحول خواهد شد و شكل
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این تحول انفجاری خواهد بود؛ یا از طریق جنگ امپریالیستی و یا انقالب ،و یا آمیخته ای
از این دو .در این میان ،مساله زن نیز به مثابه مساله ای پر اهمیت و به عنوان بخش
الینفكی از تبارزات و تضادهای این سیستم ،خصوصا در عصر امپریالیسم تشدید یافته
است .موقعیت زنان در این جامعه و جوامع دیگر بارزترین مثال از تمام نكبت و بدبختی
و اسارتی است كه جامعه طبقاتی و مشخصا امپریالیسم برای تودههای تحت استثمار و
ستم به ارمغان آورده ،هر روز این وضعیت جهنمی را بازتولید میکند .جنایات سیستم
امپریالیستی به خوبی در موقعیت زنان نمایان است .حاال اگر این جهان قرار است متحول
شود ،و به طریقی متحول شود كه كمونیستهای انقالبی و ستمدیدگان جهان در پی آنند و
در راهش كمر بستهاند ،اگر قرار است این جهان در جهت جامعهای عاری از طبقات،
عاری از استثمار متحول شود ،میباید به مساله زن پاسخی انقالبی داد .این یك ضرورت
و یك امر بدیهی است .البته در اینجا بحث ما از حل كامل این مساله در یك انقالب خاص،
یا در مبارزات رهاییبخش ملی نیست ،بلكه از جهت گیری استراتژیك و هدف غایی
صحبت میكنیم.
 با توجه به اوضاع بحرانی سیستم امپریالیستی و تحوالت اجتناب ناپذیری كه در
پیش است ،آیا برای نیروهای طبقاتی غیر پرولتری ،از امپریالیستها گرفته تا جریانات
مختلف بورژوایی و خرده بورژوایی نیز برخورد به مساله زنان از اهمیتی خاص
برخوردار دده یا خواهد دد؟
 در حال حاضر تالش سبعانه امپریالیستها و مرتجعین در آن است که شرایط
بردن جهان به درون توفانی عظیم را تدارك ببینند و پارو زنان كشتی هایشان را بسیج
نمایند .آنها دیوانه وار در تالشند كه تودهها منجمله زنان را به خدمت ارتشهای
ارتجاعی خود در آورند .و این ارتشها تنها شامل سربازان مسلح نمی شود ،بلكه
ارتشهای اجتماعی یا به عبارتی پایه های اجتماعیشان را نیز در بر میگیرد .آن ها
بحث در مورد مساله زنان را از این زاویه آغاز كرده اند .دقیقا به همان دلیلی كه لنین
میگفت :در عصر امپریالیسم هیچ كاری بدون تودهها نمی تواند انجام گیرد .چه روشن
بینی و دورنگری عمیقی در گفتههای لنین نهفته بود .امروز می توانیم مرتجعین
رنگارنگ را در قالب "مدافعان" حقوق اجتماعی زنان مشاهده كنیم .همه ادعاها و تدابیر
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اینان در خدمت اهدافی مرتجعانه و امپریالیستی قرار دارد .فراموش نكرده ایم فرمان
بسیج زنان برای شركت در جنگ ارتجاعی ایران و عراق را در خاتمه سال  .7112در
آن روزها به یكباره دهان كثیف مقامات جمهوری اسالمی بكار افتاد و توضیح و تشریح
"نقش اجتماعی زنان" و… آغازگشت .به طور مثال نخست وزیر ارتجاع از این صحبت
كرد كه نباید در مورد زنان افكار عقب افتاده داشت .باید روشنفكر بود و فهمید كه زنان
چه نقشی می توانند در جامعه بازی كنند .این موجود مرتجع به فخرفروشی در مورد
همسرش پرداخت كه چقدر از نظر اجتماعی فعال بوده و به خاطر آنكه از خدمه های
اجتماعی فعال رژیم تبهكار جمهوری اسالمی به حساب می آید ،مورد افتخار شوهرش
است.
در كشورهای امپریالیستی پرداختن به مساله زن اشكال دیگری به خود میگیرد .به
طور مثال در آمریكا ،به هنگام برگزاری بازی های المپیك ،امپریالیستها به تبلی نقش
زنان ورزشكار خصوصا ورزشكاران سیاهپوست پرداخته و با یك تیر دو نشان زدند.
[یعنی مساله زن و مساله ملی را یك جا مورد توجه قرار دادند ].امپریالیستهای آمریكایی
دستاوردهای ورزشی این زنان را نتیجه و نشأت گرفته از سحر و جادوی سیستم
امپریالیستی معرفی کردند و اضافه كردند كه این سیستم به نفع بشریت چه كارها كه
نمیکند! در واقع اهداف این تبلیغات از خلق افكار عمومی تا خلق ارتشهای ارتجاعی و
به خدمت در آوردن زنان در این ارتشها را در بر میگیرد .كشیدن زنان به درون زندگی
سیاسی و به تولید ،بخشی از ضرورتهای امپریالیستها و مرتجعین است .مثالی از این
امر را می توان در فعالیت پیگیر و با برنامه جمهوری اسالمی در سازمان دادن پایه
اجتماعی خود و قشرهای عقب افتاده زنان برای مقاصد سیاسی و ایدئولوژیك رژیم ،و
استفاده از آنان در ارگآنهای سركوبگر یا به عنوان نیروی كار ارزان و تقریبا مفت جهت
پیشبرد امور مساجد و تامین نیازهای جبهههای جنگ ارتجاعی مشاهده كرد .یا مثال نمونه
تاریخی این مساله در كشورهای امپریالیستی را می توان در تاریخ آمریكا جست .در آن
جا شخصیتی وجود دارد به نام "رُز آچار به دست" .این شخصیت ،بخشی از تاریخ
تداركات جنگی آمریكاست .امپریالیستها او را در جنگ دوم جهانی خلق كردند .او
شخصیتی است كه در صنایع نظامی كار میکندو واقعا از جان مایه می گذارد تا منافع
ملی امپریالیستها تا حد ممكن سریع تر و همه جانبه تر برآورده شود .رز آچار بدست
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سریع تر از هر مردی كار میکندو با آچارش پیچ و مهره های سلطه امپریالیستی را
محكم می کند .شخصیت سازیهای این چنینی تحت حكومت اسالمی نیز صورت
میگیرد ،البته با ویژگیهایی كه برخاسته از شرایط خاص ایران تحت سلطه امپریالیسم و
اوضاع كنونی است .شخصیتهایی نظیر "زهرا خانم" یا "مادران نمونه ای" كه فرزندان
كمونیست و انقالبی خود را به دستگاه امنیتی رژیم معرفی می كردند ،قرار بود چنین
نقشی بازی كنند ،و همان طور كه پیشتر گفتم تالش هایی نیز برای نمونه سازیهای
مدرنتر از میان شخصیتهای ارتجاعی توسط افرادی نظیر موسوی نخست وزیر
صورت گرفته است.
یكی دیگر از تاكتیكهای امپریالیستی ،خصوصا در شرایطی كه جنبش ستمدیدگان
منافع استثمارگرانه شان را شدیدا به خطر می افكند ،تالش در معرفی رهبران و نمایندگان
وابسته به خود بعنوان نماینده ستمدیدگان منجمله نماینده زنان است .به خصوص در
اوضاع امروز كه زنان نیروی انفجاری عظیم و مهیبی را تشكیل می دهند ،این تاكتیك
بیش از پیش مورد استفاده قرار میگیرد .به طور مثال در كشورهای امپریالیستی ،برخی
شخصیتهای فمینیست علم می شوند تا بر خشم زنان مهار زده ،از هدف گیری كل سیستم
ستم و استثمار بازشان دارند و پتانسیل انقالبی شان را در بیراهه هایی اصالح طلبانه و
ارتجاعی كانالیزه كنند ،تا برای سیستم اشكالی تولید نشود! این گونه تاكتیكها فقط به
مرتجعین حاكم و امپریالیستها محدود نشده ،حتی نیروهای بورژوایی خارج از قدرت و
در اپوزیسیون نیز برای فریب تودههایی كه پتانسیل این را دارند كه پایه اجتماعی
پرولتاریا باشند [و برای بسیج آن ها با این هدف كه خود به قدرت برسند] دست به
اقداماتی این چنینی زده و میزنند.
 مثال مجاهدین؟
 بله ،مثال مجاهدین .مساله معروف "انقالب ایدئولوژیك" انتصاب یك زن به
رهبری سازمان ،اشك تمساح ریختن آن ها به خاطر تحت ستم بودن زن ،و اعطای
"رهایی" به زن از جانب رهبری مجاهدین را در نظر بگیرید .این ها اگر چه با جار و
جنجال سعی كردند موضع ارتجاعیشان بر سر مساله زن را ترقیخواهی جلوه دهند اما با
اعالم این كه زنی كه در موقعیت رهبری قرار میگیرد نمی تواند "مشروط به مرد
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دیگری باشد" در واقع بار دیگر حمایت خود را از موقعیت تحت سلطگی زن ،و برتر
بودن مرد اعالم كرده و به مردم وعده همان سیستمی را دادند كه حق مردساالری و سلطه
مرد بر زن ،نهادی بنیادین از آن است .این كه زنان مجاهد و رهبران زن این سازمان
ر اضی به چنین موقعیتی هستند و داوطلبانه بر آن گردن میگذارند ،یا حتی خود مبتكر آن
هستند ،تغییری در ماهیت ستمگرانه و ارتجاعی این موضع نمی دهد .صحبت بر سر یك
مناسبات اجتماعی معین و كنكرت است .مناسباتی كه متعلق به جهان كهنه ای است كه باید
سرنگون شود و حامیانش نیز با آن به زباله دان تاریخ پرتاب شوند.
اشك تمساح ریختن برای زنان تحت ستم ،یكی از ضرورت های مجاهدین است .چرا
كه آنان نیز میدانند بدون تودهها كاری نمی توان كرد و بخش عظیمی از این تودهها
زنانی هستند كه وزنه ای مهم در عرصه سیاسی ایران محسوب می شوند .سازمان
مجاهدین نمیخواهدخود را از این نیرو محروم كند .پس برای كانالیزه كردن بخشی از
این نیرو در خدمت اهداف طبقاتی خود ،باالجبار باید دست به یك رشته تالش های سیاسی
بزند .اما طنز تاریخ را بنگرید :در همان حال كه رهبران مجاهدین به سخنرانیهای غلیظ
در مورد ترقیخواهی خویش در این زمینه مشغولند ،باالجبار میباید به روشی موثر (با
فداكاریهای رهبر و همردیف رهبرشان) این موضع تاریخی جهانی جامعه طبقاتی را به
زنان اعالم كنند كه حتی در صورت رسیدن به مقامات مهم سیاسی و "رها شدن" كماكان
مشروط به مرد خود هستند!
 انقالب ایران داهد حضور بی سابقه زنان در حیات سیاسی و مقاومت جنبش
تودهای زنان در مقابل رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی و در طرف مقابل داهد سبعیت
و جنایت بیسابقه حكومت در قبال زنان بوده است .به این مجموعه چگونه باید برخورد
كرد ،چه درس های اساسی را میباید از این تجربه بیرون كشید؟ برخورد جنبش
كمونیستی ایران به این مساله و نیز به حركت رژیم را چگونه ارزیابی میکنید؟
 به یاد داریم كه ارتجاع تازه به قدرت رسیده در اسفند ماه  51یعنی كمتر از یك ماه
بعد از قیام ،حمالت مرتجعانه خود را به زنان آغازكرد .رژیم خیلی زود فهمید كه خشم
زنان از آتش جهنم نیز سوزان تر است ،و موقتا عقب نشست .رژیم خمینی برای تحكیم
خویش باید هر چه سریع تر دست به كار میشد تا روحیه شورشگری و انقالبی كه تمام
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جامعه را فراگرفته بود در هم شكسته و به زیر چنگالهای خود بكشد .ارتجاع حاكم این
كار را با حمله به زنان آغاز كرد .حمله به زنان ،پیام بسیار روشنی بود به تمامی قشرها
و طبقات تحت ستم و استثمار كه رژیم خمینی قصد چه معامله ای با آنان دارد .متعاقب
این حمله ،جنبش انقالبی و گسترده ای از زنان به راه افتاد .غلبه گرایشات اكونومیستی در
میان كمونیستها و نداشتن خط درست در مورد مساله زن مانع از آن شد كه كمونیستها،
حقیقت و اهمیت حمله رژیم به زنان را ببینند و آن را برای مردم افشا كنند ،ضد حمله
قدرتمندی را سازمان دهند .حتی درون سازمان ما نیز گرایشی بود كه این حمله را
حملهای به انقالب ،و گامی در راه تحكیم جمهوری اسالمی نمی دید .این بینش مساله زن
را كامال منحل كرده و منفعتی برای طبقات تحت ستم و استثمار در سازماندهی یك ضد
حمله قدرتمند و برپایی یك جنبش انقالبی به دور این مساله مشاهده نمی كرد .این بینش
غالب بر جنبش كمونیستی ایران بود و نمی توانست بفهمد كه جنبش انقالبی زنان چه
خطر عظیمی برای خمینی ،و چه پتانسیل عظیمی برای انقالب به حساب می آید.
پرولتاریای آگاه باید در این جنبش دخالت میکرد و نه تنها از طغیانگری زنان رزمجو و
تمام خواسته های آنان در مقابل رژیم دفاع می کرد بلكه میباید سطح جنبش را ارتقام
داده ،آن را به مثابه بخشی از تدارك خویش در راه انقالب رهبری میکرد .كمونیستها
باید به مبارزه ای گسترده و عمیق بر سر مساله زن در كل جامعه و باالخص در میان
طبقات و اقشار تحت ستم و استثمار دامن میزدند .اگر چه میبایست با گرایشات بورژوا
دمكراتیك درون جنبش زنان كه صرفا مبارزه علیه برخی تبعیضات را بعنوان برنامه این
جنبش ارائه میدادند مبارزه میشد ،اما این مبارزه باید بر پایه یك تحلیل ماركسیستی از
جامعه و یك برنامه سیاسی برای سرنگونی سیستم و ارائه مارکسیسم لنینیسم مائوئیسم در
ارتباط با جنبش زنان انجام میگرفت .بسیاری از كمونیستهای به اصطالح "كارگری"
در مقابل مساله چادر سكوت كردند .در حالی که موظف بودند ماهیت این پوشش
ارتجاعی كه سمبل تحقیر زنان و اثری از آثار ستم بر زن است را بیرحمانه برای همه
زنان و مردان كارگر و دیگر قشرهای ستمدیده افشام کنند .حال آن كه اینان حداكثر به
اتخاذ این موضع بورژوا دمكراتیك درغلتیدند كه حمله خمینی باید محكوم شود زیرا آزادی
و حق انتخاب پوشش را سلب میکند! بدین ترتیب نه تنها از فرصتی كه برای افشای
چهره كریه این رژیم به وجود آمده بود حداكثر استفاده نشد ،بلكه به انرژی انقالبی
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عظیمی كه به میدان آمده بود و رشد و تعمیقش مسلما بر كیفیت جنبشهای توده ای دیگر
در سراسر جامعه تاثیر میگذاشت نیز به دیده تحقیر نگریسته شد .این ها دقیقا ریشه در
انحراف از اصول كمونیسم داشت.
حمله ارتجاع اسالمی به زنان ،حمله ای ایدئولوژیك نیز بود .این تالشی بود برای آلوده
كردن تودههایی كه با انقالب بیدار شده بودند به سموم خرافه و مذهب ،تا سپس آن ها را خواب
كرده و به تسلیم وادارشان سازند .این حمله ای بود جهت منفرد كردن كمونیستها در میان
مردم ،و نیروهای كمونیست اصیل میبایست در تدارك ضد حمله ،همه این حقایق را میدیدند.
این تجربه یك بار دیگر نشان داد كه داشتن خط درست بر سر مساله زن تا چه حد برای
پرولتاریا حیاتی و تعیین كننده است و فقدان آن فی الواقع سالح انقالبیش را كند می کند.
رژیم حساب میکرد كه با استفاده از اعتبار انقالب و با عوامفریبی سیاسی و مذهبی
می تواند بخش عظیمی از تودهها را در این رو در رویی منفعل نگاه دارد ـ كه تا حدی در
این كار موفق هم شد ـ اما این خیالی باطل بود كه بتواند برنامه تعرض سبعانه خود به
زنان را سهل و آسان به پیش برد ،زیرا همان انقالبی كه این حكومت بر گرده اش سوار
شد و به قدرت رسید ،نیروی وحشتناكی را به عرصه مبارزه سیاسی كشانده بود .زنان
ثابت كردند كه ضعیف ترین آماج حمله نیستند .پس رژیم به سرعت عقب كشید و سیاست
تعرض تدریجی را در پیش گرفت و پس از قلع و قمع نیروهای انقالبی و سركوب
وحشیانه هر نوع طغیان و شورش و هر عالمتی از آن ،بر شدت ابعاد تعرضش به زنان
افزود .اما علیرغم تمام این ها ،جمهوری اسالمی امروزه مجبور است بخش عظیمی از
انرژی و توان ماشین سركوبش را صرف منفعل كردن این نیروی وحشتناك جامعه كند.
امروزه زنان از انفجاری ترین اقشار جامعه اند و رژیم این را خوب می داند .كدام جامعه
معاصر را سراغ دارید كه رژیم ارتجاعیش تا این حد نیروی سیاسی ،ایدئولوژیك و
انتظامی جهت سركوب قشر زنان متمركز كرده باشد؟ تالش های دیوانه وار رژیم خمینی
در تشدید ستم و تحقیر زنان میرود تا نیرویی را بپا خیزاند كه مانند آتشفشانی منفجر
شده ،سیل گدازانش بدنبال رژیم روان شود.
 تاثیرات سیاست طوالنی و مداوم سركوبگرانه رژیم علیه زنان را بر جنبش
زنان ،روحیه عناصر درگیر در آن ،و به طور كلی بر جامعه چگونه میبینید؟
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 شكی نیست كه رژیم تا به حال تالش زیادی به خرج داده تا بسیاری قیود گسیخته
از دست و پای زنان در جریان انقالب را دوباره برقرار و محكم کند .و این هم واقعیتی
است كه بسیاری از زنان پیشرو و انقالبی كه در دوره انقالب و پس از آن ،از زندان خانه
و عقاید كهنه رها شده و به بازی كردن نقش فعال سیاسی و انقالبی در جامعه پرداختند،
به خانه باز گردانده شده اند .این درست است كه بسیاری از سنن كهنه و ارتجاعی مانند
ازدواج اجباری ،محروم كردن زنان از شغل و تحصیل ،اتوریته مطلق پدر ،برادر،
شوهر بر زن ،و ایده های پوسیده ای مانند اینكه هدف یك زن در زندگی ازدواج و بچه
دار شدن و پیشرفت شوهر و فرزندش است ،و اینكه ارزش وی با این چیزها سنجیده می
شود و امثالهم ،كه با انقالب ضربات محكمی خوردند دوباره پس از شكست موقتی انقالب
جانی تازه گرفتند .اما این گونه ایده های كهنه هرگز جایگاه سابق خود را در ذهن تودهها
باز نخواهند یافت .بسیاری از زنان كه تا مدتها موقعیت بردگی زنان را بخشی از
ساختار اقتصادی و مناسبات اجتماعی ستمگرانه نمیدیدند شروع به فهم این حقیقت
كردند .بسیاری دیگر كه به دلیل ناآگاهی و در عكسالعمل به فرهنگ و ارزش های منحط
امپریالیستی به موضع واپسگرا و فئودالی (و همانقدر ارتجاعی) در مورد زنان افتاده
بودند و تحت تاثیر دیدگاه آخوندها و جریانات سیاسی مذهبی قرار گرفته بودند ،اینك بیش
از هر زمان دیگر آماده پذیرش این درك هستند كه این دیدگاهها موقعیت بردگی زن را به
شكلی دیگر بازتولید میکندو در واقع ،هیچ نیست مگر موعظه بازگشت به ارزش های
هزار سال پیش ،تحت عنوان رهایی از نكبت و كثافات ،و رنجها و ارزشهای تحقیرآمیز
سیستم امپریالیستی .میفهمند كه این دیدگاه هیچ نیست مگر فریب و نیرنگ ،و این
ایدئولوژی طبقاتی است كه به گذشته مینگرند یعنی بورژوازی و خرده بورژوازی ،و به
ایده های كهنه و پوسیده دست می یازند.
اما تاثیرات سیاست سركوبگرانه رژیم به روی زنان ستمدیده را میباید از یك زاویه
دیگر هم مورد برخورد قرار داد ،یعنی قرار دادن این تاثیرات بر متن شكست موقتی
انقالب .شكست و تحكیم نسبی رژیم برای دوره ای كوتاه ،راه را بر جهت گم كردگی
ایدئولوژیك سیاسی در بین بسیاری از تودههایی كه با انقالب به درون زندگی سیاسی
كشیده شده بودند ،باز كرد .آنها به تنهایی قادر به تحلیل صحیح از تغییر و تحوالت
نبودند و نمی توانستند بفهمند كه چرا رژیم خمینی قادر شد از درون سالهای توفانی -17
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 10سالم به در آید .رژیم با وارد آوردن ضربه به سازمان های انقالبی ،ژست قدر قدرتی
خود را كامل كرد .به واسطه این بود كه كشش عظیمی در جنبش توده ای برای چرخش
به عقب و دوری از ارزشها و سیاست های انقالبی ایجاد شد .این ناشی از سرخوردگی
و غیرممكن جلوه كردن انقالب در نظر تودهها بود .در بعضی موارد این كشش به شكل
مبارزه در راه "اهداف ممكن" ،مبارزه در "اشكال ممكن" و "واقع بینانه" ظاهر شد.
بسیاری از زنان كه علیه رژیم شاه و نیز علیه جمهوری اسالمی مبارزه كرده بودند ،پس
از این دوره به "صلح" با رژیم و كل جهان امپریالیستی تن دادند .نه اینكه [آنطور كه
رژیم و نیز نادمین از مبارزه انقالبی ادعا میکنند] به سر عقل آمده ،واقع بین شده باشند،
بلكه بسیاریشان تحت فشار اوضاع دیگر تاب و توان تحمل نداشته ،به دنبال آن بودند كه
از حالت غیر قانونی و سرگردانی خارج شوند .حتی بسیاری آگاهانه تصمیم گرفتند كه
"فع ْ
ال سر و سامانی بگیرند تا ببینند بعد چه می شود :دانشگاهی ،شغلی ،و البته برای
خیلی آن ها ،تشكیل خانوادهای .اما علیرغم اینكه نیاتشان چه بود ،به حكم قوانین دیالكتیك،
پس از چندی افكارشان نیز عوض شد و به افرادی كیفیتا متفاوت بدل شدند .بسیاری از
زنان طغیانگر به "خانه داران مطیع" و "مادران متعهدی" بدل شدند كه به فكر پیشرفت
شوهر و خانواده خود هستند .خیلی از آن ها به لشكر انحالل طلبان وقیح و اردوی ضد
انقالب نپیوستند ،اما از آنجا كه دست از مبارزه انقالبی برداشته بودند ،ارزش های غالب
بر جامعه بینش و عملشان را شكل داد .دوره شكست موقت انقالب این گونه از میان زنان
قربانی گرفت.
 همان طور كه گفتید انقالب  53به خوبی نشانگر نقش عظیمی بود كه زنان می
توانند ایفا كنند .خیزش خودبه خودی زنان باعث دد كه قید و بندهای اجتماعی بسیاری
به لرزه درآید ،یا از هم گسسته دود .ستمدیدگان سراسر جهان با دیدن تصاویر زنان
انقالبی ایران و دركت قهرمانه دان در نبردهای خیابانی با سالح هایی كه در دست
دادتند دور انقالبی میگرفتند .این تصاویر در همه جا دادی و دوق بر می انگیخت .آن
دخصیتی كه توسط ماكسیم گوركی در رمان مادر ترسیم دده را میدد در چهره زنان
ایران دید .دیدیم كه این زنان انقالبی ارزش های كهنه زن بودن را به دور افكندند ،آن
چهره و پودشی كه تمام عمر بعنوان تبارز "طبیعی" زن بودن بدان عادت كرده بودند
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را به یكباره دگرگون ساختند .گذراندن وقت در خانه و خانواده و محل كار ،جای خود را
به روی آوردن به خیابآنها به تظاهراتهای خونین و میتینگها داد .رفتار "آرام" و
احترام برانگیز و "خانمانه" ،جای خود را به دركت فعال در بحث های سیاسی،
درگیریهای خونین خیابانی و اسلحه به دوش كشیدن در كوهها داد .آرامش "ذاتی
زنانه" ،جای خود را به خشمی سوزان و درنده داد .جامعه با حیرت به جایگاه و حركت
زنانی مینگریست كه "قرار بود" در صورت دركت در گردهمآییهای سیاسی توسط
دوهر ،پدر یا برادر خود همراهی بشوند و در گوده ای دست به سینه و محترمانه فقط
گوش دهند ،اما اینك مشت ها و انگشت های تهدیدآمیز زنان بود كه در فضا میچرخید و
جامعه را به تعجب وامیدادت.
با توجه به این پتانسیل انقالبی كه امتحان خود را در صحنه یک انقالب عظیم پس
داده ،دوباره به این سئوال برگردیم كه ما كمونیستهای انقالبی چگونه به مساله
برخورد می كنیم و چه دورنمایی را برای حل مساله زن تصویر می کنیم؟ مالحظات
نهایی ما در این مورد چه جایگاهی دارند؟ معیار و محك ما برای سنجش پیگیری و
اصالت حركت سایر نیروهای طبقاتی بر سر این مساله چیست؟
 پیش از هر چیز باید بگویم كه حل مساله زن ،یك تحول كیفی است و نه كمی .بدین
معنا كه این ستم بخشی از بنیان و اساس جامعه طبقاتی بوده ،چنان بخش الینفكی از آن
ا ست كه مسلما بدون انجام تحوالت كیفی در مناسبات موجود این ستم ریشه كن نخواهد
شد .بر همین راستا باید تاكید كرد كه مثال تعداد مبارزین زن در یك تشكیالت ،یا تعداد
زنان فعال یا جنگجوی انقالبی به خودی خود معیاری برای صحت خط سیاسی
ایدئولوژیك یك نیرو در مورد این مساله مشخص و درستی جهت گیری و برنامه عملیاش
در راستای حل این مساله نیست .مهم تر و تعیین كننده تر از هر مقوله دیگر ،مساله خط
است .كیفیت خط در ارتباط با مبارزه طبقاتی و كیفیت خط در ارتباط با مساله زنان را
باید معیار قرار داد .این مساله با تعداد حل نمی شود .البته وقتی خط كیفیتا انقالبی
پرولتری در میان باشد ،مبارزه مشخصی برای تبدیل این كیفیت به كمیت الزم است .در
صورت فقدان این مبارزه ،كیفیت نیز نهایتا به انحطاط كشیده خواهد شد .اگر كیفیت خطی
خوب باشد دیر یا زود سربازان خود را گرد خواهد آورد .زنان و مردانی مسلح به دركی
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عمیق و برخوردی پیگیر و همه جانبه ،جهت متحول كردن تمامی جوانب و مناسبات
جامعه منجمله مساله زن بسیج خواهند شد و ارتش عظیم انقالب را تشكیل خواهند داد .و
این كامال ضروریست كه ارتش بزرگی را تشكیل دهیم ،چرا كه میباید دشمن را هم از
نظر ایدئولوژیك و هم از حیث نظامی مغلوب کنیم .بنابراین اهمیت جنبه كمی را در پرتو
اساسی بودن و تعیین كننده بودن جنبه كیفی باید در نظر گرفت و معنا كرد .كیفیت
محتوای طبقاتی هر خطی را باید با "دو گسست و چهار کلیت" كه ماركس در "مبارزه
طبقاتی در فرانسه" شرح می دهد اندازه گیری كنیم .باید ببینیم كه هر خطی چگونه به این
دو گسست و  2کلیت برخورد میکند .ماركس نوشت كه انقالب كمونیستی نیازمند دو
گسست رادیكال است :گسست رادیكال از مناسبات موجود مالكیت و گسست از ایده ها و
روبنای منطبق بر این مناسبات .او خاطر نشان کرد كه سوسیالیسم اعالم ادامه دار بودن
انقالب است ،كه این به معنای محو کلیه تمایزات طبقاتی ،محو کلیه مناسبات تولیدی كه
این تمایزات از آنها نشأت می گیرند ،و خصوصا محو کلیه مناسبات اجتماعی كه بر این
مناسبات تولیدی استوارند ،و باالخره دگرگون ساختن کلیه ایده های منتج از این مناسبات
اجتماعی است.
بنابراین ،امحام در هر چهار کلیت ضروری است .به قول ماركس ،این جوهر
دیكتاتوری پرولتاریا در دوره گذار است .این نكته ،بعدها به طور برجسته و چشمگیری
توسط كمونیستهای انقالبی تحت رهبری مائو در جریان نبردهای حاد انقالب فرهنگی
پرولتاریایی در چین پیش گذاشته شد .آن ها بر ضرورت چهار کلیت برای تكمیل وظیفه
دیكتاتوری پرولتاریا در دوره گذار تاكید داشتند .مساله زن نیز دقیقا در این دو گسست و
چهار کلیت میگنجد و بخش الینفكی از آن است .خالصه آنكه 7/5 ،گسست و  1/5امحام
فایده ندارد 2 .گسست  2امحام :باید به دنبال این كار رفت ،در همه برخورد ها و
مبارزات این وظیفه را مبنای جهت گیریها قرار دارد ،باید در مورد این وظیفه دقیق و
عمیق شد .در مورد مفهوم و نیز چگونگی پیشبرد آن تحقیق كرد .همواره آن را مطرح
کرد و در این مورد كوتاه نیامد .فقط با بردن این مساله به طور همه جانبه و مداوم به
میان تودههای ستمدیده است كه نیروی پیشاهنگ پرولتری می تواند سطح آگاهی سیاسی
آن ها را به طور موثر و واقعی ارتقام داده ،رسالت انقالب را برای شان روشن سازد.
ستمدیدگان جهان باید این نكته را درك كنند كه وظیفه پرولتاریا به دست آوردن آن بخش
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هایی از حق بورژوایی كه استثمار شوندگان از آن محرومند نیست .پرولتاریا به دنبال آن
نیست كه سهمی برابر از حق بورژوایی داشته باشد .ما كمونیستهای انقالبی با صدای
بلند اعالم می كنیم كه پرولتاریا به دنبال جایی در زیر این آفتاب برای خود نیست ،بلكه
می خواهد مدار چرخش زمین را عوض كند .ما خواهان متحول كردن این جهان كهنه
ایم ،مساله این است .بنابراین ،مفهوم  2کلیت ،گسست كامل از چارچوب جامعه طبقاتی
است و حل مساله زنان نیز بخشی از این گسست است .به عالوه ،حركت برای حل این
مساله ،جزیی از نیرویی ا ست كه بخش بس مهمی از قوه محركه متحول ساختن و به پیش
راندن جامعه را تشكیل می دهد .در واقع ،نه برخورد ما به مساله زن یك برخورد اخالقی
است ،و نه بحث های ما در این مورد ،راسیونالیستی .ما استداللی كامال عملی ارائه
میدهیم .ما با این مساله مشخص دست و پنجه نرم می كنیم كه آیا ستم بر زنان از دوش
جامعه بشری برداشته خواهد شد یا نه؟ و این دو برخورد با هم تفاوتی كیفی دارند .زنجیر
ستم طبقاتی كه جامعه بشری را احاطه كرده از حلقه های متفاوتی تشكیل شده است .اگر
هر یك از این حلقه ها بر جای بماند و در هم شكسته نشود بدان معناست كه زنجیر ستم
هنوز بر جای خود باقی است .به تعبیری می توان گفت كه این ها حلقه هایی مولد هستند
و خود را بازتولید می كنند .اگر پرولتاریا برخوردی پیگیر به یك یك این حلقه ها و
همچنین به كل این زنجیر نداشته باشد ،خود ضامن بازتولید تمامیت زنجیر خواهد شد .این
مساله را می توان به رابطه انقالب در یك نقطه از جهان و رهایی یك جامعه مشخص از
یك طرف ،با مقوله انقالب جهانی و فتح كل جهان از طرف دیگر تشبیه کرد .هر خطه ای
كه تحت حاكمیت بورژوازی بر جای بماند نقطه ای است كه از آنجا طبقه استثمارگر
خواهد كوشید رجعت خویش را به مواضع از دست رفته سازمان دهد و جریان انقالب
جهانی را عقب بزند .به همین خاطر ،پرولتاریا نمی تواند بدون رها كردن تمام بشریت
خود را رها كند و باید به جامعه رها شده به مثابه پایگاه سرخی برای پرولتاریای بین
المللی و برای فتح كل جهان نگاه كند .باید بر این مساله تاكید گذاشت كه چنین برخوردی
بر اساس علمی استوار است ،زیرا هر جنبه از جهان (جوانب اجتماعی یا ایدئولوژیكی،
روبنایی یا زیربنایی ،و نیز جغرافیایی) كه فتح نشده باشد می تواند هویت كل پدیده را
عوض كند ،هویت نوینی برقرار سازد ،زیربنای ستم را برای رجعت مناسبات ستمگرانه
طبقاتی گسترده ساخته ،باعث عقبگردی عظیمتر و گسترده تر در بعد جهانی شود .با در
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نظر گرفتن تمام این مسائل ،می توان شباهتی میان ضرورت و جایگاه انترناسیونالیسم
پرولتری با برخورد پرولتری به مساله زن ترسیم کرد .هر دو این ها ،بخشهایی الینفك
از امر رها كردن بشریت از ستم و استثمار طبقاتی و حركت در جهت فتح جهان هستند.
این هاست معیار و محك ما برای سنجش خط هر عنصر و هر نیروی اجتماعی در قبال
مساله زن .پرولتاریای انقالبی مرز تمایز خود را با سایر نیروهای طبقاتی روی این
اصول استوار میکند.
روش پرولتاریای آگاه در برخورد به مساله زن در شعار جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
به صورت واضح و قاطعی متبلور شده است" :خشم زنان را به مثابه نیروی قدرتمندی برای
انقالب برانگیزیم!" .این موضع طبقاتی ما است .ما خواهان برانگیختن تمام و كمال خشم زنان
هستیم ،میباید انرژی انقالبی زنان به منتهی درجه رها شود ،زیرا ما در جریان تدارك
انقالباتی هستیم كه جهت كمونیسم دارند .چنین انقالباتی تنها و تنها بر پایه شور و اشتیاق
انقالبی و آگاهانه تودهها تحقق می پذیرند .چنین انقالباتی به خشم انقالبی زنان به مثابه نیرویی
تعیین كننده نیازمندند .مساله زنان ،مساله ای است كه موضع رادیكال و پیگیر انقالبی در
ارتباط با هر پدیده اجتماعی را به زیر ذره بین می آورد .انرژی انقالبی زنان تحت ستم نیروی
قدرتمندی است كه باید توسط پرولتاریای انقالبی رها شود و منتظر رها شدن است .با طرح
مساله زن ،مركز توجه قرار دادن و برخورد پیگیرانه به آن ،ما نه تنها انرژی نیمی از ارتش
خود را رها خواهیم كرد بلكه نیمه دیگر را نیز غبارزدایی میكنیم .این غبار كهنه از بروز
تمام و كمال انرژی انقالبی مردان نیز در صفوف ارتش پرولتاریا جلوگیری میکند .ما با این
غبارزدایی ،این انرژی را شكوفا ساخته ،موضوعات اساسی انقالب را برجسته تر مطرح
کرده ،خط تمایز پرولتاریا و سایر نیروهای طبقاتی را عمیق تر ترسیم خواهیم کرد .ما با
مركز توجه قرار دادن و برخورد ریشهای به مساله زن ،برخی مناسبات ایدئولوژیك اجتماعی
كه در كنه مناسبات ستمگرانه بر زنان قرار دارند را مستقیما به زیر ضربه خواهیم برد.
 در اینجا اساسا و به درستی بر سر خطوط تمایز و معیارهای ایدئولوژیك سیاسی
و دورنمای متفاوتی كه پرولتاریای انقالبی ارائه میکند ،بحث دد .ولی آیا این جهت
گیری و اصول در پراتیك امروز ما ،یعنی پیش از آنكه درایط حل مساله زن به طور
كامل فراهم آمده بادد ،نمی تواند تبارزات عملی دادته بادد؟
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 البته رها كردن زنان باید تبارزات عملی داشته باشد .این تبارزات عملی بسیار مهم
هستند .نه تنها خط سیاسی و تئوری انقالبی در مورد مساله زن باید درك و تبلی شود بلكه
باید به عمل هم درآید و تبارزات معینی در عمل بروز دهد .مثال بسیار مهم است كه در
واحدهای رزمی و ارتش پرولتاریا ،فرماندهان زن وجود داشته باشند؛ زنانی باید باشند که
توان به عمل در آوردن خط سیاسی و حمایت از آن را دارا بوده و در برابر دیدگان
ستمدیدگان به مثابه نمونه ای از رهبران ظاهر شوند .داشتن نمونه هایی از چنین
فرماندهان نظامی و مبارزین سیاسی مطلقا الزم است .البته این نباید با یك رشته شعبده
بازی های اكونومیستی به شكل اسلحه دادن به دست زنان و عكس گرفتن از آن ها معادل
قرار داده شود .صحبت بر سر تبارزات و محصوالت اصیل یك خط ماتریالیستی پیگیر و
انقالبی است كه توان پروراندن چنین رهبرانی را دارد .تأثیرات چنین نمونه هایی نه تنها
بر زنان بلكه بر مردان ستمدیده نیز آشكار می شود و انرژی انقالبی شان را بیشتر رها
میکند .وجود دسته های چریكی زنان كه قابلیت رهبری جنگ پارتیزانی را از نقطه نظر
سیاسی و نظامی داشته باشند در میان تودههای ستمدیده خصوصا دهقانان شور و شوق
انقالبی بسیاری ایجاد میکند .گوشه هایی از این تجارب را باید عمومیت بخشید و بیش از
پیش به كار بست و درس های بدست آمده را جمعبندی کرد.
 چرا علیرغم پتانسیل عظیم موجود در زنان ستمدیده ،صفوف احزاب كمونیست
جهان و ارتش های پرولتری تعداد نسبتا قلیلی از انقالبیون زن را در خود جای داده
است؟
 واقعیت آنست كه این احزاب و ارتشها از جهانی دیگر (از یك سیاره كمونیستی
ناب) به كره ارض صادر نشده اند .آن ها محصولی از همین جامعه طبقاتی هستند .در دل
جوامع موجود تولد یافته ،رشد كردهاند .آن ها رگه های طبقات را در خود حمل میکنند و
نسبت به طبقات درون جامعه و تأثیر و نفوذ آن ها مصونیت ندارند .نتیجتا ،بینشهای
مختلف طبقاتی بر تفكرشان تأثیر می گذارد .شکاف میان زن و مرد به مثابه شکاف بسیار
مهمی از جامعه طبقاتی ،در صفوف احزاب و ارتشهای پرولتری و تشكالت انقالبی
منعكس می شود .خود این مساله كه رهبران كمونیست اغلب از قشرهای روشنفكری
هستند تا از میان كارگران نیز انعكاسی از شکاف مهم میان كار فكری و كار یدی درون
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جامعه طبقاتی است .این گونه تقسیمات نه تنها در احزاب منعكس می شوند بلكه پایه مادی
ارتكاب اشتباه و انحراف را فراهم كرده ،تا حدود معینی موجب همراهی و تن دادن به
آنچه موجود است می شوند .تن دادن به تقسیمات جامعه طبقاتی زن و مرد ،كار فكری و
كار یدی و… .به صورت اهمیت كافی ندادن به این مسائل و لزوم حركت در جهت حل
آن ها و به تعویق انداختن این وظیفه مهم و امثالهم ظاهر می شود .در جنبش كمونیستی از
دیرباز گرایش كم اهمیت دادن به مساله زن وجود داشته است؛ گرایشی كه نباید منفرد و
در خود به حساب آورده شود .اگر مساله زن بخش الینفكی از كل پروسه انقالب و بینش
انقالبی است كه هست ،بنابراین انحراف در برخورد به این مساله نمی تواند بی ارتباط با
سایر گرایشات انحرافی باشد .مثال اگر بر حزب كمونیستی ،خط اكونومیستی و دنباله
روانه غالب باشد یا به پاره ای برخوردهای دنباله روانه و اكونومیستی مبتال باشد ،این
حزب از عواملی كه به طور خودبه خودی در رو بنا موجودند دنباله روی خواهد كرد .یا
اگر حزبی ،سطح موجود مبارزه و تشكل توده را سطحی امكان پذیر و مطلوب بداند ،و
در واقع به سطوح و اشكال مبارزاتی موجود عادت كرده باشد و نتواند به سطوح عالیتر و
عمیقتر بیندیشد باالجبار به دنباله روی از گرایشات غلط موجود در میان تودهها حتی در
میان تودههای انقالبی خواهد پرداخت .این دنباله روی در كشورهای تحت سلطه
امپریالیسم با گرایشات ایدئولوژیك بورژوا دمكراتیك درهم می آمیزد .تمایالت قدرتمند
ناسیونالیسم انقالبی با یك رشته دركها و مفاهیم بورژوا فئودالی نسبت به مساله زن همراه
می شود و تأثیرات خود را بر صفوف احزاب كمونیستی و تشكالت انقالبی این كشورها
اعمال میکند .معموال مرحله گرایی مكانیكی و حواله دادن حل مسائل به "مرحله ای
مناسب" شكل بروز این گرایشات انحرافی غیر پرولتری است.
 چرا در كشورهای تحت سلطه این گرایشات انحرافی بدین دكل و با این حدت
بروز میکند؟
 كشورهای تحت سلطه مسائل و تضادهای گوناگونی را دارند كه همگی پایه مادی
یا عمدتا پایه مادی خیزش های انقالبی و پتانسیل عظیم برپایی توفان های انقالبی را
شامل می شوند .از طرف دیگر ،هر تالش انقالبی را نباید تالش پیگیر انقالبی محسوب
داشت .در كشورهایی نظیر ایران كه تحت ستم امپریالیسم به سر می برند و سلطه همه
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جانبه امپریالیسم بر جامعه اعمال می شود ،تمایالت و احساسات ضدامپریالیستی و انقالبی
عظیمی وجود دارد .بدین مفهوم انقالب از پایگاهی عظیم و بسیار گسترده برخوردار
است .بخش های وسیعی از مردم به انجام تغییرات رادیكال تمایل دارند .و البته این سئوال
نیز با قاطعیت مطرح است كه رهایی از شر مناسبات موجود تا چه درجه ،تا چه حد باید
به اجرام درآید؟ یا به عبارت دیگر ،انقالب باید بر چه اساسی مبتنی باشد؟ كشش خودبه
خودی در این كشورها به سوی "برابری" و نوعی بورژوا دمكراسی است بدین معنی كه
تمام ملت ،از هر قشر و طبقه ای كه باشند ،باید جایگاهی برابر به دست آورند .بنابراین
در عین وجود تمایل گسترده به انجام تغییرات انقالبی می بینیم كه به واسطه رشد ناكافی
پایه مادی فرم اسیون اقتصادی اجتماعی ،مقاومت قدرتمندی نیز در برابر لزوم تغییرات
همه جانبه و عمیق در جامعه و تبدیل آن به پایگاهی برای تحول انقالبی جهان به چشم می
خورد .این كشش خودبه خودی و عقب مانده در میان ستمدیدگان ،خواسته های شان از
انقالب را به كسب استقالل و دمكراسی تا حد از سر گذراندن مناسبات عقب مانده تولیدی
و خروج اقتصاد از حالت برزخی تنزل می دهد .بسیاری فقط به دنبال دستیابی به كشوری
پیشرفته هستند .بر مبنای این طرز تفكر ،برخورد به مساله زن به جایگاهی تبعی و درجه
دوم رانده شده ،حتی گاهی كامال بر آن سرپوش گذارده می شود .معموال در این جوامع دو
گرایش در برخورد به مساله زن بروز می یابد :برخوردی بورژوا دمكراتیك كه باز
كردن راه ورود زنان به عرصه تولید در خدمت جامعه ای پیشرفته و مدرن را راه حل
مساله می داند .و برخوردی كه به شكل ترجیح برخی مناسبات عقب مانده اجتماعی در
مقابل مناسبات تحمیل شده به مردم از جانب "خارجیها" بروز میکند[انگار كه آن نوع
دیگر تحمیلی نیست و فرقی میکندكه ستم از جانب "داخلیها" باشد یا "خارجیها"].
تأثیر سلطه امپریالیستی بر موقعیت زنان كه به شكل رواج پورنوگرافی و فرهنگ منحط
در جوامع تحت سلطه بروز میکندو بر تحقیر و پست شمردن زنان استوار است در
بسیاری از موارد با ستم و حقارت نوع فئودالی مقایسه می شود و ستمدیدگان حتی بدان
تمایل می یابند كه در برابر اشكال "خارجی" ستم بر زنان ،از اشكال بومی فئودالی
حمایت كنند .تودههای ستمدیده به دلیل آلوده بودن به بینش طبقات ارتجاعی به طور
خودبه خودی به چنین گرایشی دچار می شوند كه باید آنان را آگاه كرد .اما برخی
نیروهای سیاسی كه حتی مدعی "مبارزه در راه رهایی ستمدیدگان" هستند خود تئوریزه
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كننده چنین بینشی هستند .انگلس ماهیت حاملین این بینش را به خوبی تشریح میکند:
«به اصطالح سوسیالیستها را می توان به سه گروه تقسیم كرد .گروه اوّ ل كسانی
هستند كه طرفدار جامعه فئودالی و پاتریاركی (پدرساالری) هستند ،جامعه ای كه توسط
صنعت سنگین و تجارت جهانی و جامعه بورژوایی… نابود شده یا در حال نابود شدن
است .این گروه ،از امراض جامعه كنونی این نتیجه گیری را می كنند كه جامعه فئودالی
و پاتریاركی باید دوباره مستقر شود زیرا از این امراض نداشت .طرح آنان به طور
مستقیم و غیر مستقیم به این هدف شان منجر می شود .این گروه سوسیالیست های مرتجع،
علیرغم همبستگی ادعایی شان و اشك های داغی که برای بدبختی های پرولتاریا می
ریزند ،به سختی از جانب كمونیستها مورد مخالفت قرار خواهندگرفت .چون )7 :آن ها
در تالش برای چیزی كامال غیرممكن هستند )2 ،آن ها خواهان مستقركردن دوباره
حاكمیت اشرافیت ،استادكاران ،و مانوفاكتورها ،شاهان مستبد یا فئودال ،مقامات،
سربازان و احزاب سابق مربوط به آن ها هستند .جامعه ای كه اگر چه چیزهای منفی
جامعه امروزی را نداشت ،معهذا حداقل به همان اندازه امراض ویژه خود را داشت .و
حتی دورنمای رهایی كارگران ستمدیده از طریق یك سازماندهی كمونیستی را در بر
نداشت )1 .آن ها همیشه مقاصد واقعی خود را زمانی آشكار می كنند كه پرولتاریا انقالبی
و كمونیست می شود ،كه در این صورت آن ها فیالفور با بورژوازی علیه پرولتاریا
متحد می شوند».
پرولتاریا به هیچ وجه چنین روشی را در پیش نمیگیرد .پرولتاریای آگاه ذهن
ستمدیدگان را از انتخاب میان كلیه اشكال ارتجاعی ستم (فئودالی یابورژوازی) به سوی
طریقی دیگر رهنمون می کند .بسوی ریشه كن كردن عمیق و همه جانبه ستم بر زنان.
پرولتاریای انقالبی می تواند و باید بر این مبنا تودهها را تربیت كرده ،پرورش دهد .هر
گونه بهانه ای كه بخواهد با پیش كشیدن "شرایط مشخص جامعه"" ،احترام به سنن و
آداب" ،و در نظر گرفتن "روحیه توده" در برخورد به مساله زن و امثالهم ،در ارائه
برخورد رادیكال و انقالبی به این گونه مسائل تعدیل ایجاد كند ،صراحتا عقب مانده و
ارتجاعی است و در خدمت منافع طبقات استثمارگر و ستمکار و در جهت تقویت و تحكیم
مناسبات ستم و استثمار طبقاتی قرار میگیرد .كمونیستهای انقالبی ،مانند ماتریالیست
های عامی گرا نیستند كه بقول ماركس ،وجود رابطه بین روبنا و زیربنا را قبول داشته
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باشند و حتی مطرح كنند كه شرایط مادی متفاوت به ایده های متفاوت پا می دهد ،لیكن
حلقه ارتباطی بین پشت سر گذاشتن شرایط مادی معین و رسیدن به شرایط نوین منطبق
بر ایده های انقالبی را نفهمند یا بر آن سرپوش گذارند .كمونیستهای انقالبی ،پراتیك
انقالبی و برخورد آگاهانه و انقالبی را معیار ،ابزار و طریق گذر از كهنه به نو قرار می
دهند .بسیاری میگویند ما هم برخورد رادیكال به مساله زن را قبول داریم ،اما در یك
جامعه عقب مانده با ساختار نیمه فئودالی یا سرمایه داری آمیخته با بقایای فئودالی ،پایه
مادی برای چنین برخوردی موجود نیست .پس بگذارید ،نخست شرایط مادی پیشرفت كند
و تودهها به سطح باالتری از آگاهی دست یابند ،آنوقت به برخورد رادیكال خواهیم
پرداخت.
ما صراحتا چنین طرز تفكری را محكوم می كنیم .این درست است كه یك خط
مشخص را در همه جا با روش مشابه نمی توان پیاده كرد ،اما از نقطه نظر سیاسی،
ایدئولوژیك ،تئوریك باید در همه جا عینا پیشرفته ترین درك از مساله را تبلی و ترویج
کرد و به كار بست .و پیشرفته ترین درك در مورد مساله زن در درجه اول آن است كه
به این مساله نباید به صورت تبعی و درجه دوم برخورد كرد.
 آیا این انحراف یا گرایشات انحرافی فقط در احزاب كشورهای تحت سلطه زمینه
نفوذ و بروز دارد؟
 خیر .انحراف در برخورد به مساله زن مختص احزاب كمونیست كشورهای تحت
سلطه نیست بلكه در احزاب كشورهای امپریالیستی نیز می تواند ظاهر شود .اگر این
احزاب علیه رفتار و برخورد موجود نسبت به زن كه توسط بینشی بورژوایی رنگ و
لعاب زده شده و شكل گرفته ،به طور فعال و آگاهانه مبارزه نكنند ،مسلما دیر یا زود و به
درجات مختلف ،بینش انقالبی شان از طریق گرایشات خودبه خودی موجود لطمه خواهد
خورد .بنابراین ،مبارزه آگاهانه كمونیستها و نقش آگاهی و ایدئولوژی و تئوری انقالبی
ماتریالیسم دیالكتیك پیگیر امری غیرقابل گذشت و تعیین كننده است .و احزاب و تشكالت
كمونیستی میباید با دیدی نقادانه به خود نگاه كنند ،نوع وظایف ایدئولوژیك خود را معین
سازند و اهمیت مبارزه در روبنا را بار دیگر مورد بررسی قرار دهند .مثال های فراوانی
در مورد اهمیت این بازبینی و نیز برخورد نقادانه به خود وجود دارد .تجارب تاریخی
61

بسیاری در دستاند كه درخور توجه اند .فی المثل وقتی انقالبیون چینی درسال 7920
چند سال پیش از پیروزی انقالب دمكراتیك نوین فیلم رسته سرخ زنان را ساختند،
برخوردی معین و دیدگاه مشخصی را در مورد مساله زن به نمایش گذاشتند كه انحرافات
بسیاری را در خود حمل میکرد .بعدها وقتی این فیلم به مثابه بخشی از فرهنگ انقالبی
تودههای چین مورد بازبینی قرار گرفت ،اشكاالتش به نقد كشیده شد و كمونیستها تحت
رهبری چیان چین آن را دوباره ساختند .نسخه اولیه فیلم تفاسیر نادرستی از علل ریشه ای
ستم بر زنان ارائه میداد و نحوه غلطی از برخورد به مساله زن را به میان ستمدیدگان می
برد .این تفاسیر به وضوح دنباله روانه بود و از نظرات موجود و حاكم بر جامعه گسست
نكرده بود .فی المثل علت آن كه قهرمان زن تحت تأثیر ارتش سرخ قرار میگیرد و ارتش
سرخ الهامبخش وی می شود ،در نسخه اول بر رابطه كهنه زن و مرد استوار است .بدین
معنی كه فیلم روشن نمیکنداین تغییر و تحوالت انقالبی است كه الهامبخش قهرمان زن
می شود یا عشق مردی انقالبی كه در راه آرمان های انقالب جان باخته است .در نسخه
دوم این تفاسیر با صراحت كنار زده می شوند .رابطه زن و مرد قطع می شود و برخورد
زن نسبت به انقالب بسیار قدرتمندتر ارائه می شود .در اینجا دیگر حزب كمونیست و
ارتش سرخ و فرماندهانش نقش حامی و یاور زن را ندارند ،بلكه مبارزه طبقاتی عامل به
میدان كشاندن زن و رهاكننده پتانسیل انقالبیش است .ستم فئودالی از زن یك شورشگر
ساخته كه بدنبال راه حل رادیكال می گردد و از این رو به حزب كمونیست كه رهبری
كننده چنین مبارزه بنیادینی است می پیوندد .شك نیست كه سازندگان نسخه اول فیلم نیز
انقالبیون درون حزب كمونیست چین در دوران قبل از پیروزی انقالب دمكراتیك نوین
بودند .و آن فیلم را باید در متن تاریخی اش بررسی كرد .اما این امر مانع برخورد نقادانه
كمونیستی به دیدگاهها و برخوردهای نادرست سازندگان نسخه اوّ ل نسبت به مساله زن
نشد .در واقع تكامل و پیشرفت مبارزه در راه سوسیالیسم و مبارزه طبقاتی تحت
سوسیالیسم و گذر كردن از مرحله انقالب دمكراتیك مسائل و جوانب مختلف جامعه
طبقاتی را واضح تر و برجسته تر در مقابل پرولتاریا قرار می دهد و برخورد علمی و
دقیق تری را طلب میکند .هر چه مبارزه به سوی كمونیسم حادتر می شود ،این مسائل
خود را برجسته تر نمایان می كنند و این امری طبیعی است .چرا كه پیشروی در این راه
نیاز به شخم عمیق تر زمین دارد و رشد و تكوین انقالب خود پایه عینی و مادی عمیق تر
60

شخم كردن را برای پرولتاریای آگاه فراهم می آورد .غرض این كه ،تجارب تاریخی و
مبارزات عمیق ایدئولوژیك سیاسی پرولتاریا در سطح جهانی معیارهای نوین و
برخوردهای عمیق و رادیكال و علمی به مساله زن را به ما ارائه كرده اند .این تجارب و
این برخورد نقادانه به انحرافات را باید به مثابه مقوالتی جهانشمول در نظرگرفت .این ها
نه صرفا در شرایط چین یا شوروی یا ...بلكه در مبارزه طبقاتی جاری سراسر جهان
كاربرد عملی دارند .فی المثل اگر قرار باشد جنبش كمونیستی ایران فیلمی درباره انقالب
و مساله زن بسازد ،مسلما از صفر شروع نمیکندو بدون شك تفاسیری در حد نسخه اوّل
رسته سرخ زنان ارائه نمی دهد ،بلكه به عمیقترین درك پرولتری از مساله و نحوه
برخورد به آن تكیه میکند.
 ریشه های تاریخی-اجتماعی مساله زن در كجاست؟ تاریخ تكامل اجتماعی
چگونه این مساله را ثبت كرده است؟
 یم كار اجتماعی به طور كلی ،به دلیل عملكرد بیولوژیكی (كه آن زمان علم قادر
نبود بر آن غلبه كند) ،زنان كسانی بودند كه در خانه می ماندند .زیرا به هر حال این زنان
بودند كه بچه دار می شدند .تقسیم كار اولیه در جامعه ابتدایی یعنی جامعه كمونی قبل از
برده داری به وجود آمد .این تقسیم كار اولیه بدین صورت بود كه مرد برای كسب معاش
بیرون می رفت ،و زن در خانه می ماند و از آتش ،بچه ها و ...نگاهداری میکرد .این
تقسیم كار با ظهور مالكیت خصوصی از تقسیم كار صرف به انقیاد زن تبدیل شد و از آن
زمان تا كنون در تمام جوامع طبقاتی ،زن به موقعیت فرودست و تحت سلطه رانده شده
است .با ظهور مالكیت خصوصی ،تمام ثروت ،گاو و گوسفند ،برده ها ،زمین و خانواده
به مرد كه چه خودش به طور مستقیم در تولید درگیر بود ،چه از طریق برده هایش به
ثروت خویش می افزود ،تعلق گرفت .و در تمام اشكال مختلف جامعه طبقاتی (از برده
داری گرفته تا سرمایه داری) این تقسیم كار به معنای نگاه داشتن زنان در موقعیت
فرودست ،تحقیر شده و تحت سلطه بوده است .زنان ملزم بوده اند كه مسئول بزر كردن
بچه ها و نگاه داری از خانواده باشند ،و بدین ترتیب توسط كار فردی ،خرد كننده و
احمقانه خانه خرد شوند و بیشتر و بیشتر به موضع تحقیر شده و فرودست در جامعه رانده
شوند .كار روزمره خانه نه تنها زن را فرسوده میکندبلكه او را تنگ نظر و فردگرا بار
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می آورد .میلیون ها زن در سراسر جهان به طور روزمره در حال انجام كاری یكسان
هستند و این عظیمترین خط تولید خسته كننده و فرساینده جهان است كه طبقات دارا به
مردم ستمدیده تحمیل می كنند .در جامعه سوسیالیستی این خط تولید باید برچیده شود.
با ظهور سرمایه داری ،زنان در شمار گسترده و عظیم وارد تولید اجتماعی شدند.
لیكن در این نظام نیز آنان (زنان طبقات دارا به كنار) در عین حال كه خارج از خانه كار
میکنند ،باید مركز توجهشان خانواده و فرزندانشان باشد.
اما ستم بر زن كه در تاریخ با ظهور مالكیت خصوصی به منصه ظهور رسید ،خود
عامل قدرتمندی است كه بر سپری شدن اجتناب ناپذیر مالكیت خصوصی اشاره میکندو
نشانه ای است بر ناگزیر بودن عصر نوین ،عصر كمونیستی ،عصر جامعه عاری از
طبقات و تمایزات طبقاتی .عصر بورژوایی پشت سر گذاشته خواهد شد و ستم بر زن نیز
به مثابه یكی از مظاهر این عصر با انقالب جهانی كامال از میان خواهد رفت .این
واقعیت كه انقالب پرولتری بالکل با هر انقالب دیگری تفاوت دارد ،و نیز این واقعیت كه
ستم بر زن و جامعه طبقاتی عمیقا به یك دیگر گره خورده اند ،كامال به هم مرتبطند:
انقالب پرولتری خواهان برقراری شكل جدیدی از استثمار و ستم طبقاتی و تخفیف برخی
دردها نیست ،بلكه در پی محو هر نوع ستم و استثمار است .همانطور كه جامعه طبقاتی و
تمایزات طبقاتی در ستم بر زن منعكس می شود ،خالص شدن از این تمایزات نیز با
رهایی زن از چنگال ستم عمیقا به هم وابسته است .نه بدان معنا كه كل این مقوله عام در
مساله خاص زنان منعكس می شود ،بلكه صحبت بر سر حضور عام در خاص است .این
كه ستم بر زنان بخش الینفكی از جامعه طبقاتی و ستم طبقاتی است باعث می شود كه به
واسطه ستم ،تحقیر و سركوب مداوم ،زنان تمایل و انگیزه نیرومندی برای خالص شدن
از شر این شرایط اجتماعی در خود داشته باشند .نفع زنان در آن است كه ساختار طبقاتی
این ستم را به طور علمی درك كنند ،چنین دركی را به كار بندند ،و راه ضروری خالص
شدن از این ستم را در پیش گیرند .بنابراین ،وقتی زنان به آگاهی دست می یابند و ریشه
های ستم و تحقیر و سركوب وارد بر خود را درك میکنند ،به دنبال راه خروج از این
اوضاع می گردند؛ اوضاعی كه دیگر برای شان قابل تحمل نیست .آن ها در پی راه حل
انقالبی ،پیگیر و ریشه ای هستند .آن ها راه دگرگون كردن كل جامعه و جهان را جست و
جو می كنند .این چنین است كه درك ریشه های اصلی ستم ،جنگجویانی اصیل و پیگیر و
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رزمندگانی برای انقالب اجتماعی از میان زنان آگاه پدید می آورد.
 آیا می توان از این صحبت كرد كه زن و مرد به طور عام دو قطب یك تضاد را
تشكیل می دهند؟ آیا می توان مرد را به طور عام ستمگر و زن را به طور عام تحت ستم
دانست؟
 بگذارید از اینجا شروع كنیم كه درون طبقات محروم و ستم دیده ،زنان محروم
ترین و ستمدیده ترین هستند .بر گرده زنان بنای عظیم و فراگیر قانونی ،فرهنگی ،سیاسی
سنگینی میکند .بنایی كه وزنی گران داشته و ریشه ای عمیق دارد و مرتبا توسط ساختار
و سیاست های جامعه طبقاتی بازتولید می شود ،به طوری كه مرد عامل قابل اتكایی در
اعمال ستم بر زن می شود .و این چیز نفرت انگیز حتی به درون صفوف انقالبیون نفوذ
كرده و در موارد بسیار آن ها را منحط و گیج و عوامفریب کرده ،خلع سالحشان میکند.
آری در جامعه طبقاتی مردان به طور عام ،خود به نوعی تبدیل به عامل ستم می شوند؛
عامل ستم بر زن .از این حرف منظورمان این نیست كه مردان پرولتر را باید استثمارگر،
تصاحب كننده ارزش اضافه و امثالهم به حساب آورد .منظور این نیست كه آنان ،مردان
یك طبقه ستمگرند .بلكه این واقعیت را می خواهیم بیان كنیم كه تحت نظام ارتجاعی،
مردان پرولتر ،خود عامل تولید و بازتولید شكلی از ستم در خانواده ،و علیه زن (و علیه
فرزندان) هستند .مردان به طرق مختلف به آتوریته موجود ،به مناسبات اجتماعی تولیدی
غالب صحه گذارده ،به آن كمك می رسانند مگر آنكه برخوردی فعال ،آگاهانه و خستگی
ناپذیر را برای متحول ساختن خود ،بازسازی و تجدید تربیت بینش خویش در پیش گیرند؛
درك شان را از مساله ارتقام داده ،بفهمند كه این جامعه ،ستم بر زن را از كانالهای
مختلف بازتولید كرده ،اشاعه می دهد و یكی از این كانالها ،خود مرد است كه این ستم
طبقاتی را در شكل مردساالری به اجرام می گذارد .بدون برخوردی كامال آگاهانه به
قصد مبارزه علیه این گرایشات ،هیچ تضمینی نخواهد بود كه انقالب پرولتری به ثمر
برسد و مضافا پس از انقالب ،حق ارتجاعی پدرساالری احیام نشود .این هیچ نیست مگر
احیای دیكتاتوری بورژوازی در این عرصه از مناسبات اجتماعی .بنابراین به صراحت
میگوییم كه در تشكالت كمونیستی انقالبی میباید به برخوردهای غیر نقادانه و درجه دوم
دیدن مساله ستم بر زن ،و یا هرگونه مقاومت در مقابل برخورد علمی و فعال به این
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مساله در صفوف احزاب و در میان تودهها ،به عنوان نشانه بارزی از انحراف بورژوا
دمكراتیك برخورد کرد .این معیاری است برای تشخیص دمكرات های انقالبی از
كمونیستهای اصیل و پیگیر .اگر چه این تنها سنگ محك نیست ،اما بدون شك معیار
بسیار مهمی برای آزمودن موضع كمونیستی افراد یك تشكل كمونیستی و خود آن تشكل
كمونیستی است.
رفتار مردان طرفدار انقالب در دوران های خیزش انقالبی و همین طور در مقاطع
شكست ویژگی هایی را در مواجه با مساله ستم بر زن نشان می دهد .مثال در دوران اوج
جنبش ،گرایش فزاینده ای به قبول تغییر و تحوالت انقالبی در مناسبات موجود میان زن و
مرد در میان مردان انقالبی ایجاد می شود .اما در عین حال گرایشات نادرست در این
ارتباط ،می تواند به شكل دیگری بروز یابد .مثال به شكل صحه گذاشتن بر تقسیم كار
موجود در جامعه "به نفع انقالب" و گردن گذاشتن پراگماتیستی به "وظایف" مردان و
زنان .معموال در این مقاطع می شنویم كه مرد وظایف انقالبی مهمی بر دوش دارد و
قابلیت پیشبرد آن ها را نیز دارد ،اما زن بی تجربه است و از ظرفیت و مهارت الزم
برای انجام این وظایف برخوردار نیست .بنابراین ،فعال مناسبات و تقسیم كار موجود در
خانه و در ابعادی وسیعتر در جامعه ،باید تحمل شود ،و آن را فعال نمی توان زیر و رو
كرد .و توجیهاتی از این قبیل كه تالش برای زیر و رو كردن این مناسبات خطر "بی
ثباتی" تشكیالت و وقوع "هرج و مرج" در صفوف آن را به همراه می آورد! این
استداللی كامال پراگماتیستی است .اتفاقا در دوران اعتال و غلیان انقالبی میباید انرژی
زنان به حد اعلی رها شود ،میباید مناسبات كهن در این ارتباط به حداكثر از میان
برداشته شود و از دوران خیزش و اعتال استفاده شود تا برای تقسیم كار نوین در جامعه،
زمینه و شالوده سنن و میرار انقالبی فردا مستقر شود .این درست در نقطه مقابل دیدگاه
پراگماتیستی و غیر پرولتری قرار دارد كه از میان زن و شوهر انقالبی ،نقش اصلی
شركت درمبارزه را به مرد می دهد و وظیفه زن را "فعال و الجرم" رسیدگی به وضع
خانه و خانواده و سرپرستی كودكان معرفی میکند .یا اگر در حرف هم این را
نمیگویددر عمل چنین میکند .به طور مثال می توانیم صحنه گرد هم آییهای سیاسی در
خانه یك كارگر انقالبی یا یك روستایی را در نظر بگیریم .مردان به بحث در مورد مسائل
مهم سیاسی می پردازند و وظیفه زنان تهیه شام و چای و مهیا كردن جای خواب و غیره
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است .و در این میان حتی یك لحظه هم به فكر انقالبیون حاضر در جمع خطور نمیکندكه
اینجا هم مناسبات ستمگرانه ای برقرار است و اگر قرار است كارگران و دهقانان برای
انقالب آماده شوند باید با آن ها در مورد این مناسبات بحث و مبارزه ایدئولوژیك كرد .در
قبال این مساله ،حتی اگر سكوت نشود ،هرگز به عنوان شرط مهم و حیاتی انقالبی بودن
برخورد نمی شود .این مناسبات موجود در همین خانواده ستمدیده و تحت استثمار بخشی
از مناسبات گندیده و پوسیده جامعه طبقاتی است .و مبارزه نكردن با آن یعنی سازش با
ارتجاع ،یعنی سازش با آن سیستمی كه علیه آن می جنگیم.
پرولترهای انقالبی نباید كوچكترین شكی در مورد ضرورت حیاتی رهاسازی انرژی
و ظرفیت انقالبی زنان ستمدیده به خود راه دهند .پرولتاریا میباید زنان را تربیت كند و
به انقالبیونی در همه عرصه ها تبدیل کند .باید رهبران سیاسی ،فرماندهان نظامی،
تئوریسینها از میان زنان تربیت شوند و پا به میدان گذارند .زنان باید تجربه كسب كنند و
در خط مقدم باشند تا تودهها به چشم خود ببینند كه آن ها می توانند به همان خوبی مردان
این نقشها را به عهده بگیرند .می توانند به همان صورت رهبران سیاسی و نظامی
انقالب باشند.
در دوران شكست و عقبگرد انقالب نیز دیده شده كه مردان در سطح تشكالت انقالبی
یا به طور گسترده در جامعه ،كامال طریق كرنش به خودرویی در پیش می گیرند و تا
درجاتی به عامل ستمگری ،و مبل مناسبات شنیع موجود بین زن و مرد بدل می شوند.
عملكردهای مشخصی از این دیدگاه و رفتار انحرافی ناشی می شود .به طور مثال در
عرصه مبارزه دو خط بسیار دیده می شود كه مردان با هراس و نگرانی عمال نقشی سد
كننده را ایفام میکنند .نگرانی شان از آن است كه شاید همسرشان مستقالنه از خط
دیگری حمایت كند ،خط دیگری را تبلی كند و برای خطی جز خط شوهرش بجنگد [این
مثالی ملموس برای جنبش كمونیستی و انقالبی ماست كه دوره دشوار شكست و مبارزه
حاد در عرصه جمعبندی از تجارب انقالب را از سر می گذراند ].در این منطق ،زن
انقالبی و كمونیست از حق انتخاب و پیشبرد آگاهانه و مستقالنه خط سیاسی محروم می
شود و این هیچ نیست جز سنت و حق پدرساالری كهنه .این یعنی انحصاری كردن حق
سیاسی درون تشكیالت یا خانواده برای مردان .تأثیر عملی این اقدام بر مبارزه دو خط
جاری نیز مخرب است .با این كار از شكوفا شدن همه جانبه و كامل مبارزه خطی و
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شركت فعال تمام اعضام تشكیالت (یا اعضام جامعه) در آن جلوگیری می شود .با این
كار در پروسه تربیت ،تحكیم و ارتقام اتكام به نفس زنان انقالبی كمونیست ،زنانی كه
پتانسیل رهبر شدن و تئوریسین شدن را دارند ،اخالل می شود .عقب نگاه داشتن زنان در
عرصه سیاسی ایدئولوژیك با اسیر كردن آنان در زنجیر سنن پدرساالری همراه می شود.
به عالوه ،به موازات نفوذ گرایشات شكست طلبانه در میان انقالبیون به اشكال پوشیده یا
آشكار می بینیم كه مبارزه حادی میان زن و شوهر (البته با این فرض كه زن از نقطه
نظر فهم سیاسی و اعتقادات سیاسی ایدئولوژیك و درك اوضاع ،كمابیش با شوهرش
همسانی داشته باشد) به راه می افتد و شوهر تالش میکندكه بینش شكست طلبانه خویش
را بر همسرش تحمیل كند .در اینجا تضادهای بسیاری بروز میکندو همین جاست كه مرد
تا درجه معینی (در جامعه یا در تشكل انقالبی) به عنصر و عامل فعال ستمگران و مبل
ایده های شكست طلبانه پاسیویستی تبدیل می شود ،با این جهت گیری كه مقاومت زن
انقالبی كمونیست را در هم شكند .حربه مرد در این مبارزه ،همان حق مردساالری است.
با اتكام به این حق ،مرد به قانع كردن همسرش می كوشد .تالش میکندوی را به دنبال
خط خود بكشد و به تجربه دیده ایم خصوصا در دوره شكست موقتی انقالب كه این
برخورد مردساالرانه چه نقش مخرب و ضدانقالبی بازی كرده است .معموال گرایش خود
به خودی قدرتمندی در میان بسیاری از مردان انقالبی و كمونیست وجود دارد كه در همه
حال رابطه سیاسی میان خود و همسرشان را طوری شكل دهند كه رفته رفته زن به زائده
سیاسی وی بدل شود و بدون شوهرش از هویت سیاسی كاملی برخوردار نباشد .همانطور
كه گفتیم این گرایش خود به خودیست ،اما باید با آن برخوردی آگاهانه صورت گیرد .باید
دانست كه این گرایش وجود دارد و باید به مصاف با آن رفت .در غیر این صورت ،نهایتا
بر ماهیت انقالبی مرد باالجبار تأثیر گذاشته و آن را به ضد خود بدل خواهد كرد .این
پدیده به طور چشمگیری در دوران مبارزات خطی عظیم نمایان می شود .زن محكوم
است كه خط نزدیكان مذكر خود از برادر گرفته تا شوهر یا پدر را دنبال كند .در اینجا
ضروری است اشاره كنیم كه در میان ستمدیدگان حتی در خانواده كارگران انقالبی یكی
از شنیع ترین اشكال ستم بر زن بچشم می خورد :كتك زدن همسر .به این امر نباید به
مثابه پدیده ای اتفاقی یا غیر رایج برخورد كرد .شرم آورتر این كه ،برخی گرایشات
اكونومیستی برای "توضیح" یا در واقع توجیه این پدیده ،به تئوری بافی های قالبی می
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پردازند .مثال در توجیه این عنصر ستمگری در میان پرولترهای تحت ستم و استثمار می
گویند كه مرد كارگر از صبح تا شب توسط جامعه به این سو و آن سو پرتاب می شود و
اعصابش خرد می شود ،پس طبیعی است كه وقتی به خانه آمد به طور خود به خودی
ناراحتیها را به سر زن و بچه اش خالی كند .اینگونه توجیهات نه تنها اكونومیستی و
دنباله روانه ،بلكه به یك معنا تئوریزه كردن ستمگری است .كتك زدن زنان را باید
بیرحمانه محكوم کرد و زنان را به طور سیاسی و عملی به مقابله با آن برانگیخت .تجربه
كمونیستهای چینی در این ارتباط قابل توجه است :آن ها اعالم كردندكه اگر مردی،
همسرش یا یكی از افراد زن خانواده اش را كتك بزند ،زنان باید دسته جمعی حسابش را
برسند و درس خوبی به او بدهند .مرد پرولتری كه چنین رفتار شرم آوری با همسرش
داشته باشد و بتواند به محض ورود به خانه ،یكی از اعضام هم طبقه و هم سرنوشت خود
را به زیر لگد بگیرد و او را تحت ستم قرار دهد ،نشان می دهد كه آنقدرها هم از
فشارهای ستم و استثمار طبقاتی در رنج نیست .او در واقع مهر تأیید بر ستمگری می
کوبد و تبعیت خود را از این دیدگاه اعالم میکندكه :بخشی از مردم به ناگزیر باید تحت
ستم باشند و بخشی دیگر باید نقش ستمگر را بازی كنند .او اساسا بر تمایز طبقاتی صحه
می گذارد .و این دیدگاهی است كه برای انجام انقالبی پیگیر و واقعی ،گسست از آن
ضروری است .تودهها باید درك كنند كه نقش این ستم در حفاظت از تمایزات طبقاتی
چقدر حیاتی ست و گردن گذاردن به آن یا عمل كردن به آن هیچ چیز نیست مگر حفاظت
فعال از جامعه كثیف طبقاتی .انگلس جمله مشهوری دارد كه مضمون آن چنین است :آیا
مردانی كه نسبت به ستم بر زن بی تفاوت اند و از این امر آشفته و پریشان نمی شوند،
نمیفهمند كه در تاریخ بشر مادرتباری سرنگون شد بدان خاطر كه مشخص شود بردههای
مذكر را چه كسی به ارر خواهد برد؟ نمیفهمند كه این امر به خاطر استقرار حقوق
مالكیت برده داران بر ابزار تولید به وقوع پیوست؟ بنابراین ،همراهی و دمسازی با این
نوع ستم در واقع عبارتست از همراهی با بردگی خودشان .و تا زمانی كه طبقه تحت ستم
با این نوع ستم دمساز باشد یعنی ستم را قبول كرده است ،یعنی ستم را به مثابه نظم
طبیعی امور ،منطقی جلوه داده است.
 اما بسیاری از مردم ،حتی عناصر انقالبی ،به تقسیم كار طبیعی میان زن و مرد،
68

و یک جایگاه طبیعی برای زنان معتقدند و حتی بحث های بیولوژیك را به پیش می
كشند! در این مورد چه می توان گفت؟
 بیش از صد سال پیش ماركس گفت كه هركس چیزی در مورد تاریخ بداند ،می داند
كه تحوالت عظیم اجتماعی بدون غلیان زنان ممكن نیست .تمام رهبران انقالبی پرولتاریا به
اهمیت و نقش غیر قابل اجتناب زنان در به ثمر رساندن انقالب تاكید کردهاند .اما همین
موقعیت ستمدیدگی كه به شورشگری زن پا می دهد ،خود بخشا مانعی است در مقابل
شركت كامل زن در انقالب .هزاران زنجیر اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی ـ ایدئولوژیك بر
دست و پای زن بسته است .ایده برتر بودن مرد و این كه زنان دارای نقش اجتماعی بچه
زاییدن ،بچه داری كردن و خدمت به خانواده هستند ،و اینكه "جایگاه طبیعی" زن در جامعه
همین جاست ،حتی در میان طبقات تحت ستم و استثمار بسیار عمیق و گسترده است .چرا
كه بینش بورژوازی در میان آن ها نیز نفوذ میکند .این ایده های جان سخت در ته كله
بسیاری وجود دارد .خیلیها هستند كه جایگاه و وظایف "طبیعی" برای زن قائل هستند و
در واقع انعكاسی از همان بینش كلی كه نظم حاكم بر جهان ،كائنات و جامعه را طبیعی یا
الی االبد تصویر میکندارائه می دهند .ممكن است چنین بینشی بروز نطفه ای داشته باشد،
اما به هرحال بسیار قدرتمنداست .این بینش خود را در نحوه برخورد به مساله فرزندان،
تولید مثل و بازتولید نسل بشر نیز ظاهر می کند .بگذارید سئوالی طرح كنیم :چند مرد ،كدام
مرد ،كدام انقالبی كمونیست را سراغ دارید كه فكر نمیکندزاییدن ،راه طبیعی بازتولید نسل
بشر است و قبول ندارد كه زاییدن ،كار طبیعی و تقسیم كار طبیعی زنان در پروسه تولید
اجتماعی است؟ به نظر خیلیها این سئوال شدیدا عجیب و غریب می آید و برخوردهای
ارتجاعی و هر آنچه نهفته بوده به یكباره بیرون ریخته می شود .در مقابل همه اینها ،باید با
صراحت گفت كه هیچ نظم طبیعی و خدادادی برای امور وجود ندارد .تاریخ بشر یك تاریخ
طبیعی است؛ تاریخ مبارزه برای متحول كردن جهان طبیعی و جهان مادی در خدمت تولید
و بازتولید خود و زندگیش است .تاریخ تكامل بشر ،تاریخ مبارزه است ،مبارزه ای طبیعی.
و در این مبارزه ،در تكامل بشر از حیوان به انسان ،هنوز خصوصیاتی وجود دارند كه
كامال انطباق نیافته اند .در تكامل بدن انسان نیز برخی تكامل نیافتن ها هنوز به چشم می
خورد .مثال در مورد ستون فقرات ،زانوها ،یا مثال دندان عقل و ...این تكامل نیافتگی و عدم
انطباق دیده می شود .در مورد نوع مونث بشر نیز باید گفت كه تكامل و تغییرات زیادی
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صورت گرفته و این پروسه تكاملی در مورد خصوصیاتی نظیر حاملگی و عادت ماهانه
نیز وجود داشته است .اما انسان شناسی نشان می دهد كه دوره حاملگی ،پس از قامت
راست كردن انسان ،به مقدار زیادی كوتاه شده است .بنابراین ،هیچ كاركرد "طبیعی" ابدی
و مطلق در مورد امور وجود ندارد .بر همین راستا می توان گفت كه زایمان نیز پس مانده
ای است از تحول بشر از تكامل حیوان به انسان .پرولتاریا در مورد این همه تغییر و
تحوالت ،در مورد تكامل نژاد بشری چه می خواهد بگوید؟ آیا می خواهد تا ابد به تقدیس
سنن به جا مانده از گذشته بپردازد ،یا اینكه از نظر دیالكتیكی تكامل را توضیح می دهد و
پروسه های بیشمار و بی انتها را تشریح میکند؟ ما طرفدار این دیدگاه هستیم كه از طریق
علوم خصوصا علم پزشكی ،اما همراه با رهایی طبقاتی ،این تغییرات نیز صورت خواهد
پذیرفت.
تكامل از طریق رهایی از شر طبقات و ستم طبقاتی و ارتقام درك ما از ساختار مادی
ماده و دخالت در پروسه تغییر آن انجام خواهدگرفت .ما به مساله تكامل برخوردی مثبت
در پیش می گیریم و می گویی م كه خواهان برداشتن بازتولید از دوش زنان هستیم .با
تكامل آگاهی سیاسی و همین طور درك عمیقتر از علم و بدن انسان ،احتماال چنین امری
به وقوع خواهد پیوست و بازتولید بشر بسیار بی خطرتر انجام خواهد شد و بدین طریق
امكان ظهور نسل بسیار سالم تری از بشر نیز به وجود خواهد آمد .درست است كه این ها
طرحهایی برای آینده اند ،اما تأثیرات فلسفی و ایدئولوژیك بر برخوردهای معین امروز ما
میگذارند .اگر كسی راه "طبیعی" و تنها راه برای بازتولید بشر را همین كه هست در
نظر بگیرد ،آنگاه میباید به موقعیت كنونی زن در جامعه به مثابه نظم "طبیعی" امور
صحه بگذارد و نهایتا به اینجا برسد كه نظم طبقاتی كنونی نیز نظم "طبیعی" امور بوده،
اظهار كند كه در شرایط موجود نمی توانیم بر این نوع تمایزات و بر این قانون جنگل
حاكم بر جهان فائق آییم ،نمی توانیم تمایز بین كار فكری و یدی را از بین ببریم .این طرز
تفكر نهایتا شكست طلبانه است .باید به ریشه های فلسفی این قبیل انحرافات برخورد كرد.
باید همانطور كه در مورد مساله انقالب در ایران و در ابعاد جهانی ،درباره
انترناسیونالیسم پرولتری و غیره ،بدنبال ریشه های فلسفی انحرافات می گردیم ،در مورد
مساله زن نیز همین طریق را در پیش گیریم.
بحث را خالصه كنیم و به نكته پایانی برسانیم .این جنایات آشكار یعنی ستم بر زن
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چنان تبارزات تكان دهنده و شنیعی دارد كه حتی تودههای غیر انقالبی را هم به
موضعگیری وادار میکند .كافیست به هندوستان نگاه كنیم كه چگونه سنت عروس سوزان
همچنان پا برجاست و همچون سندی زنده بر محكومیت جامعه طبقاتی شهادت می دهد.
به كردستان و نقاط دیگر نگاه كنیم كه چطور زنان در سنین پایین خرید و فروش می
شوند و ازدواج ها به روش فئودالی پیشاپیش صورت گرفته اند .به زنان این جوامع
بنگرید كه همانند گوساله های جوان برای این یا آن نیاز ساختار اجتماعی به سوی این یا
آن مقصد رانده می شوند و آن ها را مانند حیوانات داد و ستد میکنند .این ها اشكال
عریان و چشمگیر جنایت هستند ،اما در كشورهای امپریالیستی نیز مظاهر ستم بر زنان
در اشكالی "تصفیه شده تر" به چشم میخورند :زنان را به مثابه كاال به گردش در می
آورند .در میان زنان این كشورها كه قصد مقاومت در مقابل ستم را دارند این شعار رایج
شده كه :می خواهیم كنترل بدن خود را داشته باشم .البته این بیانگر یك بینش بورژوایی
است .جنبش مقاومت علیه ستم و تحقیر زنان در جوامع امپریالیستی [جنبشهایی كه جهت
گیری فمینیستی دارند] نیز از افق های بورژوایی فراتر نرفته اند .مفهوم آن شعار این
است كه زن و بدن زن به مثابه كاال نباید به عنوان مایملك مرد به بازار برده شود ،بلكه
زن خود باید كنترل این كاال را داشته باشد .تفوق این بینش بورژوایی بر جنبش مقاومت
جویانه و اعتراضات زنان نباید توجیهی بر عدم حمایت از حركت مبارزاتی و تشویق
مبارزه آن ها شود .باید از طغیانگری آنان حمایت كرد ،اما همه بحث ما اینجاست كه این
طغیان باید پیگیرانه و عالست تا حدی كه بتواند منبع ستم بر زنان و كلیه مظاهر ستم
اجتماعی و طبقاتی را بخشكاند.
امروز در عصر امپریالیسم ما می توانیم در افق ،آینده درخشانی را ببینیم كه برای
اكثریت مردم به وجود خواهد آمد :یعنی سوسیالیسم و سپس جهان كمونیستی .جهانی كه
در آن طبقات ،استثمار و ستم و انقیاد بخشی از جامعه توسط بخشی دیگر سرانجام محو
خواهد شد .جهانی كه دستیابی به آن بدون محو ستم بر زن امكان ناپذیر است .مبارزه علیه
این ستم بخش بسیار مهم و حیاتی از در هم شكستن سیستم سرمایه داری است .ما نمی
توانیم منتظر آینده شویم تا "كمونیسم سر رسد و این ستم از بین برود ".بدون مبارزه برای
محو این ستم ،كمونیسمی در كار نخواهد بود .به كف آوردن آن آینده درخشان فقط از
طریق مبارزه قاطعانه و سازش ناپذیر علیه سیستم سرمایه داری و ستمی كه این سیستم
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در هر عرصه ای بر مردم وارد میکند ،امكان پذیر خواهد بود و مهمترین اینها ،ستم بر
زنان است .هدایت جامعه در جهت این آینده درخشان وظیفه تاریخی پرولتاریاست .حركت
به سوی این آینده میباید توسط پرولتاریا و حزبش رهبری شود .باید پرولتاریا و حزبش
تودهها را نسبت به منافعشان آگاه كنند و آن ها را در مبارزه علیه هر تظاهری از ستم بر
مردم به طور كلی ،و به خصوص ستم بر زنان هدایت کند.
شرایطی بیسابقه در حال تكوین است .جهان با فریاد طلب تحول میکند .این جهان
باید زیر و رو شود .تودهها باید اوضاع را كامال درك كنند ،خطرات را بفهمند ،چشم
هایشان را بازكنند و نقاط قوت واقعی مان را ببینند .باید چگونگی تقویت توان انقالبی را
درك كنند ،چگونگی سازمان دادن را یاد بگیرند ،و جرأت تدارك برای دوران گرهگاهی
در سطح جهان را داشته باشند .در این چارچوب ،ضرورت اتخاذ یك موضع كمونیستی و
انقالبی در قبال زنان صد چندان احساس می شود .این بخش عاجلی از تدارك سیاسی و
ایدئولوژیك ماست .اگر قبول داریم كه شرایط متحول كردن ریشه ای بسیاری از نقاط
جهان فراهم خواهد آمد و اگر انقالبی تحت رهبری كمونیستها نظیر آنچه در پرو جریان
دارد و جامعه پرو را به لرزه انداخته و تاثیراتی جهانی به جای می گذارد را ضروری و
امكان پذیر میدانیم ،اگر به دنبال تدارك جدی برای جراحی قطعی جهان كنونی هستیم،
آنگاه باید مساله زن را به مثابه بخش بسیار مهمی از این راه حل ریشه ای در نظر
بگیریم .جایگاه عمیق این مساله را در كار تداركاتی امروز ببینیم .در ایران و در سراسر
جهان میلیون ها نفر گرد خواهند آمد و خواهان تشكل در جهت اجرای راه حل عمیق و
ریشه ای پرولتاریا خواهند شد .برای آنكه توان برانگیختن و رهبری خشم تودههای
انقالبی را داشته باشیم ،باید درك كنیم كه بخشی از این كار ،برانگیختن خشم زنان به
مثابه نیرویی قدرتمند در راه انقالب است.
 -این

مقاله حاضر ،متن تنظیم شده مصاحبه ای بود كه توسط نشریه حقیقت پیرامون مساله زن و

برخورد كمونیستها به این مقوله با یكی از رفقا در سال  7111صورت گرفته است.
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یك مساله مورد مشاجره
سقط جنین

نگاهی مردساالرانه و رفرمیستی به مساله سقط جنین
در نقد نظرات "حزب كمونیست كارگری ایران"
مقاله زیر نقدی است بر نظرات "حزب كمونیست كارگری ایران" و رهبر آن آقای
حكمت بر سر مساله سقط جنین .این نظرات در مصاحبه ای در شماره  25نشریه
"انترناسیونال" به تفصیل بیان شده است .اگرچه موضوع بحث آقای حكمت به روی
مساله سقط جنین متمركز است اما دیدگاه كلی ایشان بر سر مساله زنان را نیز منعكس می
كند.
مقوله ستم بر زن در جامعه طبقاتی و چگونگی برخورد كمونیست های انقالبی بدان
باید بارها موضوع تبلی و ترویج كمونیستی قرار گیرد .زیرا برای دست زدن به مبارزه
آگاهانه انقالبی به منظور زیر و رو كردن جهان ستم و استثمار كنونی باید به پاالیش و
تحول دیدگاه ها پرداخت و دیدگاه های كمونیستی را در این مورد فراگیر ساخت .نقد
نظرات این حزب و رهبر آن آقای حكمت در مورد مساله سقط جنین (كه ارتباط الینفكی
با مساله رهایی زن دارد) به این امر خدمت می كند .این نقد به خصوص بدین لحاظ كه
این حزب خود را "كمونیست" می خواند مهم است .ما نشان خواهیم داد كه نظرات این
حزب در مورد مساله سقط جنین ربطی به ایدئولوژی علمی و جانبدار كمونیستی ندارد.
نقد این نظرات به لحاظ دیگری نیز اهمیت دارد .این ها نظرات رایج در جامعه است .به
همین دلیل نقد آنها ،تنها نقد نظرات این حزب نیست .مبارزه كمونیست ها علیه این
تفكرات و برای ترویج افكار صحیح پرولتری در مورد مساله زن و سقط جنین ،یك
حركت خالف جریان است .كمونیست ها نسبت به مساله ستم بر زن برخوردی كیفیتا
متفاوت از برخوردهای رایج و سنتی ارائه می دهند .اگر قرار است در حركت
پرولتاریای انقالبی چیزی به مثابه سنت در نظر گرفته شود ،همانا نفی تمامی عادات و
سنت های كهنه است.
درجه پیگیری و انقالبی بودن هر فرد و نیرویی با این سنجیده می شود كه در مورد
ستم بر زن و جوانب گوناگون آن ،چه موضعی اختیار می كند .این در مورد نظرات آقای
حكمت نیز صادق است .بی جهت نیست كه در ارتباط با این موضوع ،پای بسیاری از
مسائل دیگر به میان كشیده می شود :مباحث فلسفی و مربوط به جهان بینی؛ چه چیزی در
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این جهان عادالنه است و چه چیزی نیست؛ دیدگاه های این حزب از جامعه طبقاتی و
چگونگی مبارزه برای تغییر آن .با وجود اینكه در این نوشته نظرات "حزب كمونیست
كارگری ایران" و آقای حكمت را مورد نقد قرار می دهیم اما روی سخن ما با طیف
گسترده تری است .در جنبش چپ از دیر باز گرایش كم بهایی به مساله زن وجود داشته
است .این گرایش بی ارتباط با سایر انحرافات در برخورد به مسائل اساسی انقالب نبوده
و نیست .همواره گرایشات اكونومیستی و رفرمیستی می تواند به دنباله روی از ارزش ها
و افكار كهن مسلط در جامعه منجر شود .بخش بسیار قدرتمندی از ایده های مسلط در
جامعه ،ایده های ارتجاعی و عقب مانده در مورد زن است .افكار بورژوا فئودالی (و
بورژوا امپریالیستی در كشورهای سرمایه داری پیشرفته) در صفوف احزاب و سازمان
های كمونیستی نیز نفوذ می كند .زیرا این احزاب یا سازمآنها از سیاره ناب كمونیستی
به روی كره زمین پرتاب نشده اند .آن ها مدام در معرض تاثیرات افكار غلط قرار دارند.
این هشداری است به تمامی پرولترهای آگاه كه مداوما از ایده های كهن گسست كرده و
خود را به افكار كمونیستی راستین مجهز كنند.
امروزه در ایاالت متحده آمریكا جنبش قدرتمندی در میان زنان در دفاع از حق سقط
جنین جریان دارد و صف بندی معینی حول آن شكل گرفته است .در یك طرف صف
"پروچویس" ها (حق انتخاب آزاد زنان) قرار دارد و در مقابل آن صف "پرو الیف" ها
(اولویت حیات جنین بر سرنوشت زن) قرار دارد .این جنبش صدها هزار تن از زنان
پرولتر و زنان متعلق به طبقات میانی را در بر می گیرد .تاكنون مبارزین زیادی در این
جنبش مورد حمله نیروهای شبه نظامی دست راستی قرار گرفته و تعدادی جان باخته اند.
در این جنبش كمونیست های انقالبی (مشخصا فعالین حزب كمونیست انقالبی آمریكا)
نقش سیاسی و عملی فعالی بازی می كنند؛ و صفحات نشریه "كارگر انقالبی" ارگان این
حزب به انعكاس این مبارزات پرداخته و در مقابل خطوط رفرمیستی جنبش زنان به ارائه
خط مشی انقالبی برای پیشبرد این مبارزه می پردازد.
این وظیفه هر زن طالب رهایی و هر نیروی مترقی و انقالبی است كه به دفاع از این
مبارزه عادالنه بر خیزد و كسانی را كه تحت عناوین و اشكال مختلف به این مبارزات با
دیده تحقیر نگاه می كنند و با ایجاد موانع عملی یا نظری در همبستگی جهانی زنان اخالل
به وجود می آورند ،افشام كنند.
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از همین رو نقد نظرات آقای حكمت و حزبش ،دفاع از مبارزات زنان در آمریكا علیه
ستم های جامعه مردساالر نیز هست.
ما در این نقد نشان خواهیم داد كه آقای حكمت در برخورد به صف بندی شكل گرفته،
به طور واقعی كجا ایستاده و سمت چه كسانی را می گیرد و چرا؟
نكات اصلی نظرات آقای حكمت از این قرارست :جنین انسان است؛ نفس عمل سقط
جنین انسانی نیست و از همین رو كار درستی نیست؛ سقط جنین گواه از خودبیگانگی
بشر است؛ پدیده حاملگی و تولد پروسه باشكوه و خیره كننده ای است و پدیده ای ای است
دارای نقش بنیادی ،ابدی و ازلی.
آقای حكمت برای اثبات این نظرات به روی دو حقیقت خط بطالن می كشد .یكی این
حقیقت علمی كه جنین "انسان" نیست ـ حقیقتی كه در نتیجه پژوهشهای علمی بشر اثبات
شده است؛ و دیگری این حقیقت اجتماعی كه سقط جنین قبل از هر چیز ،مساله ای است
مربوط به مناسبات میان زن و مرد؛ و زن و مناسبات اجتماعی مسلط.
جنین انسان نیست
آقای حكمت می گوید..." :نظر مشخص مردم راجع به هویت انسانی جنین هر چه
باشد ،اكثریت عظیم آن ها حس میکنند كه این كار دردناك و نامطلوبی است (یعنی سقط
جنین) و به هرحال با قطع حیات انسانی ربط دارد( ".عبارت داخل پرانتز از ماست)
این بحث حقیقت ندارد كه جنین انسان است یا دارای حیات انسانی است .حیات انسانی از
وقتی آغاز می شود كه بند ناف متصل كننده جنین به بدن زن قطع شده و نوزاد نخستین نفس
مستقل خود را می كشد .این نقطه شروع حیات انسانی به مثابه موجودی با حیات بیولوژیك و
حیات اجتماعی جداگانه است .تا پیش از این ،جنین توده ای از نسوج در حال تكامل است كه
به طور الینفكی در روندهای بیولوژیكی بدن زن ادغام شده است .یعنی بخشی از بدن زن
است؛ سوخت و ساز و قدرت تكامل و ادامه حیاتش وابسته به بدن زن و انجام فعالیت های
مشخص از سوی بدن زن است .یعنی موجودیتی مستقل از بدن زن ندارد .مهم نیست كه این
توده نسوج در كدام مرحله تكاملی قرار دارد ،دست و پا پیدا كرده است یا نه .آن را نه به لحاظ
بیولوژیكی می توان انسان خطاب كرد و نه به لحاظ داشتن حیات مستقل اجتماعی.
بحث آقای حكمت كامال غیرعلمی است وقتی میگویند..." :از نظر بیولوژیك مقطع
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شروع حیات انسان جدید بنظر من لحظه شروع حاملگی است .یعنی وقتی كلید یك روند
جدید بیولوژیكی زده می شود و تقسیم سلولی آغاز می دود.... .
هر جا این روند قطع بشود ،روند تكامل یك انسان جدید قطع شده است"....
خیر! هنوز انسان جدیدی در كار نیست .آغاز تقسیم سلولی است نه آغاز حیات
انسان .سلول هایی با وابستگی تام و تمام به بدن زن ،سلول هایی كه زنده بودنشان وابسته
به اكسیژن و سیستم انتقال غذایی است كه از بدن زن تامین می شود .این سلولها پتانسیل
آن را دارند كه در مسیر رشد و تكاملشان به انسان تبدیل شوند اما هنوز انسان نیستند.
عمل سقط جنین یعنی سقط این سلول ها .این عمل بسیاری مواقع به طور خود به
خودی اتفاق می افتد و خود زن نیز آن را متوجه نمی شود 8.اما پروسه حاملگی (یعنی
حمل این سلول ها) ،همانقدر "با شكوه و خیره كننده" است كه پیشرفت آن در بدن یك
پستاندار دیگر .این پروسه نه جادویی است و نه اینكه دیگرانی آن را از خارج هدایت می
كنند .پروسه ای از بدن مرد یا ساختار دولت هم نیست .تمام مساله درون بدن زن می
گذرد .این پروسه ای پیچیده اما شناخته شده از تغییر است و این تغییر فقط به خاطر
فیزیولوژی بدن زن است كه می تواند این گونه صورت بگیرد.
این پروسه چه چیزی را به ما نشان می دهد؟ این كه بازتولید نسل بشر هنوز وابسته
به آحاد زنان است .و دقیقا به همین دلیل تالش برای تنظیم اجتماعی تولید مثل ،می تواند
به ستمگری بر زن مبدل شود .درست به همین دلیل سالمت جسمی و منافع اجتماعی زن
باید نسبت به هر روند اجتماعی دیگری مانند تولید مثل ارجحیت داده شود .و درست به
همین دلیل است كه مساله سقط جنین موضوعی كامال مرتبط با رهایی زنان است.
آقای حكمت می گوید :سقط جنین "قطع حیات انسانی" است .این واقعیت ندارد .اما
سقط جنین قطع یك دكل از زندگی ـ به نفع حیات زن (یعنی یك موجود كامل انسانی) ـ
است .آیا این غلط است؟ خیر.
زندگی ،مشخصه هر چیزی به روی كره زمین است كه پتانسیل رشد دارد؛ می تواند
تكامل پیدا كند؛ محیط را تغییر دهد و توان بازتولید دارد .این مشخصه همه گیاهان ،حیوانات
 8برای بحث بیشتر در این زمینه رجوع كنید به جزوه "زندگی چیست؟ زندگی نمیتواند و نبایستی همیشه
حفظ شود" .مقاله ای از نشریه "كارگر انقالبی" ارگان "حزب كمونیست انقالبی آمریكا" ـ ترجمه هواداران
اتحادیه كمونیستهای ایران (سربداران) ـ  1مارس 7110
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و هر سلولی است .مشخصه تخمك بارور شده و یا اوول و اسپرم و یا هر سلول دیگر است.
اما هر زندگی نمی تواند و نباید حفظ شود .چون همه زندگی ها دارای ارزش یكسانی
نیستند .اینكه كدام زندگی باید حفظ شود و كدام نشود مربوط است به ارجحیت های
اجتماعی .این هم در مورد از بین بردن زندگی های حیوانی و گیاهی صادق است (كه
انسآنها هر روزه آن ها را برای رفع نیازمندیهای خود از بین می برند) و هم در مورد
زندگی های انسانی .تمام قضیه فهمیدن این حقیقت است كه افراد با تعلقات طبقاتی مختلف،
حتی در برخورد به زندگی انسانی ،ارجحیت های متفاوتی دارند .از نظر طبقات دارا و
صاحب قدرت در دنیای كنونی ،ندارها به درد نخور هستند .یا تا سرحد مر باید از آن ها
كار كشید و یا آنان را از میان برداشت .آن ها گاه عامدانه برنامه هایی طراحی می كنند كه
منجر به از میان بردن بخش های زیادی از توده های فقیر می شود .و وقتی به این نتیجه
می رسند كه بخشی از مردم فالن كشور جهان سوم و یا بهمان قشرهای توده ها در
كشورهای امپریالیستی مخل نظمشان هستند و یا سرمایه گذاری روی آن ها سودی ببار نمی
آورد ،نقشه مند برای از میان بردنشان برنامه ریزی میکنند .در حالی که طبقه كارگر در
وجود این انسان ها آینده را میبینند و نیرویی كه پتانسیل به وجود آوردن جهانی كامال
متفاوت را دارد .از نقطه نظر طبقه كارگر ،این طبقات استثمارگر هستند كه انگلند و آحاد
بسیاری از آنان در مصاف و نبرد طبقاتی به ناگزیر از میان برده می شوند .پس هر زندگی
را نمی توان حفظ و نگهداری كرد .تصمیم گیری بر سر این مساله بسته به آنست كه چه
چیزی به نفع اكثریت بزر توده های مردم و نهایتا به نفع كل جامعه بشری است.
پرولتاریا در جنگ های طبقاتی خود نیروهای مرتجع را از میان میبرد .باید چنین شود تا
یك زندگی خالی از مصیبت و بدبختی و سرافكندگی به وجود بیاید .كسانی كه میخواهند
تمام زندگی ها به هر قیمتی كه شده حفظ شود ،در واقع اجازه می دهند تا دردها و
مصیبتهای بیحسابی كه انسان ها روزمره در سراسر جهان متحمل می شوند بی جواب و
بدون چاره جویی بقام پیدا كند .اینهم از واقعیت های زندگی است!
آقای حكمت وقتی از "حیات انسانی" جنین به دفاع برمیخیزددر حقیقت میگویدكه
جنین بیشتر از زندگی و آینده یك زن ارزش دارد .ایشان نیز به این ترتیب ارجحیت های
خود را انتخاب كرده است .زندگی و سرنوشت و آینده یك زن در برابر زندگی مشتی
سلول كه فقط پتانسیل انسان شدن را دارد.
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سقط جنین موضوع مشترك زنان است بر سر كنترل آنان بر بدن خودشان و توسط
خودشان .مهم نیست چه مدت از حاملگی گذشته است .مسلما عمل سقط جنین هر چه
زودتر صورت بگیرد برای سالمت زن بهترست .با وجود این مهم است كه از حق زنان
در خاتمه دادن به حاملگی ناخواسته در هر زمانی كه بادد ،حمایت شود .و امكانات و
مراقبت های الزم پزشكی برای این کار فراهم شود.
اما زنان به دالیل مختلفی دست به سقط جنین میزنند؛ و همه آن ها معتبر است .هیچ
زنی نباید به خاطر پایان گذاردن بر حاملگی اش احساس گناه كند .تولد كودك می تواند
برای زنی شادی آفرین و خوب باشد و برای زنی دیگر منبع هزاران درد و مشكل .در
چنین شرایطی مجبور كردن زن به ادامه حاملگی و تالش برای قانع كردن او به نگهداری
فرزندی ناخواسته ،عملی جنایتكارانه است .بچه دار شدن ،تمام زندگی یك زن را تغییر
می دهد و اگر نخواهد باید بتواند آن را سقط كند .در جامعه مردساالر كنونی سلطه مرد
بر زن به طور قهرآمیز اعمال می شود؛ كنترل بر بدن زن و خصوصی ترین مسائل
زندگی او به طور قهرآمیز اعمال می شود .غیرقانونی كردن سقط جنین و یا توجیهاتی كه
بخواهد اگر و مگر و شرط و شروط برای این بگذارد هیچ نیست مگر حفظ ،تحكیم و
بازتولید همین وضعیت .بر مشتی سلول ،نام انسان گذاردن و از میان بردن آن را قتل
جلوه دادن (خواه آشكارا مانند بنیادگرایان اسالمی و هم قماشان مسیحی فاشیست آنها،
خواه خجالتی) برای شرمنده كردن زنان و تهمت زدن به آنان است .خواسته یا ناخواسته
برای تقویت كنترل دولت و جامعه مردساالر و مردان حتی به روی اجزام درونی بدن
زن است.
اما چرا در شرایطی كه روزانه زندگی های بسیاری زیر پا گذارده می شود ،جدال بر
سر این نوع زندگی تا این حد جنجال برانگیز شده است؟ چرا حتی با وجود این كه جنین
بخشی از بدن زن است (یعنی بخشی از بدن یك موجود كامل انسانی) ،با حق سقط جنین
از جانب مردمان زیادی مخالفت می شود؟
در پس این مناظره برخورد بینش ها و منافع طبقات مختلف قرار دارد .طبقاتی كه
حامی و حافظ نظم كهنه اند و مذهب و قوانین ارتجاعی برخاسته از مناسبات كهنه پشت و
پناه آنان است؛ و طبقه ای كه میخواهد بر هر گونه ستمگری و افسانه نظم طبیعی و
همیشگی امور نقطه پایان بگذارد.
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موضوع اصلی جنین نیست ،رابطه زن و جنین هم نیست؛
مساله رابطه میان زن و مرد؛ زن و نظام طبقاتی حاكم است.
قبل از هر چیز این را بگوییم كه مخالفین سقط جنین هنگام بحث بر سر این مساله،
عامدانه زن را حذف میکنند .آن ها عكس بچه متولد شده ای كه دارد انگشتش را می
مكد بعنوان جنین نمایش می دهند و عوام فریبانه ادعا می كنند كه این همانی است كه
سقط شده است .اما انگار نه انگار كه این "بچه" (و در واقع توده ای از سلول) درون
بدن زنی قرار گرفته و اگر این بدن نبود آن نیز موجود نبود .رهبران مخالفت با سقط
جنین كامال متوجه مساله زن هستند و جنین چندان مساله شان نیست .اما از جنین بعنوان
یك سمبل استفاده میکنند .نیروی محركه آن ها مجبور كردن زنان به قبول موضع تبعی
و انقی اد در خانواده و جامعه است.
9
برخی دیگر از مخالفین حقیقی (و نه حقوقی!) سقط جنین (مانند آقای حكمت) هم در
انتظار رشد تكنیك نشسته اند تا دستگاه های پیشرفته ای اختراع شود و نشان دهد كه در
 72هفته آغاز حاملگی هم آن چیز چون دست و پا و قلب داشته پس یك موجود انسانی
بوده است .و به طور طنزآلودی در اینجا آقای حكمت همان تاكتیك رهبران مخالفت با
سقط جنین را به كار میگیرد .ایشان فلسفه و حق و بیولوژی را به كار میگیرد تا ثابت
كند كه جنین یك موجود انسانی است .اما آنچه در این میانه غایب است ،موقعیت ،خواست
و اراده زن است .آنچه در این میانه اصال مطرح نمی شود ربط مساله سقط جنین با رها
شدن زنان است.
آقای حكمت میگوید" :اینكه جنین از چه مقطعی دست و پا و سر و قلب دارد (كه
بسیار قبل از  72هفتگی است) به طور طبیعی بر ذهن هر انسانی سنگینی می كند .به
نظر من به همین دلیل گسترش روش های عكسبرداری كمك میکندكه مردم پیوستگی رو
به عقب آدمی را ببینند و بیشتر حس كنند و سقط جنین روز به روز به عمل ناگوارتری
برایشان تبدیل شود"....
اوال ایشان میخواهد دیدگاه ضدعلمی خود را با وعده گسترش "روش های
 9آقای حكمت در مصاحبه خود به روشنی اعالم میکندكه به طور حقوقی موافق قانونی كردن حق سقط
جنین در  72هفته اول حاملگی است .اما به لحاظ حقیقی مخالف است زیرا سقط جنین را "قطع حیات
انسانی" می داند.
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عكسبرداری" الپوشان كند .ثانیا ،اینكه جنین تا قبل از  72هفتگی دست و پا و قلب دارد
باز هم تفاوتی در اصل قضیه به وجود نمی آورد .چون كماكان زندگی ،اراده و آینده زن،
ارجحیت دارد .در ضمن ،این بحث آقای حكمت مانند فلسفه كهن و غیرعلمی عهد عتیق
در چین است كه سن انسان را از زمان نطفه بستن حساب میکنند .آن ها معتقدند از همان
زمان روح انسانی در نطفه دمیده شده است .ایشان مساله را امروزی تر و تكنیكی تر
مطرح میکنند :كلید زده شده انسانی عمر خود را شروع كرده است.
به طور خالصه این افكار (خواه متعلق به نیروهای راست مذهبی باشد ،خواه متعلق
به نیروها و افرادی چون حزب كمونیست كارگری و آقای حكمت) افكاری است
غیرعلمی و در تخالف با رهایی زنان .ای ن تفكرات ،زنان را زیر فشار اخالقی و
احساس تقصیر و شرمگین شدن قرار می دهد و به این ترتیب "عذاب وجدان" را به
جان زنی می اندازد كه جرات و اراده كرده تا جنینی را كه نمیخواهد سقط كند.
وضعیتی كه ذره ای اشتراك با موقعیت زنی كه میخواهد برای رهایی كامل مبارزه كند
ندارد .زیرا زنی كه با رای و اراده خود صاحب فرزندی بشود یا نشود ،به مراتب با
روحی ه تر خواهد بود و شخصیتی قویتر برای دخالتگری در امور جهان و تغییر آن
خواهد داشت .این تفكرات ،توانایی حامله شدن زن را نوعی "وظیفه الهی" یا "نقش
طبیعی" قلمداد میکنند .چیزی جاودانه كه از روز اول قرار بوده اینطور باشد و به
نظمش نباید دست درازی كرد .این ها كامال به تقوی ت سلطه مرد بر زن و حفظ سیستم
مردساالر خدمت میکند .این تفكرات ،تبیینی به شدت احساساتی از نقش مادری ارائه
می دهند .اما پشت این تبیین ،واقعیتی سخت خشن نهفته است .حق مردان كه قدرت
كامل دولت را در این زمینه پشتوانه خود دارند.
آقای حكمت شكایت میکندكه چرا در این میان مساله مالكیت مطرح می شود .ایشان
میگوید" :چرا باید فرمول تضاد مادر و جنین ،جدال بر سر مرزهای مالكیت طرفین بر
سلول های جفت و رحم را پذیرفت؟".
اوال ،منظورتان از مالكیت "طرفین" چیست؟ مسلما بحث نمی تواند بر سر مالكیت
جنین بر سلول های جفت و رحم باشد! پس ،منظور از "طرفین" ،زن و مرد است.
ثانیا ،مساله مالكیت طرح می شود چون موجودست .و ماتریالیسم تاریخی آن را اثبات
كرده است .حقیقت از این قرارست :از وقتی كه جامعه بشری به طبقات متخاصم تقسیم
80

شد و زن تحت كنترل مرد قرار گرفت ،كنترل تولید مثل زن نیز به یكی از اهرم های
اصلی ستم بر زن و سلطه بر سرنوشت و آینده او تبدیل شد .از همان وقت ،تمایزات
اقتصادی مبتنی بر مالكیت خصوصی ،جوامع بشری را به باالدست و فرودست تقسیم كرد
و همزمان سلطه مرد بر خانواده و زن تحمیل شد و زنان همه حقوق خود و حتی اختیار
بدن خود را نیز از دست دادند .دستگاه روحانیت و دولت ها ،نهادهای سیاسی ،قوانین و
ایدئولوژی ارتجاعی همگی دست به كار شدند تا باری سنگین را بر دوش زنان مستقر
كنند .این یك مشخصه كلیه جوامع طبقاتی بوده ،بیانگر آنست كه در قلب منازعه بر سر
سقط جنین ،مساله مناسبات مالكیت قرار گرفته است .غیرقانونی كردن ،محدود كردن و یا
مخالفت داشتن با حق سقط جنین ،یعنی اینكه زنان مایملكی هستند كه باید كنترل شوند و
جنین ،مایملكی است كه وسیله ایدئولوژیك ـ سیاسی مناسبی برای تحت ستم نگاهداشتن
زنان است.
آقای حكمت برای جوش دادن "معامله" و راضی كردن "طرفین" طرح عملی هم جلو
می گذارد و میگوید" :ظاهرا می شود مهلت را  72هفته قرار دارد (منظور مهلت برای
سقط جنین قانونی است) ...و به یك تعادل سیاسی بین خواست آزادی سقط جنین و حمایت
هرچه بیشتر از جنین رسید(".عبارت داخل پرانتز و تاكید از ماست)
اما به چنین تعادلی نمی توان دست یافت .این تضادی است عمیق كه ریشه در
مناسبات مالكیت و مناسبات قدرت در جهان كنونی دارد و هر نیرو یا فرد مترقی باید
سمت خود را بدون ابهام روشن كند" .هم این و هم آن" پاسخ مساله نیست" .هم این و هم
آن" یعنی هم منافع زن و هم منافع نظام طبقاتی كنونی .و این دو جور در نمی آید.
اما صحبت آقای حكمت جنبه دیگری هم دارد .ایشان میگوید" :چرا باید فرمول تضاد
مادر و جنین.... ،را پذیرفت؟"
البته تضادی موجودست .جنین بعنوان یك جزم از بدن زن با كل (یعنی بدن زن) تضاد
دارد .اما آقای حكمت سعی میکند این را تلقین كند كه گویا بحث بر سر این تضاد است .و
این واقعیت ندارد .در بحث سقط جنین به هیچوجه موضوع مورد جدال بر سر این تضاد
بسیار فرعی و غیر مهم ،نیست .مساله اصلی نه "تضاد مادر و جنین" است و نه خود
"جنین" (كه آقای حكمت با حرارت به دفاع از حق حیات آن بر میخیزند) .در قلب این
مناظره تضاد میان زن و مرد ،و زن با مناسبات طبقاتی حاكم قرار دارد .این تضاد است
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كه حق انتخاب را جلو می گذارد .ارجحیت ها را مطرح میکند .چی به قیمت چی را پیش
می آورد .هر تبیین دیگری به جز این وارونه جلوه دادن حقیقت است.
از اصالت بشر تا "جاودانه" كردن نقش زن
آقای حكمت به منظور قانع كردن زنان برای اینكه قبول كنند سقط جنین عملی
نادرست است از مفاهیم و مقوالتی مانند "احترام"" ،تعقل"" ،حیات انسانی"" ،اصول
انسانی مطلق و تفسیر نابردار" و "حرمت آدمی" استفاده میکند .گویی این ها مفاهیم و
مقوالتی مجرد و در هوا هستند و نه مفاهیمی مشخص و مشروط در چارچوبه های
اجتماعی و تاریخی معین.
به طور مثال ایشان میگوید" :احترام به حیات انسانی بحثی بیولوژیك نیست .بحثی
فلسفی است" .بخش دوم این حرف درست است .بحثی فلسفی است .اما فلسفه ای غلط.
"احترام" نیز مقوله ای است اخالقی مربوط به جوامع بشری و الجرم با تغییر و تكامل
جوامع بشری ،ارزش های اخالقی آن و بالطبع خود مفهوم احترام تغییر میکند .احترام به
هر پدیده ای ،مهر یك تفكر و بینش ایدئولوژیك طبقاتی را بر خود دارد .برای هر طبقه ای
"نیك" و "بد"" ،احترام" و "بی احترامی" فرق میکند .البته طبقات استثمارگر همواره و
از طریق ایدئولو های خود كوشیده اند موضوعات معینی را فراتر از تضادها و
منازعات طبقاتی قرار دهند .حتی زمانی كه قبول میکنند طبقات و منافع طبقاتی متضاد
موجودست ،اما اصرار می ورزند كه احكام و ارزشهایی هستند كه مهر طبقات ندارند؛
ارزش های ابدی و تفسیرناپذیرند .آن ها در حالی که جایگاه مقدسی برای ارزش های
اخالقی خود قائلند ،میکوشندتا این ارزش ها را مجرد از زمان و مكان جلوه بدهند .آن ها
تالش میکنند تا این مساله كه این ارزش ها متعلق به كدام رده بندی اجتماعی و طبقاتی
است و منافع چه كسانی را حفظ و تقویت میکند را پنهان كنند .همه اینها از ضروریات و
منافع طبقاتی آن ها بلند می شود .و كمونیست ها همواره تالش میکنند پرده از این
عوامفریبی طبقات حاكم بردارند و غیرعلمی بودن و جانبدار بودن ایده های آن ها را افشا
كنند.
آقای حكمت معتقد است "احترام به حیات انسانی نشانه تعقل بشر است و نه توكل به
خرافه مذهبی" .درست است .این احترام ناشی از تعقل بشر است ،اما بشری كه هنوز می
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تواند به خرافه مذهبی توكل یابد .عقل بشری كه جامعه اش به طبقات تقسیم شده به كار
می آید تا مسائل و پدیده ها را بر طبق خاستگاه و جهانبینی طبقاتی اش تفسیر كند .تصویر
واقعی آنچه به عنوان "احترام به حیات انسانی" مطرح می شود اینست :زنی به دلیل اینكه
حامله است از كار بیكار می شود؛ نمی تواند تحرك زیاد داشته باشد؛ به خاطر حاملگی ـ
حتی اگر ناخواسته هم نباشد ـ بسیاری زنان می میرند؛ به حاشیه فعالیت های اجتماعی
رانده می شوند؛ دچار انواع آسیب های جسمی و روحی می شوند .به ویژه هنگامی كه
این حاملگی ناخواسته باشد ابعاد و عمق این آسیب ها سر به فلك می زند؛ او این جنین را
نمیخواهد اما زیر فشار اخالقیات سنتی و اخالقیات "تفسیر نابردار" بورژوایی مجبور
به نگهداری چیزی است كه نمی خواهد .این ها همه از سوی جامعه مردساالر با
توجیهات به غایت ضدعلمی ،مذهبی و محافظه كارانه به هیچ گرفته می شود .و در مقابل
تمام این مصیبت ها آن زن باید قانع شود (خواه توسط رداپوشان كلیسایی ،خواه توسط
فعالین حزب كمونیست كارگری در "فردای تحوالت ایران") كه به قیمت حیات بیولوژیك
و اجتماعی خودش ،از "حق حیات" مشتی سلول بدنش دفاع كند .شما آقای حكمت این
جهت گیری تان را نمی توانید با الفاظ فلسفی مبهم و ادعا و تفرعن روشنفكری بپوشانید.
در این جدال شما چه بخواهید و چه نخواهید به طور حقیقی در كنار كلیسا و جنبش
پروالیف قرار گرفته اید .اینكه می گویید حق سقط جنین را تا سه ماهگی به رسمیت می
شناسید فقط باعث خنده است .این حق را مدت هاست در مناطق زیادی از دنیا زنان در
نتیجه مبارزات خود بدست آورده اند و برای از دست ندادن این حق دارند مبارزه میکنند.
لطفا برای غصب این حق توسط جامعه مردساالر اغتشاش به پا نكنید.
اما جوهر نظرگاه آقای حكمت مقوله "از خودبیگانگی" است .ایشان میگوید" :سقط
جنین گواه از خودبیگانگی بشر است" .اینجا آقای حكمت مفهومی كه ماركس در موردی
مشخص به كار برده را به عاریت میگیرد 10.اما منظور آقای حكمت چیست؟
منظور آقای حكمت از طرح مساله "از خودبیگانگی" اینست كه :سقط جنین كردن در
سرشت انسان نیست! در طبیعت انسان نیست! سقط جنین نكردن در ذات انسان است .اما ـ
 10ماركس از این مقوله برای تشریح تاثیرات مناسبات تولیدی سرمایه داری بر كارگر استفاده كرد.
مناسباتی كه بر زمینه آن كارگر نه تنها از كار و روند تولید لذت نمیبرد بلكه به شدت با آن احساس
بیگانگی میکند.
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طبق گفته ایشان ـ اوضاعی فراهم شده كه آدم مجبور می شود دست به کاری بزند كه
خالف سرشتش است .و وعده می دهد كه در فردای تحوالت سیاسی ،حزب ایشان كاری
خواهد كرد كه زنان به اصل خویشتن بازگردند! (یعنی بزایند و سقط نكنند!).
درك ایده آلیستی از تاریخ منجمله تاریخ تكامل بشر در این نظریه به خوبی آشكار
است .آیا می توان از "سرشت و ذات انسان" به طور مجرد و جدا از مناسبات طبقاتی
موجود حرف زد؟ مذهبیون از این حرف ها زیاد میزنند زیرا دست "خدا" و تقدیر و
سرنوشت را از روز ازل در كار می بینند .شما چطور آقای حكمت؟ مال شما از كجا می
آید؟ مال شما هیچ نیست مگر اومانیسم بورژوایی .مائوتسه دون در مبارزه با چنین تفكری
مساله را اینطور طرح كرد..." :آیا چیزی بنام سرشت انسانی وجود دارد؟ البته كه وجود
دارد .اما فقط سردت انسانی مشخص ،نه سردت انسانی مجرد .در جامعه طبقاتی هیچ
سرشت انسانی نیست كه خصلت طبقاتی نداشته باشد ،سرشت انسانی مافوق طبقاتی وجود
11
ندارد( "....سخنرانی در محفل ادبی ـ هنری ین آن).

 11اومانیسم بورژوایی ،یك سیستم نظری است مبتنی بر احترام به هویت و حقوق انسانی و ارزش انسان به
مثابه فرد .شالوده این دیدگاه احترام به مالكیت خصوصی و فردگرایی است .اومانیسم یك عنصر مهم از
ایدئولوژی بورژوایی را در ضدیت با فئودالیسم نمایندگی میکرد .اومانیسم بورژوایی در قرون  71به نقطه
اوج خود رسید زمانی كه بورژوازی شعار "آزادی ،برابری ،برادری" را به میان گذارد و حق انسان در
تكامل آزادانه "جوهر طبیعی" خویش را اعالم كرد" .جوهر طبیعی" یا "سرشت انسانی" یكی از
موضوعات مهم مبارزه فلسفی درون جنبش كمونیستی بوده است .یكی از مهمترین مبارزات در این عرصه
درون حزب كمونیست چین صورت گرفت .لیوشائوچی كه یكی از رهروان سرمایه داری در چین
سوسیالیستی بود و یك خط همه جانبه بورژوایی را به پیش میگذاشت ،در زمینه فلسفی نیز معتقد به تئوری
"سرشت انسانی" و "اصالت بشر" بود .این دیدگاه دو وجه برای جوهر انسان قائل میشد .یك وجه "جوهر
فطری یا سرشت انسانی" (یعنی هوش ،سالمتی ،غرایز و امثالهم)؛ و وجه دیگر" ،جوهر اجتماعی" (یعنی
روانشناسی ،ایدئولوژی ،آگاهی ،دیدگاهها ،عادات و خواسته های انسان) .اعتقاد به تئوری بورژوایی
"طبیعت عام انسانی" در عرصه سیاست به نفی مبارزه طبقاتی می رسید .زیرا مقدم بر تمایزات طبقاتی و
خصائل متضاد طبقاتی ،مقوله ای بنام "طبیعت عام انسان" را قرار می داد .برخالف دیدگاه ماركسیستی كه
وجود اجتماعی انسان را تعیین كننده فكر او می داند ،پیروان "اصالت بشر" برای فكر بشر تقدم قائل می
شدند.
اینگونه گرایشات به ویژه پس از شكست پرولتاریا در شوروی (در میانه دهه  50میالدی) و سال های
متعاقب آن ،و همچنین به خاطر پایه طبقاتی خرده بورژوایی برخی نیروهای مترقی در كشورهای
امپریالیستی ،به درجات و اشكال مختلفی رشد كرد .یك ویژگی مهم این پدیده بیگانگی و یا جدایی از
ماركسیسم انقالبی بود و علم كردن مفهوم مجرد و عام "بشر" .این پدیده عكس العملی بورژوایی بود به
حقیقت ماركسیستی مبنی بر اینكه در جامعه طبقاتی به هر چیزی نشان طبقه ای معین خورده است .و این
بیشتر از همه شامل خود "بشر" می شود .این پدیده بعدها و به خصوص سال های متعاقب شكست انقالب
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در این حرف حقیقتی بزر موجود است .یعنی شما نمی توانید از سرشت انسان،
مجرد از مكان و زمان و شرایط مادی تاریخا معنا یافته صحبت كنید .به راستی مبدام این
"سرشت" و "حرمت" عام و مجرد انسان كجاست؟ برای شما هر موجود راست قامت (و
یا حتی جنین) دارای سرشتی "در خود" است .اما این حقیقت ندارد .حقیقت اینست كه از
وقتی جامعه به طبقات مختلف و متخاصم تقسیم شد ،انسان ها ،عواطف و اصول آن ها
قویا با منافع و مواضع طبقاتی معینی مشخص شد و سرشتشان را این رقم زد.
اما نتیجه مستقیم دیدگاه "اصالت بشر" آقای حكمت" ،جاودانه" دیدن نقش زن است.
ایشان میگوید..." :چرا باید درك انسان از پدیده ای چنین بنیادی ،ابدی و ازلی بر
مقوالتی چنین دورانی و گذرا ،نظیر مالكیت و تئوری لیبرالی فردیت بنا شود؟" منظور
ایشان از این پدیده ازلی و ابدی ،همان پروسه "باشكوه و خیره كننده حاملگی و تولد"
است.
ما اینجا از سوز و گدازهای دراماتیك آقای حكمت می گذریم" .ابدی و ازلی و پروسه
با شكوه و  "...تماما برای جاودانگی بخشیدن به تقسیم كار اولیه ای است كه میان زن و
مرد به طور طبیعی به وجود آمد .اما خیلی چیزها در این جهان مادی به طور طبیعی
شكلی داشت و توسط فعالیت آگاهانه بشر صورت دیگری پیدا كرد .اغلب عناصری كه به
صورت طبیعی در جهان موجود بودند در نتیجه فعالیت های علمی و تولیدی بشر و بنا بر
نیازمندی های بشر دستخوش تحوالت و تغییراتی عظیم شدند .همین كره ای كه شما
رویش زندگی می كنید به صورت طبیعی صورت دیگری داشت و انسان آن را منطبق بر
ضروریات خود تغییر داد .چه كسی تا دهه  10می توانست تصور كند كه امكان به وجود
آوردن جنین خارج از رحم زن موجودست؟ و یا تا همین دو سال قبل چه كسی می
توانست باور كند كه می توان عمل كلوناژ را انجام داد؟ عملی بدون نیاز به حضور جنس
نر 12.چرا برای بسیاری افراد تحوالت و تغییرات عظیمی كه در طبیعت و به دست انسان
ایران و رشد روند انحالل طلبی در صفوف بسیاری از نیروهای چپ سابق ،دامن آنان را نیز گرفت و به
لحاظ نظری و فلسفی خود بخشی از این روند و دوری جستن از ماركسیسم انقالبی شد.
 12گرایشات طبقاتی مختلف به پژوهشهای علمی و نتایج آن با عینك طبقاتی خود نگاه میکنند .در نشریه
همبستگی شماره  11در نوشته ای تحت عنوان "اولین كپی از یك پستاندار" می خوانیم..." :در این پروسه
طبعا عامل طبیعی تولید مثل ،یعنی دخالت مستقیم یا غیرمستقیم (اسپرم) جنس نر ،وجود نداشته است و دقیقا
به همین خاطر آن را كپی ) (cloneمی نامند و نه تولید مثل" .آنگاه نویسنده به جمعبندی از مثبت بودن یا
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انجام گرفته قابل قبول و منطقی جلوه میکند ،اما تعداد قلیلی هستند كه قادرند به تغییرات
در این تقسیم كار طبیعی میان زن و مرد ،بیندیشند؟ این درست به خاطر سلطه هزاران
ساله جامعه مردساالر و منافع طبقاتی ناشی از آن است.
هیچ پدیده ای در جهان مادی ازلی و ابدی نبوده و نخواهد بود؛ منجمله این شكل از
بازتولید نسل بشر .چرا باید تولد بچه از شكم زن را تنها راه بازتولید نسل بشر دانست؟
برای خیلی ها فكر كردن به این مسائل عجیب است .اما واقعا هیچ كاركرد "طبیعی"
استقرار یافته و مطلقی در هیچ موردی موجود نیست.
اگر كسی راه "طبیعی" و تنها راه برای بازتولید بشر را همین كه هست در نظر
بگیرد ،آنگاه می باید به موقعیت كنونی زن در جامعه به مثابه نظم "طبیعی" امور صحه
بگذارد و نهایتا به اینجا برسد كه نظم طبقاتی كنونی نیز نظم "طبیعی" امور است.
ناچارست كه بگوید نمی توان بر این نوع تمایزات و بر این قانون جنگل حاكم بر جهان
فائق آمد .و آنگاه باید نتیجه گیری كند كه تنها كاری كه از دست ما بر می آید ،اعتراض
به زیاده روی های این نظام است.
با تكامل آگاهی سیاسی و همینطور درك عمیقتر از علم و بدن انسان زمانی خواهد
رسید كه بار بازتولید از دوش زنان برداشته شود .نگران نشوید! منظور این نیست كه این
بار این مسئولیت به عهده مردان قرار خواهد گرفت .مساله اینست كه بشر با تكامل آگاهی
و علم قادر به اتخاذ روش هایی دیگر به جز این "تنها روش طبیعی" برای بازتولید خود
خواهد شد .روش هایی كه باعث می شود تا بازتولید بشر بسیار بی خطرتر انجام گیرد و
به این طریق امكان ظهور نسل بسیار سالم تری از بشر نیز به وجود خواهد آمد .مسلما
این ها طرح هایی برای آینده اند ،اما تاثیرات فلسفی و ایدئولوژیك بر برخوردهای امروز
ما به جا می گذارند 13.در آینده زمانی كه جامعه بشری از شر جامعه طبقاتی و مردساالر
منفی بودن این عمل می پردازد و می گوید" :استفاده از این تكنولوژی به نظر من تنها در زمینه های
پزشكی می تواند اعتبار داشته باشد چرا كه تمامی كاربردهای دیگر آن در تقابل با نفس بشری و نفس
وجود طبیعی است ".چرا؟ آیا به همان دلیل كه بورژوازی آن را كپی كردن می خواند و نه تولید مثل؟ یعنی
چون عامل نر در این میان كاره ای نبوده این در تقابل با نفس بشری است و غیر طبیعی؟ یا چون بشر
موفق به خلق آن شده و نه جنس نر؟
 13این موضوع یازده سال قبل در جزوه "پرولتاریای آگاه و مساله زن" بیان شد .بخشهایی از این جزوه در
همین شماره حقیقت تجدید چاپ شده است.
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رها شود ،مطمئنا همه نیروهای تولیدی از انسان تا علم و تكنولوژی رها خواهند شد و در
خدمت تعالی جامعه بشری و آسایش هر چه بیشتر همه انسآنها قرار خواهند گرفت .آنگاه
مفاهیم و شیوه های مختلف زندگی تغییر خواهد كرد و امراض كنونی العالج ناشی از
جامعه طبقاتی نابود خواهند شد .و تولید مثل كه به مثابه یك ستم طبیعی بر عهده زن بوده
و موجبات فرودستی او را نیز فراهم كرده است آگاهانه و نقشه مند دستخوش تغییرات
بنیادین خواهد شد .این موضوعی است كه آقای حكمت كه ستایشگر این "تقسیم كار
طبیعی" است حتی فكرش را هم نمی تواند بكند.
از رفرمیسم تا مخالفت با سقط جنین
آقای حكمت میگوید ...." :بسیاری از روابط و مسائل اجتماعی هستند كه همه ما در
عین این كه آرزوی محوشان را داریم آن را بعنوان یك واقعیت عینی و داده جامعه كنونی
به رسمیت می شناسیم و سعی می كنیم آثار ناگوار آن ها را بر زندگی خود و همه مردم
كاهش دهیم ....ما خواهان آزادی مصرف برخی مواد مخدر و حتی تامین دولتی آن برای
معتادین شده ایم و این را شرط از بین بردن اعتیاد می دانیم ....ما خواهان رفع ممنوعیت
از تن فروشی شده ایم و این را یك شرط از بین بردن فحشا می دانیم ....جواب مصائب
جامعه سرمایه داری غیرقانونی كردن آن ها و تنبیه قربانیان آن نیست ....این فقط حرف
ما كمونیست ها نیست .حرف هر كسی است كه همپای همین تمدن اروپایی جلو آمده
است".
اما پدیده های ناگواری چون اعتیاد و فحشا و غیره ریشه در مناسبات اجتماعی و
اقتصادی مشخص و تعریف شده ای دارند .در این عصر نام این مناسبات ،سرمایه داری
است .این مناسباتی است كه قهرا خود را جایگزین مناسبات اقتصادی اجتماعی قبلی كرده
و قهرا نیز باید جای خود را به مناسبات دیگری بدهد .چیزی كه آقای حكمت پیشنهاد
میکند ارائه مرهم و مسكن برای كاستن از آالم ناشی از این مناسبات دهشتناك است ـ و
نه ریشه كن كردن آن.
البته آقای حكمت اولین كسی نیستند كه چنین پیشنهاداتی به ذهنشان رسیده است.
پیشینیان بورژوا لیبرال ایشان با جدیت و پشتوانه قویتری از این تالش ها كردند .ولی
عوارض ناگوار ناشی از این مناسبات اجتماعی ،هرچه در قرن بیستم جلوتر رفتیم،
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وحشتناك تر و ابعادش وسیع تر بود .تمدن اروپایی كه آقای حكمت به آن دل بسته ،مرتبا
با فجایعش ،با افزایش ستمگری و استثمارش ،به ویژه در سطح جهانی ،گواه این مساله
است .فقط هر آنجایی كه این تالش ها ،به مثابه بخشی و تابعی از مبارزه انقالبی و پیگیر
برای ریشه كردن اساس چنین مصائبی جلو رفت ،این ناگواری ها از زندگی اجتماعی
رخت بر بست .این حقیقت تاریخی را در پرده نگهداشتن فریبكاری است .به مردم وعده
های واهی دادن كاری بسیار خطرناك است .شما آقای حكمت ،آسان می توانید چشمتان را
به روی حقایق تاریخی ببندید و آن ها را انگار نه انگار بگیرید .اما ما نیز حق داریم تا به
مردم و منجمله خوانندگان شما بگوییم كه شما بیهوده می گویید .در هیچ جای دنیا دروطی
كه شما برای از میان بردن فحشا و اعتیاد جلو گذارده اید كار نكرده است .درست به این
دلیل كه شروط واقعی نیستند .همین حاال در برخی جوامع امپریالیستی و به طرق اعالم
نشده در برخی جوامع غیر امپریالیستی این ناهنجاری های اجتماعی به لحاظ قانونی به
رسمیت شناخته می شود .اما چرا بار این فجایع روز به روز افزونتر می شود؟ درست به
خاطر اینكه آن ها معلول و عوارض گریزناپذیر یك مناسبات اجتماعی معین هستند.
بخشی از كاركرد این نظام و استمرار آن .نه "غیرقانونی" كردن های امپریالیستی و نه
"قانونی" كردن های لیبرالی امثال شما ،دروط از میان رفتن این فجایع نیستند .گرچه
ممكن است برای زمانی مرهمي هستند ناچیز بر زخم هایی به غایت عمیق و چركین.
مسلما باید برای بهبود زندگی مردم مبارزه صورت گیرد .باید از مبارزه زنانی كه برای
گذران زندگی خود و فرزندانشان مجبور به تن فروشی هستند دفاع شود .مبارزه این زنان
علیه كنترل دولت و اوباشان بر زندگی شان و برای داشتن بیمه بهداشتی ،مبارزه عادالنه
ای است .اما اگر این مبارزه در پرتو و به مثابه بخشی از مبارزه برای از میان بردن
ریشه های این فجایع اجتماعی صورت نگیرد ،دست آخر هیچ چیز نیست جز تداوم همین
رنج ها.
آقای حكمت! آیا شما به طور "صمیمانه" (به قول خودتان) و جدی تالش كرده اید تا
بفهمید چرا در چین سوسیالیستی ،زمانی كه تحت رهبری مائو تسه دون بود ،برای
نخستین بار و در حالی که اكثریت بزرگی از مردم اسیر اعتیاد بودند ،این مرض واقعا و
بدون اجبار در فاصله كوتاهی از میان رفت؟ و چرا در جامعه ای كه بخش بزرگی از
زنان مجبور به تن فروشی بودند این پدیده ناهنجار در فاصله كوتاهی محو شد؟ این
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تحوالت تنها در سایه تغییرات عظیم اجتماعی و در نتیجه انقالبی بزر  ،ممكن شد .اگر
نیروهای پی شرو و آگاه آن جامعه تنها دنبال مرهم گذاردن بر مصائب توده ها بودند هرگز
به رهایی واقعی پیدا نمیکردند .این واقعیتی است كه نمی توان به رویش چشم پوشید.
كاری كه شما می كنید.
البد می پرسید ربط اینها به مساله سقط جنین چیست؟ بسیار ربط دارد .نكته اینست كه
شما در پی تسویه حساب قطعی با مناسبات اجتماعی اقتصادی حاكم و ایده های برخاسته
از این مناسبات نیستید .به خاطر همین به ناگزیر به تبیینی نادرست از موضوع سقط جنین
(كه با مساله زنان ارتباط الینفك دارد) و ارائه طرح هایی رفرمیستی برای این مساله
كشیده می شوید .چگونگی برخورد به این مساله ربط دارد به اینكه شما با چی ،برای چی،
و چگونه مبارزه می كنید .در برنامه حزب شما انقالب به معنای دگرگونی تمامیت
مناسبات كهنه اقتصادی و اجتماعی و ایده های برخاسته از این مناسبات جایی ندارد .پس
بسیار طبیعی است كه بر سر جوانب مختلف رهایی زن خط بورژوایی را جلو بگذارید.
تلقی شما از مساله قهر نیز كامال به دیدگاه رفرمیستی تان مربوط است .در مقابل این
سئوال مصاحبه كننده كه میگویدكسانی نتیجه گرفته اند كه" :از دیدگاه برنامه حزب سقط
جنین جنایت است و مادری كه چنین كرده در موقعیت یك جانی قرار دارد و مرتكب قتل
عمد شده است ،"....شما پاسخ می دهید:
"....هركس را بای د در متن نرم ها و سنتهای جامعه معاصرش قضاوت كرد .جامعه
به اشكال از بین بردن انسان ها در عصر ما قتل اطالق نمیکند ....عضو هیات منصفه
ای كه رای به حكم اعدام می دهد ....رییس جمهوری كه حكم بمباران جایی را صادر
میکند ،چریك یا تروریستی كه بمب می گذارد همه و همه آگاهانه در بیجان كردن
انسان های واقعی شركت میکنند اما جامعه لزوما همه این اعمال را قتل و همه عاملین
آن ها را قاتل نمی شمارد .تلقی شخصی ما می تواند مبتنی بر اصول انسانی مطلق و
تفسیر نابردار باشد .اما تلقی جامعه از اینكه جنایت چیست نسبی و از نظر تاریخی
مشروط و متغیر است"....؛ " ....من شدیدا مخالف مجازات اعدامم ....اما نمی توانم به
میل خود هیات منصفه ای را كه در آمریكا رای به محكومیت اعدام می دهد را قاتل
بخوانم ،چون جامعه و الجرم خود آن ها این تعری ف را از كارشان ندارند .زنی كه اقدام
به سقط جنین میکند یقینا از نظر خود جنین را یك انسان ،یا انسان كامل ،نمی داند و
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تصویری منفی از عمل سقط جنین از فرهنگ و قوانین جاری در جامعه نمیگیرد"....
اوال ،آن "كسان" كه میگویند برنامه حزب شما عمل سقط جنین را جنایت می داند و
زنی كه سقط جنین كرده را در موقعیت قاتل قرار می دهد ،برداشت درستی كرده اند.
برنامه حزب شما با "هر تالش صمیمانه ای" هم كه هر كسی بكند این مساله را در خود
مستتر دارد.
ثانیا ،و مهم تر ،حرف شما اینست :معلوم نیست قتل و جنایت چیست و قاتل و جانی
كیست .مقایسه ای كه بین هیئت منصفه آمریكا و زنی كه سقط جنین كرده می كنید این را
به خوبی نشان می دهد .این تشبیه را آوردن ،یعنی سقط جنین را معادل رای هیئت منصفه
آمریكا و یا دستور بمباران گذاردن ،یعنی سقط جنین همانقدر شنیع و سنگین است .و در
كنار همه این ها موضوع آن چریك را آوردن یعنی اینكه به هر حال و به هر صورتی
سركار از اعمال قهر خوشتان نمی آید .حال این اعمال قهر انقالبی باشد یا ضدانقالبی.
خواه اعمال قهر به صورت عمل سقط جنین باشد یا رای هیئت منصفه آمریكا برای اعدام.
سئوال اینست :چرا نمی گویید نرمها و سنت های جامعه معاصر متعلق به چه طبقاتی
است و طبقات مختلف چگونه در تعارض (و یا در تطابق!) با این نرم ها قرار دارند و تا
چه حد این نرم ها بر پایه توهم و فریبكاری و نیروی قهر به جامعه تحمیل شده است؟
از نظر شما قضیه به این شكل است :رییس جمهوری كه حكم بمباران و كشتار مردم
را صادر میکند ،خلقی كه اسلحه برداشته و برای رهایی خود می جنگد ،زنی كه
میخواهد از شر چیزی ناخواسته كه موقعیت ستمدیدگی اش را تشدید میکند رها شود،
همه یكجا قرار دارند .به این ترتیب شما صف ها را مخدوش می كنید و می خواهید میان
ستمدیده و ستمگر سازش و همسانی ایجاد كنید.
تلقی "شخصی" شما "مبتنی بر اصول انسانی مطلق و تفسیر نابردار "...به هیچوجه
تلقی شخصی نیست و بی جهت امتیاز آن را به خود ندهید .این با تلقی قشری از
بورژوازی ـ اساسا در جوامع امپریالیستی اما همچنین جوامع تحت سلطه ـ كامال همخوان
است .با نرم ها و سنت ها و اخالقیات آنان تفاوتی ندارد .آن قشر رفرمیست و سازشكاری
كه از زیاده روی های بورژوازی ناراضی است ،اما در عین حال از توده ها و انقالب
آنان نیز سخت در هراس است .و به همین دلیل قادر نیست تفاوت میان اعمال فاشیستی و
وحشیانه مرتجعین را با شورش و مبارزه به حق و عادالنه توده ها درك كند .شما مانند
30

یك بورژوا لیبرال مساله را اینطور تبیین می كنید" :هركسی نظرش محترم است"! برای
اطالع شما بگوییم كه اصال مهم نیست كسانی كه به روی سر مردم بمب می ریزند طبق
نرم ها و قوانین جامعه معاصر قاتل خوانده نمی شوند .از نظر پرولتاریا و خلق های تحت
ستم و نیروهای پیشرو و مترقی جهان این ها جانیان وقیح و بیشرمی اند كه باید از قدرت
به زیر كشیده شوند .هیئت منصفه دستگاه قضایی آمریكا كه انقالبیون و افراد مترقی و
توده های تحتانی را با جرم تراشی و دالیل دروغین دستگیر كرده و به مر محكوم
میکنند از نقطه نظر ستمدیدگان و كلیه نیروهای مترقی ،قاتل و جانیانی هستند كه مشتی
قوانین را برای منافع خود وضع و پیاده میکنند .از نظر پرولتاریا این ها حتی حق ندارند
مجرمین واقعی را اعدام كنند چون مجرمین و جنایتكاران اصلی خودشان هستند .توده
های پیشرو این قضاوت را نه بر اساس "تلقی شخصی" بلكه بر اساس تفكر و بینش
حقیقی و جانبدار طبقاتی خود میکنند .تلقی شخصی كه "مبتنی بر اصول انسانی مطلق و
تفسیر نابردار باشد" را نیز برای خیال پردازانی چون شما باقی می گذارند تا بلكه روزی
سرتان به سنگ بخورد و از عالم اثیری خود بیرون بیایید .آن اصولی كه "تفسیر نابردار"
است اصول "الهی" است .یعنی چیزی كه وجود ندارد! اصول انسانی و كال اخالقیات
انسانی مشروط به شرایط تاریخی و اجتماعی است و با تغییر آن ها نیز مفاهیم جدیدی به
خود میگیرد و تفسیر بردار است .آیا شما با این مفاهیم آشنایی ندارید؟
از تقلیل گرایی تا قانون گرایی
آقای حكمت میگوید با تلقی بخش اعظم جنبش فمینیستی از هویت اجتماعی زن و خود
آگاهی زن ،مشكل دارد .ایشان میگوید" :در تصویر اینان (یعنی بخش اعظم جنبش
فمینیستی) در بحث سقط جنین زن همیشه در قامت مشتری حامله كلینیك ظاهر می شود
(البد حال شما گرفته می شود كه این موجود ایده آلیست و اراده گرا به میدان آمده و ضد
سرشت خود مبارزه میکند!) نه رهبر جامعه نه فیلسوف و ایدئولوگی كه باید باالخره
راجع به حیات و هویت انسانی جنین و حرمت آدمی و غیره اظهار نظر كند ،نه انسانی
كه جدا از جنسیتش می تواند راجع به این مسائل نظر داشته باشد و بخواهد دنیا را به
سمت خاصی ببرد( ."...عبارات داخل پرانتز از ماست)
آقای حكمت ادامه می دهد" :اتفاقا این بی عاطفگی ،تقلیل گرایی بیولوژیك و صنفی
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گرایی فمینیستی است كه اجازه این ریاكاری و بلند كردن پرچم احترام به حیات را به
مذهب یعنی یكی از مخوف ترین و ضد انسانی ترین نهادهای تاریخ بشر داده است".
اوال ،به نظر شما اینجا هم زنان بدهكار هستند .تقصیر آن هاست كه ارزش ها و
باورهای فلسفی شما از حیات و حرمت انسانی با مذهبیون منطبق شده است .تقصیر
آنهاست كه نسبت به یك پدیده زنده كه فقط پتانسیل انسان شدن دارد و هیچ چیز به جز این
نیست و بخشی از بدن خود زن است ،بی عاطفه هستند .شما همان عطوفتی را از زنان
انتظار دارید كه پیروان دین از زن بعنوان موجودی كه "بهشت زیر پایش" قرار دارد!
ثانیا ،این از آن ظاهرنمایی های "چپ" و در محتوا به شدت راست است .چرا زن
باید به طور مجرد و جدا از جنسیتش راجع به مسائل نظر بدهد .در حالی که به خاطر
داشتن این جنسیت تحت ستم قرار دارد .مثل اینست كه بگوییم كارگر باید مجرد از
موقعیت و خصائل اش فقط به عنوان یك انسان در مورد مسائل اجتماعی نظر بدهد .این
شدنی نیست .نیروهای كمونیستی و انقالبی درون جنبش فمینیستی باید با محدودیت های
این جنبش مبارزه كنند .باید در عین دفاع از مبارزه برای داشتن حق سقط جنین ،توده ها
را تعلیم دهند كه این مبارزه را به مثابه بخشی از مبارزه عمومی زنان علیه هر شكلی از
ستم و همچنین به مثابه بخشی از مبارزه توده های تحت ستم علیه كلیت نظام ارتجاعی
مردساالر جلو ببرند .اما حتی اگر جنبش فمینیستی چنین هم نكند باید از مبارزات آن برای
دستیابی به هر حقی و علیه هر شكلی از ستم دفاع شود .شما تحت پوشش اینكه "زنان باید
به مثابه رهبر و ایدئولو و ...ظاهر شوند" ،مبارزات زنان بر سر این مساله را تحقیر
می كنید .در حالی که رهایی بخش بودن سقط جنین ربط دارد به اینكه زن بتواند در این
مصاف ها ظاهر شود .نقش اجباری مادری یكی از اصلی ترین موانع زن برای ایفای این
نقش است و جامعه مردساالر آن را تحكیم میکند تا دقیقا از چنین عرض اندامی ممانعت
كند.
شما قادر نیستید این را درك كنید كه مبارزات زنان در این زمینه در هر سطحی كه
باشد به نظم مردساالر ضربه زده و ذخیره انقالب طبقه كارگر و توده های خلق است.
شما می گویید نكنید! ما می گوییم این مبارزه به حق است ،با خط و جهت گیری
رادیكالتری این مبارزه را پیش ببرید ،با اكثریت زنان كه توده های پرولتر و نیمه پرولتر،
توده های كارگر و دهقان هستند ،متحد شوید؛ چشم خود را به مراحم باالیی ها ندوزید؛ با
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دید گسترده تری به مشكالت جامعه بشری و طرق تحول آن نگاه كنید.
این درست است كه جنبش فمینیستی در برگیرنده گرایشات مختلف است و بخش مهمی
از آن مشكل تقلیل گرایی دارد؛ یعنی خالصه كردن مشكالت و معضالت در همین یك
نوع ستم .اما تقلیل گرایی ایدئولوژیك و سیاسی شما هیچ كمتر از آن نیست؛ بیشتر و
خطرناكترست .شما چشم خود را به روی تضادهای عینی و واقعی اجتماعی بسته اید و
كوته بینانه و مكانیكی می خواهید همه آن ها را در تضادی "ماكرو" (كالن) بگنجانید.
(بگذریم از اینكه این تضاد را نیز صراحتا روشن نمی كنید كه چیست .زمانی آن را تضاد
"كارگر و سرمایه دار" می خواندید در این مبحث به نظر می آید منظورتان "تضاد انسان
با سرشت خویش" است ).اما منظور شما امروز هر چه باشد این عین تبیین تقلیل گرایانه
ای است كه در مورد مساله ملی و نابرابری ملی كردید و نتایج عملی زیانبار و مخرب آن
را بر جنبش انقالبی كردستان همگان دیدند .در این مورد نیز چنین خواهد بود.
ماركسیسم انقالبی به ما چه چیزی می آموزد؟ بسیاری موضوعات و به ویژه برخی
نابرابریها و تمایزات مانند ستم بر زنان (و همچنین ستم ملی) بیانگر تضادهایی واقعی
هستند كه دارای زندگی و محرك های خود هستند؛ گرچه ریشه در مناسبات بنیادین جامعه
دارند و راه حل نهایی آن ها در تحول انقالبی این مناسبات است .در این عصر ،ستم بر
زن ریشه در تضاد اساسی سرمایه داری دارد و راه حل نهایی اش در انقالب پرولتری،
برای كمونیسم است .اما از طرف دیگر مبارزه علیه هرگونه ستمگری بر زن ،نقشی مهم
در انقالب پرولتری ،در حل تضاد بنیادین عصر سرمایه داری ،ایفا میکند .و انقالب
پرولتری و دستیابی به كمونیسم بدون جنگیدن و سرانجام ریشه كن كردن ستم بر زن،
انجام نخواهد گرفت.
درك این مساله یك خط تمایز مهم است میان ماركسیستهای واقعی و رفرمیستها و
اكونومیستها و انحالل طلبانی كه تالش میکنند خود را "ماركسیست" بخوانند.
آقای حكمت میگوید" :مساله سقط جنین یك مساله ماكرو و عمومی و اجتماعی است و
باید پاسخ ماكرو بگیرد .اگر پاسخ عمومی و بنیادی یك جنبش درست و انسانی و راهگشا
باشد ،موارد ویژه را می توان در متن این پاسخ انسانی جواب داد"...
درست است .این مساله ای "ماكرو ،عمومی و اجتماعی است" .اما طبقات مختلف و
به تبع آن بینش های فلسفی مختلف به این موضوعات "ماكرو و  "...یكسان نگاه نمی
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كنند .برای برخی (منجمله آقای حكمت) پاسخ ماكرو به این مساله اینست :بدون این شكل
از تولید مثل ،نسل بشر منقرض خواهد شد .رهایی زن از آن دستكاری در "طبیعت"
است .و بر همین مبنا به مساله سقط جنین نگاه میکنند و بر همین مبنا سقط جنین مذموم و
یا "قتل" شمرده می شود.
برای ما مساله "ماكرو و عمومی و  "...یعنی اینكه در دنیای طبقاتی و مردساالر،
پاسخ به این مساله در درجه اول باید متوجه مبارزه طبقاتی و مساله ستم بر زن باشد.
پاسخ درست به این مساله فقط با این معیار و محك سنجیده می شود؛ نه بر مبنای چیزی
موهوم بنام پاسخ "درست و انسانی و راهگشا".
در همین چارچوب آقای حكمت خواست زنان به كنترل بدن خود را یك مورد
"میكرو" می داند .آن را فرعی و استثنایی در متن مسائل بزرگتر "انسانی و بنیادی" می
داند .این یعنی طفره رفتن .یعنی این ها را ول كنید به مسائل "انسانی و بنیادی" فكر كنید.
تفكر تیپیك غلط ،انحرافی و مردساالرانه بخش بزرگی از نیروهای چپ سابق كه درك
نازلی از ماركسیسم دارند .از نظر ما مساله سقط جنین بعنوان مساله ای "میكرو" در متن
موضوع بزرگی چون مبارزه برای كسب رهایی زنان قرار گرفته است .جزیی از مبارزه
ای (ماكرو) یعنی مبارزه علیه نظام مردساالر است .ما از این حركت می كنیم و جای این
"جزم" را مشخص می كنیم .آقای حكمت از "بشریت" و "سرشت" آن آغاز میکند و به
نفی آن می رسد.
اما بپردازیم به قانون گرایی شما :روش مبارزه شما نیز كامال با دیدگاه كلی تان
منطبق است .به "معجزه" قانون دست انداختن و راه حل مشكالت را در "وضع قوانین"
دیدن .شما از اینكه در "فردای تحوالت ایران" چه ها كه نخواهید كرد حرف می زنید.
منظورتان كدام تحوالت است؟ تحت حاكمیت كدام طبقه؟ چرا فكر می كنید بدون یك
مبارزه انقالبی و به كف گرفتن قدرت سیاسی توسط طبقه كارگر و توده های محروم می
توان به این خواسته ها به طور واقعی دست یافت؟ قوانینی كه وضع خواهید كرد منطبق
بر كدام مناسبات اجتماعی و اقتصادی است؟ و ضامن اجرایی آن چیست؟
قوانین در جامعه ای وضع می شود كه تمایزات طبقاتی موجود است .در جوامع
طبقاتی مبتنی بر استثمار برای تقویت این تمایزات و در جامعه سوسیالیستی برای محو
این تمایزات .سئوال اینست كه قوانینی كه شما وضع میکنید مربوط به كدام یكی است؟
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مضافا ،قوانین اساسی حاكم در هر جامعه ،بازتاب مناسبات اجتماعی و اقتصادی
حاكم بر آنست .این قوانین بر حسب مراحل تكاملی هر جامعه دستخوش تغییرات و حك و
اصالحات می شود .در جوامع سرمایه داری تحت شرایط معینی ،در نتیجه پیشروی
مبارزات مردم ،می تواند حك و اصالحاتی و عقب نشینی هایی در برخی قوانین پدید
بیاید .نكته اینجاست كه در این جوامع قوانین اصلی و اساسی كه بیانگر و حافظ وضع
موجودست ،دست نخورده باقی می ماند .دستاوردهای مبارزات مردم نیز كه به شكل حك
و اصالحات قانونی تثبیت شده ،همیشه تا وقتی كه ریشه های اقتصادی و سیاسی و
اجتماعی مناسبات ستمگرانه موجودست ،پا برجا می ماند و در معرض تهدید و پایمال
شدن ـ رسمی یا غیررسمی ـ قرار دارد.
آقای حكمت وعده وضع قانون بر سر حق سقط جنین را می دهد .اما مگر این قانون
در ایاالت متحده وضع نشده است؟ ایشان میگوید" :تصور نسبتا رایجی كه به خصوص
در میان محافل تازه فمینیست ایرانی در خارج از كشور هست اینست كه پروچویس ها
مدافعان عمل سقط جنین و پروالیفها مخالفان آن هستند .اینطور نیست .بحث بر سر قانونی
بودن یا نبودن سقط جنین است و نه خوب و بد بودن این عمل."...
این حرف ها واقعیت ندارد .جنبش پروچیس و پرو الیف قویتر از هر جا در ایاالت
متحده جریان دارد .جایی كه از سال  7911سقط جنین در نتیجه مبارزات زنان در دهه
 10و به ویژه دهه  10میالدی قانونی اعالم شد .اما مساله به این سادگی ها نبود و نیست.
قوانین محدود شده توسط دولت و حمالت فاشیستی نیروهای ضد سقط جنین هر روزه این
را برای زنان مشكل و مشكل تر كرده است .دیوان عالی كشور در دهه های  10و 90
میالدی احكامی را در جهت محدود كردن سقط جنین صادر كرد .روسای جمهور آمریكا،
ریگان و بوش ،از نیروهای مخالف سقط جنین پشتیبانی كردند .و هنوز مبارزات مهمی
در دفاع از حق سقط جنین انجام میگیرد .به راستی چرا؟ چرا در عین اینكه سقط جنین
در آمریكا قانونی است اما این مبارزه كشته هم می دهد؟ درست به خاطر حاكمیت و نفوذ
عمیق و گسترده ایده هایی كه بیشتر از قانون روی كاغذ آمده كاربری دارند و مهم تر
اینكه دولت ارتجاعی در پشت آن قرار گرفته است.
پس ،وضع قوانین (هرچند قوانینی عادالنه) به خودی خود حالل مشكالت نیست .فقط
در صورتی كه حاكمیت انقالبی طبقه كارگر برقرار باشد ـ نه هر حاكمیتی كه "فردای
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تحوالت" مستقر می شود ـ و توده های مردم آگاه و فعال در همه عرصه های جامعه
دخالتگر باشند ،آنگاه قوانینی كه به نفع آنان وضع شده ،ضامن اجرایی خواهد داشت.
آقای حكمت ،تحت عنوان وضع قوانین و "همزمان مبارزه با مذهب" وعده هایی به
مردم می دهد كه انجام نگرفتنی است .و این بسیار خطرناك است .شما نمی توانید چیزی
بنام قانون ورای مناسبات اقتصادی و طبقاتی حاكم وضع كنید و خود و مردم را دلخوش
كنید كه اله و بله می شود.
شما سخاوتمندانه به زنان قول می دهید كه آزادی سقط جنین را تا سه ماهگی به
رسمیت می شناسید و آن را "در فردای تحوالت" قانونی می كنید .اما به این سخاوتمندی
باید با دیده شك نگریست .چون قبل از اعطای این حق آنچنان عمل سقط جنین را شنیع و
"غیر انسانی" جلوه می دهید كه اگر زنی بخواهد از این حق اعطایی شما استفاده كند،
عطایش را به لقایش می بخشد .یا اینكه آن چنان جوی در جامعه با این موضعگیری به
وجود می آید كه حتی با داشتن حق قانونی سقط جنین ،كسی جرات نكند دست به چنین
كاری بزند و در دولت شما نیز زنان در سرداب های مخروبه به طور پنهانی سقط جنین
كنند.
اگر مالها و كشیشها را اعتقاد به خدا و روح به اتخاذ مواضعی اینچنین بر سر مساله
زنان و جوانب مختلف مبارزه آنان كشانده است ،آقای حكمت را رفرمیسم و اومانیسم
بورژوایی اش به اینجا رسانده است.
دیدگاه مردساالرانه ،برخوردهای دووینیستی
آقای حكمت یك پایه بحث خود را در مورد سقط جنین به روی از "خودبیگانگی"
قرار می دهد و بی مورد آن را با كار مزدی مقایسه میکند .ایشان میگوید" :كار مزدی
هم مانند سقط جنین گواه از خودبیگانگی بشر است".
اما این سوال طرح می شود كه این چه تفكر و منطقی است كه مفهوم "از خودبیگانگی"
را هم در ارتباط با كارگر به كار میبرد و هم در ارتباط با زنان ،آن ها را كنار هم میچیند و
یكی می داند؟ این تفكر كالسیك بورژوازی است .این بورژوازی است كه با شنیدن نام
كارگر یاد تولید می افتد و با شنیدن نام زن یاد تولید مثل .آقای حكمت نگران "از خود
بیگانگی" زن از وظیفه تولیدی اش است .این تفكر نمی تواند زن را یك ابزار تولید ،یك
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ماشین جوجه كشی ،نبیند و هر واقعه و تصمیمی كه مانع حداكثر استفاده از این ماشین می
شود موجب نگرانی اش نشود.
موضوع بحث ،مساله زنان ،موقعیت ستمدیده زن و ابزار مختلفی است كه به تقویت
این موقعیت خدمت میکند ،در حالی كه آقای حكمت موضوع سقط جنین را سوای مساله
زن طرح میکند .بی جهت نیست كه ایشان میگوید..." :چه زن و چه مرد كه درد ناشی
از سقط جنین را در زندگی مستقیم خود حس كرده باشد ".این واقعیت ندارد .درد مرد و
زن از سقط جنین یكسان نیست .درد مرد از شل شدن حق مالكیت و كنترل بدن زن است.
و زن اگر دردی احساس كند برای آنست كه می داند به خاطر این كار در معرض اتهام و
فشار جامعه قرار خواهد گرفت .چون شما دارای نظرگاهی مردساالرانه هستید ،بحث
خود را از خواست و اراده آگاهانه و داوطلبانه زن به حامله بودن یا نبودن شروع نمی
كنید .بلكه زن را در هر حال تابع ارزشها و عواطف و احساساتی كه بر آن ها نام عام
"بشری" گذاشته اید قرار می دهید .وقتی این حرف ها از دهان یك زن بیرون بیاید می
توان امیدوار بود كه موضوع را به لحاظ معرفتی متوجه نیست و یا تحت تاثیر تفكرات
جامعه مردساالر و افرادی چون شما قرار گرفته است .اما وقتی از زبان یك مرد و آن هم
رهبری یك حزب سیاسی بیرون می آید دیگر مساله بالكل متفاوت است .شما روشن نمی
كنید كه ربط مساله سقط جنین به رهایی زن چیست .گویا ما داریم در مورد چیزی مانند
هر چیز دیگر صحبت می كنیم .مسائلی خارج از زمان و مكان و به طور مجرد.
شما از"شكوه و خیره كنندگی پروسه حاملگی" ،از اینكه "جنین انسان است" ،از
عاطفه و احساسات ـ كه البته در دیدگاه شما هیچگونه مهر طبقاتی بر آن نخورده است ـ و
خالصه از همه چیز حرف می زنید ،اال یكچیز .تكلیف آن زنی كه این جنین را نمیخواهد
چیست؟
آقای حكمت میخواهد نظر كسی كه مخالف بحثهای ایشان هست را بداند و می پرسد:
"......آیا این عمل را (یعنی سقط جنین) اصوال عمل ناگوار و تلخی می داند یا خیر هیچ
مشكل معنوی و اصولی و وجدانی با سقط جنین ندارد...؟"
خیر آقای حكمت! زنان (و همچنین مردان) آگاه كه واقعا برای رهایی زنان مبارزه
میکنند ،كسانی كه فریب خرافه های ضدعلمی را نخورده اند ،هیچ مشكل معنوی و
اصولی و وجدانی با سقط جنین ندارند .آنان با تفكرات امثال شما مشكل دارند .با كلماتی
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كه غیرمسئوالنه ردیف می كنید و تالش می كنید تا بدین ترتیب زنان را مرعوب كنید ،به
طور خجالتی صفت قاتل به آنان اطالق میکنید ،موعظه های كشیش مآبانه برای قانع
كردن زنان در مورد زشت بودن عمل سقط جنین میکنید و غیره و غیره .اگر باور ندارید
امتحان كنید .یك جلسه علنی بگذارید و از زنان بخواهید فقط احساس خود را پس از عمل
سقط جنین به شما بگویند .بیشك اغلب زنان جواب خواهند داد احساس آرامش خاطر و
احتیاط .احساس آرامش از اینكه یك مصیبت (یعنی حاملگی ناخواسته) بر طرف شد .در
عین حال احساس احتیاط از این به بعد .بهتر است سئوال دیگری نیز از زنان پرسیده
شود .وقتی زمان عادت ماهانه شان عقب می افتد چه احساسی دارند؟ بی گمان خواهند
گفت "در وحشتناك ترین لحظات به سر میبرم ...اعصابم خرد است و آرامش خود را از
دست داده ام و  "....این چیزیست كه شما آقای حكمت وجدان انسانی تان هیچ احساسی
نسبت به آن ندارد.
در جابجای مصاحبه آقای حكمت شووینیسمی قوی را می توان مشاهده كرد .از ابتدای
گفتگو ایشان با دادن القابی چون "چپ سابق تازه فمینیست مهاجر ایرانی" مبارزه زنان را
تحقیر میکند .دلخوری و مشكل داشتن آقای حكمت با "تازه فمینیست" ها دقیقا بیان
شووینیسم ایشان است .آقای حكمت از دست عده ای زن كه میخواهند زنان دیگر را از
راه بدر ببرند به خشم آمده اند .باید به عرض رساند زنانی كه برای رهایی و مبارزه علیه
جامعه مردساالر و ایده ها و افكار مضحك نشأت گرفته از آن پا به عرصه مبارزه گذارده
اند "تازه فمینیست" نیستند .شاید این شما هستید كه تازه از این ماجرا خبردار شده اید.
آنچه تازه است (شاید هم نیست!) ورود شما به جمع مردان شووینیست ایرانی است كه
دقیقا به سبك شما مبارزات زنان را با القابی متفرعنانه تحقیر میکنند؛ آنچه جدید است
تطهیر جنایات ستمگران حاكم تحت لوای نرم ها و سنت های جامعه معاصراست.
آقای حكمت می پرسد" :آیا صدایی از درون منتقد ما به او میگویدكاش مجبور به این
كار نباشم"..."...كسی كه سقط جنین را با عمل لوزه از یك نوع می داند قادر به درك
عمق مساله و تلخی و بن بست اخالقی آن برای انسان های بیشمار و نسل های متعدد
نیست "...اما این تلخی و بن بست اخالقی را همین مناسبات و فرهنگ حاكم و جعلیات
خرافی و مذهبی و ضدعلمی و نوع معینی از نگرش به جایگاه زن و نقش مادری به ذهن
انسان های بیشمار منجمله شما آقای حكمت فرو كرده است .این منتقد درونی كه شاید
33

بتوان بر آن نام "ندای وجدان" گذاشت ،در واقع جامعه بیرونی است .این جامعه و
مناسبات و ارزش ها و باورهای حاكم بر آنست كه زن را در منگنه می گذارد و به او
"هولناك" بودن ـ "گناه" بودن ـ سقط جنین را گوشزد میکند.
آقای حكمت میگوید..." :از نظر حقوقی یك ناظر خارجی در اروپا و آمریكا برنامه
حزب كمونیست كارگری ایران را بعنوان یك سند پروچویس دسته بندی میکند چون
خواهان آزادی سقط جنین است ...منتها خود این اسم گذاری پروچویس (طرفدار انتخاب)
و پروالیف (طرفدار حیات) گمراه كننده است و تبلیغاتی است (چرا؟ چون شما را مجبور
میکند موضع بگیرید؟) .....از آن طرف سمبل و بستر اصلی جنبش پروچویس حزب
دمكرات آمریكا و امثال كلینتون هستند ....به این دلیل اگر از من بپرسند خود را
پروچویس معرفی نمی كنم .این اسم گذاری ریاكارانه و عوامفریبانه است( ".عبارت داخل
پرانتز از ماست).
اما این قطب بندی در جامعه آمریكا یك قطب بندی مهم اجتماعی حول مساله زن است.
عالوه بر آن یك وجه از مبارزات ضد نظام حاكم در بعد ایدئولوژیك و سیاسی را تشكیل
می دهد .در قطب پروچویس ها ،زنان فمینیست ،كمونیست های انقالبی و جریانات
مترقی قرار دارند .در صف مقابل فاشیست های مذهبی و غیر مذهبی و گروهی از
لیبرالها و اومانیستها با تنگ نظریها و باورهای خاص خود و عده ای از سر ناآگاهی.
حزب دمكرات آمریكا و كلینتون در این جدال پروچویس نیستند؛ هرچند گرایشاتی درون
پروچویس ها به غلط و بنا بر توهماتی كه این جناح از هیئت حاكمه آمریكا پراكنده است
به آنان چشم امید بسته اند .و این مسئولیت و وظیفه بزرگی را بر دوش كمونیست های
انقالبی درون این جنبش بمنظور افشای این انحرافات گذارده است .حزب دمكرات و
كلینتون در جریان كارزار انتخاباتی كه جذب آرای زنان اهمیت بیش از پیش یافته بود و
همچنین در برابر جنبش رو به رشد زنان (كه دفاع از حق سقط جنین یكی از محورهای
اصلی این جنبش بود) سمتگیری هایی با این مساله نشان دادند؛ همانقدر كه خاتمی برای
زنان و مبارزات و اعتراضات آنان سمتگیری نشان داد .درست عین همان .كلینتون به
روشنی اعالم كرد كه به نظر او سقط جنین قانونی است ولی باید "بندرت" صورت
بگیرد ،چون عملی "كثیف" است .كلینتون در حقیقت این ایده را تقویت میکندكه سقط
جنین كاری غیر اخالقی است و زنانی كه تصمیم بگیرند از حاملگی ناخواسته جلوگیری
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كنند ادكال دارند .همانقدر كلینتون پروچویس است كه آقای حكمت .و این تحریف های
آقای حكمت نه از اعتبار جنبش پروچویس می كاهد و نه كلینتون را در جنبش پروچویس
می گنجاند.
خالصه كنیم :مشخصه نظرات آقای حكمت از این قرارست:
برخورد ایده آلیستی به علم و تاریخ از طریق نفی قوانین عینی حاكم بر طبیعت و بر
جامعه بشری؛ سودجویی از مفاهیمی عام و مجرد برای مخدوش كردن مرز میان درست
و غلط ،مرز میان ستمدیده و ستمگر؛ ارائه یك خط سیاسی رفرمیستی و روش مبارزه
محدود و غیرانقالبی و دیدگاهی به غایت مردساالرانه.
آقای حكمت یكبار دیگر اثبات كرد كه "چپ" ترین لفاظی ها را باید هنگام كنكرت
كردن و ارائه برنامه عملی مورد قضاوت قرار داد.
خط و برنامه ای كه آقای حكمت ارائه می دهد ،نوید دهنده "یك دنیای بهتر" نیست؛
بلكه كماكان تداوم نظام مردساالری و الجرم تداوم جامعه طبقاتی است .حداكثر افقی كه
برنامه حزب كمونیست كارگری ترسیم میکند ،مشتی اصالحات جزیی است كه قرارست
به قانونمند كردن جامعه طبقاتی در یك نظام سكوالر خدمت كند .نظرات آقای حكمت نه
تنها موجب رهایی زنان نخواهد شد بلكه دست و پای آن ها را برای پیشبرد یك مبارزه
انقالبی و رادیكال می بندد .این خط و برنامه یكبار دیگر این حكم را اثبات میکندكه اگر
كسی قصد سرنگونی كل نظام كهنه را نداشته باشد به ناچار پای او بر سر مساله زن نیز
خواهد لنگید .و اگر كسی بر سر ستم بر زن موضع درستی نداشته باشد به ناچار به
سازش با نظام حاكم كشیده می شود ،حتی اگر چنین قصدی نداشته باشد.
***
مساله زنان در جامعه ایران بسیار حاد است .جامعه شاهد یك جنبش رو به رشد زنان
است كه می تواند نقشی تعیین كننده در تحوالت پیشاروی ایفا كند .این جنبش تمام افراد و
نیروها را در بوته آزمایش قرار می دهد .محكی است برای تشخیص موضع ،دیدگاه و
جایگاه نیروهای طبقاتی گوناگون .اینكه آیا از موضع رهایی كل ستمدیدگان و علیه تمامی
جوانب كهنه نظام موجود و برای دنیایی دیگر مبارزه میکنند یا خیر.
مباحث فوق برای جهت گیری جنبش زنان از اهمیت زیادی برخوردار است .اینكه
جنبش زنان بتواند تمامی زنجیرهایی كه بر دست و پای زنان بسته است را بگسلد و در
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مسیر رهایی گام بردارد و خشم زنان را به مثابه نیروی قدرتمندی برای انقالب رها كند،
منوط به اینست كه چه افق و اهداف و روشی را پیشاروی خود قرار می دهد .جنبش زنان
اگر علیه دیدگاههای غلط و افق ها و روش های محدود به مبارزه برنخیزد ،قادر به
پیشروی های بزر و موثر نخواهد بود .این جنبش با فرصت ها و مصاف های بزرگی
روبروست .اینكه از این ها چه نتیجه خواهد شد تماما بسته به آنست كه به چه میزان
احساسات و آمال انقالبی زنان با خطی صحیح و انقالبی تركیب می شود.
 -از نشریه حقیقت دوره دوم ،شماره  ،21اردیبهشت 7111
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زندگی چیست؟
چرا این سوال مهم است؟ موجودات انسانی در سراسر جهان ارزشی ویژه به زندگی
می دهند .در تمام فرهنگ ها ما زندگی را جشن گرفته و در عزای مر می نشینیم .این
افترا كه در بعضی فرهنگ ها یا بعضی بخش های دنیا ،زندگی ارزان است ،حقیقت
ندارد .همه جا ما به آنچه زنده است بیشتر از اشیام فاقد زندگی ارزش می نهیم ـ یا حداقل
اغلب آدم ها ادعا دارند كه چنین می كنند .ما آگاه هستیم كه زنده ایم ،و اغلب می خواهیم
تا هر اندازه كه بشود زنده بمانیم ـ گر چه بسیاری از ما تحت شرایط خاصی حاضریم
زندگی خودمان را به خاطر دیگران فدا كنیم .ما به اطرافمان نگاه می كنیم و فكر می كنیم
چه چیزی ما را از دیگر چیزهای اطرافمان متمایز می كند ،یا چه وجه اشتراكی با آنان
داریم .ما در این مورد كه زندگی از كجا آمده و آیا زندگی بعد از مر وجود دارد بحث
می كنیم ،در شگفت هستیم آیا زندگی در دیگر بخشهای جهان وجود دارد و آیا به
موجودیت بر روی این سیاره ادامه خواهد داد .اغلب آدم ها موافقند كه همه زندگی های
روی زمین دارای ارزش اجتماعی برابر نیستند .اغلب ما برای زندگی انسان ارزشی بیش
از زندگی گیاهان یا دیگر حیوانات قائلیم و در همان حال آدم ها به طور روز افزونی
براین حقیقت آگاه می گردند كه بقام و كیفیت موجودات انسانی از نزدیك با زندگی دیگر
اشكال زندگی در این سیاره گره خورده است .انسآنها همه روزه موجودات زنده را می
كشند .اینكه كه آیا كشتن گیاهان یا حیوانات گوناگون درست است یا غلط مساله ای است
مربوط به ارجحیت های اجتماعی انسان .و بر سر چنان موضوعاتی بین مردم
برخوردهای طبقاتی وجود دارد ـ و خواهد داشت .این برخوردها بوسیله ماهیت مناسبات
بورژوایی حاكم بر جهان شكل گرفته؛ مناسبات بورژوایی منافع بشریت را به طور كلی
قربانی منافع اقلیتی می كند .مثال دنیایی فرق است بین كشتن گیاهان و حیوانات برای سیر
كردن شكم از یك سو و از سوی دیگر نابود كردن موجودات زنده در اقیانوسها یا
جنگلهای بارانی توسط كمپانیهای نفت و چوب بری به خاطر بدست آوردن منافع سهل
الوصول و غنی.
مهمترین موضوع ،آگاهی بر این حقیقت است كه افراد متعلق به رده های مختلف
اجتماعی و طبقات مختلف اجتماعی ،حتی در مورد زندگی انسانی ارجحیت های بسیار
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متفاوتی دارند .ما روزمره شاهد این موضوع هستیم .افراد غنی و قدرتمند برای زندگی
فقرا و ستمدیدگان چندان ارزشی قائل نیستند .آنها ایشان را برای كار ،یا برای جنگ بكار
می برند .از نقطه نظر قدرتمندان ،زندگی افراد فقیر كامال خرج كردنی است .بعنوان مثال
از نظر قدرتهای حاكم در ایاالت متحده جوانان گتوها (محالت فقیرنشین) و حصیرآبادها
همانقدر بی ارزش و خطرناك هستند كه آشغالهای جامعه .بسیاری از نخبگان حاكم آرزو
دارند كه هر چه زودتر این جوانان از روی زمین جارو شوند .از طرف دیگر وقتی ما به
همین جوانان نگاه می كنیم ،خود و آینده مان را می بینیم ـ ما طبقه ای از مردم را می
بینیم كه دارای پتانسیل به وجود آوردن دنیایی كامال متفاوت و بهتر است.
در مورد كشتن موجودات انسانی دیگر چطور؟ بعضی از مردم می گویند این دیگر
توجیه پذیر نیست .دیگرانی مثل ما می گویند كه بر سر این موضوع دنیایی تفاوت بین
ستمگر و ستمدیده وجود دارد .دنیایی از تفاوت بین خشونت یك تجاوز كننده به عنف و
خشونت زنی كه تجاوزگر را دفع می كند ،وجود دارد .دنیایی تفاوت بین ارتشی كه می
گوید "برویم عده ای آشغال كله ویتكنگ را در خدمت سیستم استثمار بكشیم" و ارتشی
كه می گوید "برویم خلق را از طریق جنگ انقالبی آزاد کنیم" وجود دارد.
آنهایی كه می گویند باید همیشه ،به هر قیمتی كه شده ،جان همه انسانها حفظ شود
باید بدانند كه چنین نظری اجازه می دهد دردها و رنج های بی حسابی كه انسانها
روزمره و در سراسر جهان متحمل می شوند ،بدون جواب و چاره جویی بقام یابد .این
نیز از واقعیات زندگی است.
موضوع حق سقط جنین نیز باید به همین ترتیب فهمیده شود .افراد به اصطالح
"طرفدار زندگی" كه برای ممنوع كردن سقط جنین مبارزه می كنند ،می گویند "فوتوس
زندگی است!" و بنابراین نباید كشته شود .آنها فوتوس (جنین سه ماهه) را نه فقط یك
موجود زنده بلكه یك موجود كامل انسانی می دانند .در حالی که این طور نیست.
(مقاله بعدی این موضوع را بیشتر مورد بحث قرار می دهد ).آنها اساسا می گویند
زندگی یك فوتوس (جنین سه ماهه) ارزش اجتماعی بیشتری از زندگی یك زن دارد .آنها
می گویند" ،گور پدر زندگی زنان".
این روزها بین مردم بر سر اخالقیات سقط جنین ،مسائل نابودی محیط زیست ،جنگ
های مختلف و مساله پاسیفیسم در مقابل خشونت انقالبی و غیره ،بحث است .موضوع
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"زندگی چیست؟" هم به این مسائل مربوط است .ما باید راجع به زندگی فكر كنیم؛ راجع
به اینكه زندگی چه هست و چه نیست؛ راجع به اینكه چرا و چه چیز آن گرانبهاست؛ و
اینكه چرا حتی زندگی انسان را همیشه نمی توان و نباید حفظ كرد.
قدرت های حاكم برای اسیر كردن اذهان توده های مردم و به طور كلی ستمدیدگان،
مقدار زیادی گیجی و اطالعات غلط برحول این موضوع حیاتی به وجود آورده اند .آنها
اكثر مردم را نسبت به اولیه ترین واقعیات علمی زندگی ،مسائلی كه بر سرآنها مطالعه
شده و حل شده و در جهان واقعی به اثبات رسیده اند ،نادان نگاه می دارند.
انسان ها با در نظر گرفتن كلیه موجودات مختلف روی زمین ،معموال خط تمایز
بزرگی بین آنچه ما می گوییم "زنده است" با آنچه كه نیست ترسیم میکنند .اما این واقعا
به چه معناست؟ واقعیتی است كه بدن ما و تمام گیاهان ،جانوران ،و حتی صخره ها و
خاك های روی زمین شامل عناصری است كه مدتها قبل درون ستاره ها ساخته شدند .پس
چه چیزی واقعا ما یا هر جانور یا ارگانیسم زنده دیگری را از كلوخه ای ذغال متفاوت
میکند؟
جواب چندان بدیهی نیست .كلوخه ذغال نمی تواند بلند شده و در اطراف قدم زند ،اما
گیاهان نیز چنین نمی كنند ـ با این وصف گیاهان نفس می كشند! یك رودخانه برای
بسیاری جانوران و گیاهان خانه است و خودش نیز نیروی مادی عظیمی است كه زمین
های اطرافش را می كند و انحنام میبخشد ـ ولی آیا رودخانه خودش ارگانیسم زنده است؟
واقعیت اینست كه موجودات زنده روی زمین با چیزهای غیرزنده و به طور كلی با
تمام مواد جهان وجه اشتراك فراوانی دارند .فقط این را در نظر بگیرید كه  99درصد
جهان شناخته شده صرفا از دو عنصر شیمیایی ساخته شده است :هیدروژن و هلیوم .دیگر
عناصر شیمیایی واقعا مشترك در درون هسته های ستارگان زمانی كه ستارگان شروع به
سوختن و فرو ریختن میکنند ،تولید می شوند .حرارت و فشار درون آن ستارگان چنان
عظیم است كه واكنش های دماهسته ای مانند آنچه كه در بمب هسته ای روی می دهد ،در
آنها رخ می دهد :اتمهای هیدروژن تركیب شده و به هلیوم تبدیل می شود ،هلیوم به
كربن ،كربن به اكسیژن ،سپس نئون ،منگنز ،سیلیس ،سولفور ،و غیره ـ منجمله نیتروژن
(ازت) ،كلسیم ،آهن...،
اگر بعضی از این نام ها آشنا بنظر می رسد به این دلیل است كه عناصر خیلی
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متعارف روی زمین هستند .در واقع هم اكنون چنین پنداشته می شود كه تمام عناصر
شیمیایی روی زمین به غیر از هیدروژن و مقداری هلیوم در اصل میلیاردها سال قبل در
درون ستارگان تولید شده اند و ستارگانی كه در حال خاموشی و سقوط بوده اند این
عناصر را در شكل گازها در فضا رها كردند .این گازها به تدریج سرد شده و با غلیظ
شدن آنها ستارگان و سیارات جدید تشكیل شد .این پروسه ایست كه هنوز در بخشهای
دیگر كهكشان ادامه دارد .ستاره ما ،خورشید ،و نه سیاره ای كه به دور آن گردش میکنند
ـ منجمله زمین ـ به همین ترتیب تشكیل شدند.
بر روی سیاره ما ،تمام چیزهای زنده اغلب از چهار عنصر اصلی ساخته شده اند:
كربن ،اكسیژن ،نیتروژن و هیدروژن .بعنوان مثال  99درصد اتمهای بدن خود ما از این
چهار عنصر شیمیایی ساخته شده است .حدود یك پنجم وزن بدن ما از اتمهای كربن ساخته
شده است .لذا حرف "كارل ساگان" ستاره شناس واقعا حقیقت دارد كه ،ما از مواد ستاره
ای درست شده ایم! ارزش دارد راجع به این مساله فكر كنیم ،و از پیوستگی و تشابهات ما
بین تمام چیزهای روی زمین ،زنده و غیرزنده ،و بقیه مواد كهكشان ،درك درستی بیابیم.
البته اتمهای متعارف روی زمین صرفا نقش آجرهای ساختمانی را دارند كه به
میلیونها شكل گوناگون كنار هم چیده شده اند .انواع مختلف اتمها با یكدیگر تركیب شده و
واحدهای پایه ای بنام مولكول را میسازند .بعنوان مثال ،یك واحد پایه ای یا مولكول آب از
دو اتم هیدروژن و یك اتم اكسیژن درست شده است .اتم ها می توانند به اطراف حركت
كرده و جاهای خود را با دیگر اتمها در همان یا مولكول های مختلف معاوضه كنند .به
این حركات واكنش های شیمیایی میگویند .تركیبات بسیار مختلف و تغییرات بسیار زیاد
همواره روی می دهد .ماده می تواند اشكال بینهایت زیادی به خود بگیرد و به همین دلیل
است كه چیزهای روی زمین همه یك جور نیستند .اتم ها هرگز ساكن نیستند .مولفه های
تمام ماده ها ،زنده یا غیر آن این است كه همواره در حال حركتند ،تغییر میکنند ،و با
یكدیگر فعل و انفعال دارند.
اما اگر تمام ماده همیشه در حركت است ،چه چیزی ماده "زنده" را از غیر زنده
متمایز میکند؟ بر روی سیاره ما حتی ساده ترین ارگانیسم های زنده خیلی پیچیده اند ـ
باین معنی كه آنها دارای مولفه های داخلی و سطوح سازماندهی بسیار زیاد هستند.
ارگانیسم های زنده به طور عموم از یك سلول زنده یا بیشتر ساخته شده اند .سلول ها
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واحد های كوچك زندگی هستند؛ اینها در اساس تجمع مولكول هایی هستند كه پوسته ای
آنان را احاطه كرده كه در درون آن واكنش های شیمیایی بسیاری رخ می دهد .بعضی
ارگانیسم های زنده ،مانند باكتری یا ارگانیسم های حوضچه ای میكروسكپی ،فقط دارای
یك سلول هستند ،در حالی که دیگر ارگانیسم ها دارای سلول های بسیار زیاد كه متقابال
پیوسته و وابسته اند ،هستند .بدن انسان به طور متوسط دارای تریلیون ها (یعنی میلیونها
میلیون) سلول زنده پیوسته است.
ولی پیچیدگی و تشكیالت سلولی ،به خودی خود ،برای تعریف زندگی كافی نیست.
معذالك بنظر می آید كه می توان با جمع زدن تعدادی از پروسه های معین ،زندگی را به
آن صورت كه ما میشناسیم مشخص كرد و از این مجموعه برای متمایز كردن موجودات
زنده از غیر زنده استفاده کرد .این پروسه ها عبارتند از:
 7ـ توانایی رشد ،و توانایی سوخت و ساز (متابولیزه کردن) یك منبع انرژی بیرونی.
 2ـ توانایی تولید مثل.
 1ـ توانایی جذب تغییر طی نسل ها و تولید مثل آن.
بگذارید به هركدام از این ها به نوبت نگاهی كنیم:
 0ـ ردد و متابولیزم
تمام موجودات زنده یك نوع منبع انرژی را از جهان بیرونی به درون میكشند و آن
را متابولیزه میکنند .یعنی آن را میسوزانند و تبدیل به مواد جدیدی می كنند .موجودات
زنده بدین طریق آنچه را كه برای رشد ،گسترش و ابقام بدنشان نیاز دارند ،تهیه میكنند.
تمام موجودات زنده همچنین نوعی از محصول زائد (فضوالت) را به محیط زیست
بیرونی برمیگردانند.
همه میدانند كه آدم ها و حیوانات "میخورند" .ولی آیا گیاهان هم "میخورند"؟ بله،
آنها نیز این كار را می كنند .گیاهان سبز بوسیله جذب انرژی نور خورشید (و همچنین
گاز دی اكسید كربن و آب) عمل "خوردن" را انجام می دهند و آن را به انرژی شیمیایی
شكرها و نشاسته ها تبدیل می كنند .این پروسه فتوسنتز نامیده می شود .شكر و نشاسته
تولید شده به ساخت بر های نو ،میوه ،بذر و غیره میرود .گیاهان نیز به دنیای بیرونی
"فضوالت" پس می دهند كه تولید جانبی متابولیكی است .از شانس ما این "فضوالت"
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گیاهان سبز ،اكسیژنی است كه ما برای تنفس نیاز داریم! حیوانات ،منجمله انسان ها،
منبع انرژی خودشان را بوسیله خوردن گیاهان ـ كه انرژی خورشیدی را به انرژی
شیمیایی در شكل شكر و نشاسته تبدیل كرده اند ـ و (یا) خوردن دیگر حیوانات كه به نوبه
خود بخشی از آن انرژی را در بافت های بدن خود انبار كرده اند ،تامین میکنند .در طول
این "زنجیره غذایی" گیاهان و حیوانات منابع "غذایی" خودشان را برای رشد ،گسترش و
تامین وظایف بدنی شان مصرف می كنند .تمام چیزهای زنده از این پروسه مستمر رشد و
متابولیزم گذر كرده و طی آن فعاالنه خودشان و جهان بیرونی را تغییر می دهند.
 2ـ تولید مثل
انواع مختلف ارگانیسم های زنده تولید مثل میکنند .هیچ ارگانیسم زنده ای برای
همیشه زندگی نمی كند و مطمئنا هر ارگانیسم زنده منفردی تولید مثل نمی كند( .بعنوان
مثال ،هر حیوان منفردی دارای فرزند نیست ).اما توانایی تولید نسل های جدیدی از افراد
جداگانه خصوصیت تمام انواع موجودات زنده است.
این تولید مثل به طرق بسیار انجام می شود .بعضی موجودات تك سلولی فقط به دو
سلول جدید تقسیم می شوند .بعضی موجودات می توانند خودشان را كلون (تولید مثل غیر
جنسی مثال از طریق شكفتن یا تقسیم شدن ـ م) كرده ،افراد جدید یكسانی تولید كنند .باز
تولید جنسی در بسیاری از انواع گیاهان و حیوانات روی زمین تكوین یافته است به
طوری كه سلولهای تخمك ماده و اسپرم نر را تركیب می كنند و بذر یا تخمك هایی با
هویت و پتانسیل منحصر به فرد تولید میکنند .توانایی باز تولید به هر طریقی كه انجام
شود ،صفتی كلیدی در تمام موجودات زنده است.
 3ـ طریقی برای جذب و بازتولید تغییر طی نسلها
جذب تغییر به معنای در خود كشیدن ،تركیب كردن آن با خود ،و همچنین محقق
ساختن آن است .بازتولید كردن تغییر طی نسل ها به معنای تكرار كردن آن و انتقال آن به
دیگران است.
احتماال بزرگترین اختالف بین موجودات زنده و غیرزنده طریقه فعل و انفعال آنان با
دنیای خارج است .موجودات زنده به طریقی كیفیتا متفاوت جهان خارج را تغییر می دهند
و به وسیله آن تغییر می یابند.
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موجود غیر زنده ای مثل سنگ خارا را در نظر بگیرید كه می تواند بوسیله دنیای
خارج تغییر داده شود ـ به عنوان مثال ،می تواند بوسیله باد و باران فرسوده شود .و
همچنین می تواند دنیای خارج را تغییر دهد ـ به عنوان مثال ،می تواند مسیر آب را
منحرف كند  ،یا اگر پرتاب شود می تواند شیشه یك ماشین را بشكند ،و حتی می تواند به
صورتی پاسیو طی زمان تغییرات را ثبت كند ـ به عنوان مثال بوسیله فشار درون زمین
خرد شده و الیه الیه می شود یا نقش فسیل گیاه یا حیوانی مربوط به عهد قدیم را نگاه می
دارد .یك رودخانه می تواند زمین را انحنام دهد ،پس از بارانی از یك جریان آرام به
سیالبی خشم آلود تبدیل شود یا توسط سدی محصور شود .فوران آتشفشانی می تواند با
خاكستر خود اشعه خورشید را سد كرده و میلیونها هكتار را با گدازه سوزاننده تحلیل
برد .یك طوفان حاره ای می تواند چندین گردباد به راه اندازه و باعث شود هوا در مناطق
دوردست تغییر كندـ طوفان می تواند قدرت بگیرد یا به تدریج زائل شود .این ها مثال
هایی از كنش و واكنش بسیار پویایی است كه بین ماده غیرزنده و محیط زیست اطرافش
روی می دهد .ولی حتی پویا ترین سیستم های غیرزنده دارای آن توانایی كه تمام چیزهای
زنده در پیش كشیدن و جذب عناصر "جدید" ،و بازتولید و پراكندن این تغییرات به طور
مستمر طی نسلها هستند ،نیستند.
طریقی كه این كاركرد روی می دهد چنین است :تمام ارگانیسم های زنده (حداقل در
روی این سیاره) دارای سیستم ژنتیكی هستند كه در درجه اول بر مجموعه ای از
مولكولهای  DNAكه در سلول های آنهاست ،استوارند DNA .مانند انباری شیمیایی
حاوی اطالعات است كه بخش بزرگی از رشد و تكامل یك ارگانیسم زنده را برنامه ریزی
كرده و گرچه نه تمام اما بسیاری از خصائل اساسی آن را معین میکند DNA .انبار
اطالعاتی برای خصوصیات موروثی است .از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد .و آن
اطالعات اساسی كه ممكن است یك سلول تخمك را به اردك یا دیگری را به خرگوش و
آن یك را به موجود انسانی تكامل دهد ،در بر دارد.
مقایسه  DNAدر سلول های تیره های مختلف ،تشابهات بسیار بین اشكال مختلف
زندگی روی زمین را نشان داده و آشكار میکندكه ما همه از اجدادی مشترك نتیجه شده
ایم (به یكی از ضمیمه ها بنام "مثالی از تكامل از طریق انتخاب طبیعی" نگاه كنید ).این
قبیل مقایسه كردن ها نشان می دهد كه مثال ما از همه نزدیكتر با شامپانزه مرتبط بوده و
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احتماال دارای اجداد مشتركی كه به حدود  2میلیون سال قبل می رسد ،هستیم .یك سیستم
ژنتیكی ،تغییرات گذشته تاریخ زندگی را ثبت كرده و نقشه اصلی برای تكامل كلی یك
ارگانیسم را فراهم میکند .اما همچنین در ارتباط با دنیای خارج دائما تغییر یابنده ،مواد
خام الزم برای تغییر را فراهم میکند .زندگی تكامل می یابد ،و این متمایزكننده ترین
خصوصیت آنست.
برنامه های ژنتیكی از نسلی به نسلی دیگر انتقال می یابند .در این پروسه اكثر
اطالعات انتقال یابنده نسبتا ثابت باقی میماند ،اما افراد مختلف نسخه های نسبتا متفاوتی
از برنامه را به ارر می برند چرا كه در جریان تولید مثل "جابجایی" های معینی در
اطالعات ژنتیكی رخ می دهد .برخی اوقات بعضی از این جا به جایی های شیمیایی منجر
به ظهور خصائل نوینی در افراد می شود .این مساله همچنین به معنای آنست كه در هر
محلی ،در هر جمعیتی از ارگانیسم های زنده ،تنوع زیادی می تواند بین افراد موجود
باشد (یعنی "نسخه" های متفاوتی از هر نوع گیاه یا حیوان) كه در كنش و واكنش با دنیای
بیرونی است .از میان این افراد مختلف با خصائل متفاوت كه در كنش و واكنش با شرایط
خارجی مستمرا تغییر یابنده هستند ،برخی موفق می شوند كه فرزندان بیشتری از خود بر
جای بگذارند .باین ترتیب ویژگی های ژنتیكی درونی آنها (و خصائلی كه ممكنست به
ظهور برسانند) به خصائل متعارف نسل های بعدی تبدیل می شود.
معنای "انتخاب طبیعی" به طور مختصر و مفید همین است .برخی اوقات تغییرات
آنقدر هست كه منجر به به وجود آمدن یك تیره یا نوع كامال نوین از آن گیاه یا حیوان
شود .از طریق این مكانیسم انتخاب طبیعی است كه زندگی در روی این سیاره تكامل می
یابد .این طرق ثبت و انتقال تغییرات از یك نسل به نسل های دیگر ،تنوع و گوناگونی
عظیم اشكال زندگی روی زمین را امكان پذیر کرده است.
به یك معنا ،ماده خام زندگی درگیر یك پروسه مستمر "آزمون" ناآگاهانه است .دستی
خارجی كه این را از خارج هدایت كند وجود ندارد .یك مبنای داخلی در تمام موجودات
زنده روی زمین موجود است كه در كنش و واكنش با دنیای خارج ،و طی نسل ها ،این
تغییرات را امكان پذیر میکند .یك نقطه پایانی یا هدفی كه موجودات زنده به طرف آن در
حركتند ،وجود ندارد.
اما تكامل یعنی این كه موجودات زنده ـ در عمل كنش و واكنش با جهان متغیر بیرونی
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ـ می توانند اشكال جدید و متفاوتی از زندگی را تولید كنند .عده ای از موجودات بقا
مییابند و عده ای خیر .بسته به شرایط ،تغییر طی نسل ها بعضی اوقات می تواند خیلی
محدود باشد ،و بعضی اوقات می تواند اكستریم بوده و به طور نسبتاً سریع مایه به وجود
آمدن اشكال كامال جدیدی از زندگی شود.
هر چیزی حفظ نمی شود .هر چیزی انتقال نمی یابد .و بسیاری از تغییرات تكاملی به
بنبست می رسند .با این اوصاف فقط موجودات زنده این توانایی را دارند كه تغییر را
جذب كرده و طی نسل ها آن را به طور مستمر بازتولید كنند .باز تاكید كنیم كه زندگی در
واقع "تكامل" مییابد و این آن صفتی است كه بیشتر از هر چیز دیگر وجه مشخصه
زندگی است.
رشد ،سوخت و ساز (متابولیزم) ،تولید مثل ،داشتن طرقی برای جذب و حفظ تغییر
طی نسلها؛ اینها خصائلی است كه وجه اشتراك ما و كلیه موجودات زنده این سیاره
است .ما انسان ها در مسیر تكاملی مان طریق دیگری برای جذب و انتقال تغییر به نسل
های آتی نیز بدست آورده ایم؛ طریقی كه بسیار قدرتمندتر و سریع تر است ـ طریقی
اجتماعی ،كه به طور مستقیم در سیستم های ژنتیكی انفرادی ما برنامه ریزی نشده بلكه،
در سطحی دیگر ،از دل تجارب و كنش ـ واكنش های ما به مثابه یك موجود اجتماعی ،به
ظهور رسیده است.
دیگر حیوانات ذره ای از این توانایی را بدست آورده اند .یك گر جوان وقتی به دنیا
می آید نمی داند كه چگونه شكار كند بلكه باید آن را از دیگر گر ها یاد بگیرد .یك
شامپانزه ماده باید از دیگر شامپانزه ها طرز مواظبت از یك بچه را یاد بگیرد .نهنگ ها
به جوانان خود "آوازهای" پیچیده تیره های خود را می آموزند و غیره.
ولی موجودات انسانی به درجه ای كیفیتاً باالتر دنیای خارج را در هم آهنگی با
یكدیگر ،بوسیله سازمان های ارتباطی و اجتماعی ـ یاد گرفتن ،یاد دادن ،مبارزه كردن ـ
بطرق گوناگون تغییر می دهند (و بوسیله آن تغییر میکنند ).ما می توانیم طی نسل های
بسیار ،تجربه را انباشت كرده ،تاریخ مان را ثبت كرده ،خود را به شرایط متغیر تطبیق
دهیم ،تعیین كنیم چه پراتیك هایی را می خواهیم رایج كنیم و كدامین را به دور افكنیم ،یا
چه پراتیك های جدیدی را شروع كرده و گسترش دهیم .ما می توانیم بوسیله تاریخ
اجتماعی جمعی مان و مبارزه ،گذشته را جمعبندی كرده ،حال را تحلیل كرده ،و برای
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آینده نقشه بریزیم .و از این نظر ما روی این سیاره منحصر به فرد هستیم.
خالصه كلیه این مطلب چنین می شود :میدانیم كه ما با كل ماده در این كهكشان وجه
اشتراك های بسیاری داریم و حتی بیشتر از آن با كلیه موجودات زنده روی این سیاره
وجه اشتراك داریم .آنچه كه ما را به معنایی "ویژه" میکند قطعا ً زنده بودن ما نیست (از
هر چه بگذری ،بسیاری چیزهای اطراف ما زنده اند!) بلكه ویژگی ما در آنست كه ما در
حال حاضر تنها شكل زندگی روی این سیاره هستیم كه (خوب یا بد!) بیشترین قابلیت را
در این امر بدست آورده ایم كه به طور جمعی از طریق ابزارهای اجتماعی شرایط
زندگی خودمان و سیاره مان را تغییر دهیم.
و ما قادر هستیم این كار را بكنیم نه به این دلیل كه اكسیژن تنفس میكنیم ،خون در
ر هایمان جاری است ،یا انگشت شستمان را مك میزنیم ،و نه حتی به این دلیل كه با
مغزهای انفرادی مان "فكر" میكنیم .ما قادریم این كار را بكنیم زیرا تمام عمرمان را در
همآهنگی با دیگر موجودات انسانی ،به عنوان بخشی از جامعه انسانی ،زندگی و مبارزه
میكنیم" .زنده" بودن در خودش آن چیزی نیست كه واقعا ً ما را به عنوان موجودات
انسانی متمایز میکند .بخشی از جامعه بشری بودن كنه مساله است.
زندگی با تمام پیچیدگی و گوناگونی اش یقینا ً زیبا ،اعجاب انگیز ،و ویژه است .اما
درك و قدرشناسی عمیقتری از زندگی ،منجمله زندگی انسانی ،باید شامل فهم این حقیقت
باشد كه نه ممكن و نه حتی دلخواه است كه سعی شود تمام زندگی ،تمام ایام ،حفظ شود.
مر یك واقعیت ضروری از زندگی روی این سیاره است .مثال ،اغلب گیاهان و
حیوانات بیشتر از آن تعداد كه به بلوغ میرسند بذر و جوانه تولید میکنند و این امر
معموال تضمین میکندكه بعضی بقام یابند .حیوانات اگر به قیمت دیگر حیوانات و گیاهان
تغذیه نكنند نمی توانند زندگی كنند .گیاهان بخشا ً از گیاهان و حیواناتی كه زمانی زنده
بوده اند و اكنون در خاك پوسیده و تجزیه می شوند ،تغذیه میکنند .ما انسان ها برای
تضمین سالمت و صحت وجودمان گیاهان و حیوانات را به خاطر غذا می كشیم ،حشرات
آفت زا را میكشیم ،برای كشتن باكتری های زنده كه به بدن ما حمله میکنند آنتی بیوتیك
میخوریم.
اما كشتن جنین انسان یا فوتوس در عمل سقط جنین جدل انگیزتر از همه اینهاست ـ
حتی با وجود آنكه فوتوس و جنین بخشی از بدن زن است و حتی در حالی که كنترل تولید
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مثل برای سالمت و صحت وجود زنان كه موجودات انسانی كاملی هستند تعیین كننده
است .با سقط جنین ضدیت می شود.
همچنین لحظات زیادی وجود دارد كه در آن انسان ها ،موجودات انسانی دیگر را
میكشند ،بعضی اوقات از روی الابالی گری ،بی مالحظگی ،استعمارگرانه ،و بعضی
اوقات به نام خیر اجتماعی برتر برای نفع كل جامعه .این عینیتا ً توجیه پذیر است و برخی
اوقات خیر.
واقعیت آنست كه موجودات انسانی اغلب باید زندگی را برای اینكه زندگی دیگری را
حفظ و غنی كنند  ،خاتمه بخشند.
اینكه چنین عملی درست است یا نه بسته به این است كه در هر اوضاع معین چه
چیزی مهمتر است؛ و در اساس مساله اینست كه آیا ارجحیت ها و تصمیمات واقعاً به نفع
اكثریت بزر مردم و نهایتا ً تمام بشریت هست یا خیر؟
خالصه کنیم
 -7ما و تمام موجودات روی زمین ـ مرده و زنده ـ از "مواد ستاره ای" ساخته شده
ایم.
2ـ پدیده های زنده روی زمین به طور عموم از یك سلول زنده یا بیشتر ساخته شده
اند .و تمام موجودات زنده روی زمین با هم نسبت دارند و از اخالف اولین موجودات تك
سلولی روی این سیاره هستند.
1ـ انواع مختلف موجودات یا ارگانیسم های زنده در این خصوصیات مشترك هستند:
ـ توانایی رشد و سوخت و ساز انرژی.
ـ توانایی تولید مثل.
ـ و توانایی جذب تغییر و انتقال آن به نسل های بعد.
2ـ موجود انسانی با دیگر موجودات زنده این سیاره خصوصیات مشترك بسیاری
دارد .آنچه ما را "متفاوت" از دیگر موجودات می کند داشتن آن خصائلی نیست كه داللت
بر "زنده" بودن ما می كند .مگر این نیست كه "زندگی" های بسیاری در اطراف ما
وجود دارد؟ آنچه كه ما را متفاوت ،یا "ویژه" می کند ،این است كه ما توانایی خود در
تغییر دادن شرایط زندگی را از طریق ابزارهای اجتماعی ـ به وسیله زندگی و مبارزه
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كردن در هماهنگی با دیگر موجودات بشری در خالل تمام زندگیمان ـ به درجه ای
باالتر از هر تیره دیگری تكامل دادهایم .پس بخشی از جامعه بشری بودن (و نه صرفا
زنده بودن) جوهر چیزی است كه ما را انسان می كند.
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چند نکته مرتبط
زندگی سطوح مختلفی از سازماندهی و تشكل دارد
حداقل بر روی كره زمین ،مادۀ زنده سطوح مختلفی از سازماندهی دارد و همه "پروسه
های زندگی" در تمام سطوح روی نمی دهد .به عنوان مثال ،یك ارگانیسم تك سلولی مانند
پارامسیوم تمام پروسه هایی را كه اینجا توضیح دادیم انجام می دهد .ولی در ارگانیسمی كه
از تعداد زیادی سلولهای زنده درست شده است ،این سلول ها تابعی از كل بدن هستند و
مادامی كه بخشی از بدن هستند موجودیت مستقلی به مثابه یك ارگانیسم منفرد و مجزا
ندارند .به عنوان مثال هر سلول بدن انسان به عنوان بخشی از كل بدن زنده ،زنده است و
در بسیاری از پروسه های زندگی بدن شركت می كند .این سلول ها انرژی را سوخت و
ساز می كنند و وظایف تخصصی مانند وظایف یك سلول جگر یا یك سلول اسپرم را به
عهده دارند .ولی این واحدهای كوچك زنده به تنهایی تمام معیارهای یك ارگانیسم زنده را
برآورده نمیکنند .به طور نمونه ،سلول های اسپرم بازتولید نمیکنند ،هرچند واحدهای
كوچك از كلیت ارگانیسم هایی هستند كه بازتولید میکنند و آنها در پروسه بازتولید این
ارگانیسم شركت می جویند.
ترم "ارگانیسم" به آن سطحی از زندگی ـ كلیت موجودات منفرد ـ گفته می شود كه
تمام معیارهای زندگی را كه در اینجا بحث شد برآورده كنند ،یعنی :داشتن ظرفیت رشد،
متابولیزم ،تولید مثل ،و داشتن سیستمی كه از طریق آن صفات ارثی به نسل های دیگر
انتقال داده شود .به خاطر داشته باشید كه این فقط ارگانیسم های منفرد هستند كه "بازتولید
میکنند" (نه ژنها یا هر واحد كوچك دیگر و همچنین نه جمعیت ها یا تیره ها یا هر كلیت
بزرگتری) ،اما تغییر تكاملی طی چندین نسل روی می دهد و آن هم در سطحی دیگر
یعنی در سطح تیره ها ـ یا "نوع" های كامال متمایز .پس افراد تولید مثل می كنند ،تیره ها
تكامل می یابند.
تمام چیزهای زنده روی زمین به هم ارتباط دارند
در شروع زندگی روی زمین ،تركیب شیمیایی آب ها و اتمسفر چنان بود كه ذراتی از
بعضی مواد شیمیایی ارگانیك می توانستند به یكدیگر چسبیده و خود را با پوسته ای
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محصور كنند كه درون آن واكنش های شیمیایی گوناگونی می توانست رخ دهد .اینها
نمونه های اولیه از نخستین سلولهای زنده بودند كه می توانستند انرژی جذب كنند ،رشد
كنند ،تقسیم شوند و به تدریج حتی شكلی از برنامه ریزی ساده ژنتیكی را از نسلی به نسل
بعد انتقال بدهند .امروزه ،شرایط محیط زیست خیلی متفاوت است ،و سلولهای جدید این
طور از هیچ شروع نمیکنند .این بدان معنی است كه تمام سلولهای زنده امروزی در
تمام موجودات زنده ،همه فرزندان آن نخستین سلولهای زنده روی این سیاره هستند! به
شكرانه تكامل تاریخی اشكال زندگی از طریق مكانیسم انتخاب طبیعی ،امروزه انواع و
اقسام شكل زندگی روی این سیاره موجود است .اما اگر به عقب بازگشته و اجداد كلیه
موجودات زنده را ردیابی كنیم ،همه ما به همان نخستین سلولها می رسیم .و همه ما با
یكدیگر نسبت داریم.
تكامل به طریقه انتخاب طبیعی :مثالی دیگر
دوزیستان (ام فی بین ها) سمندر ،قورباغه ،وزغ (یك نوع وزغ كه فقط هنگام تخم ریزی
در آب میرود) از كجا ممكن است آمده باشند؟ میلیونها سال قبل ،نوعی ماهی وجود داشت
(الب فین) ،كه بعضی از آنها نه تنها دستگاه تنفسی (پره های تنفسی ماهی ـ م) معمولی ماهی
كه برای نفس كشیدن زیر آب بكار میرود را داشتند .بلكه نوعی "شش" كه به احتمال زیاد به
آنها اجازه میداد خارج از آب برای لحظه ای بتوانند نفس بكشند را نیز دارا بودند .مضافا،
بعضی از آنها بال های كلفت و سختی هم داشتند .این قبیل رویدادها (كه نتیجه تنوع ژنیتیكی
در الب فین ها بود) می توانست به جایی نرسد .اما بنظر میرسد آن ماهی هایی كه دارای
شش و بال های سخت بودند و می توانستند مدتی خارج از آب بسر برند قادر بودند هنگام
خشك شدن منبع آبشان از طریق جهیدن به اینطرف آنطرف از طریق خشكی خود را به منبع
آب دیگری برسانند (برخی از ماهی های امروزی هم می توانند از این كارها كنند ).بنظر
میرسد زمانی محیط زیست آن ماهی ها دچار خشكسالی شد .شك نیست ماهی هایی كه می
توانستند بر روی خشكی حركت كنند و برای مدتی هوا تنفس كنند بیشتر از ماهی هایی كه
نمی توانستند خود را به این شرایط جدید تطبیق دهند و دسته دسته میمردند ،از خود اعقابی
برجای نهادند .و اگر شش و بالهای سخت از عالئم مشخصه قابل انتقال بودند ،احتماال به
فاصله چند نسل ـ حتی همراه با نسخه های اكستریم تری از این خصائل مانند ششهای كامل
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تر" ،پاهای" كوتاه و كلفت ـ به خصائل متعارف تری تبدیل می شدند  .در واقع الب فین ها
خودشان به تدریج از بین رفتند ،اما قبل از اینكه از بین بروند مایه پیدایش موجود جدیدی شدند
كه شش و پاهای كلفت و كوتاه داشته و قادر بود به مدت درازتری خارج از آب و بر خشكی
بمانند .این موجودات جدید اجداد دوزیستان امروزی بودند.
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زندگی نمیتواند و نمیباید همیشه حفظ دود!
صحنه مقابل یك كلینیك زنان :یك نفر از گروه "حق زندگی" (نام گروهی در آمریكا
كه مخالف سقط جنین است ).تالش دارد زنان مراجعه كننده را از سقط جنین منع کند .او
باال و پایین رفته و تابلویی دارد كه میگوید"فوتوس (نطفه) زندگی است" ...فكر می كند
همین حد اعالم موضع برای بحث حول سقط جنین كافی است.
آیا این درست است كه فوتوس شكلی از زندگی است؟ البته كه هست .از سلول های
زنده درست شده ،رشد میکند و انرژی را تبدیل می كند ،ظرفیت بال شدن و تولید دارد،
دارای سیستم ژنتیكی و غیره است.
آیا سقط جنین این شكل از زندگی را نابود می كند؟ بله ،حتما .آیا سقط جنین ،كشتن
انسانی دیگر نیست؟ نه به هیچ وجه .یك فوتوس هنوز موجودی بنام انسان نیست .بیشتر
شبیه یك بذر یا جوانه موجودی بنام انسان است .فوتوس "زنده" است ،ولی این در مورد
تمام سلول های دیگر در بدن یك زن صادق است ،فوتوس هنوز از خودش زندگی ای
ندارد .یعنی هنوز دارای زندگی ای جدا از زندگی زنی كه در رحمش قرار گرفته ،ندارد.
ما لزوما مجبور به حفظ هر چیزی كه خصوصیت "زندگی" دارد ،نیستیم .این
واقعیتی آشكار است .در مورد آن فكر كنید :مردم مرتبا "زندگی" موجودات زنده گوناگون
را به خاطر آنچه كه خیر بزر تری بنظر میرسد ،خاتمه می دهند :ما این كار را هر بار
كه چیزی میخوریم انجام می دهیم ـ تمام میوه ها ،سبزیجات و گوشت ها از نباتات و
حیواناتی زنده كه به خاطر تغذیه ما كشته می شوند ،بدست می آیند .هر بار كه ما درختی
را برای مصرف سوختی می بریم ،هر بار كه برای كشتن ارگانیسم های زنده ای كه ما
را مریض كرده اند ،آنتی بیوتیك می خوریم ،یا حتی هر بار انسانی دیگر را در دفاع از
خود یا برای اینكه مانع رنج بردن و كشته شدن انسان های دیگر شویم می كشیم ،زندگی
را خاتمه می دهیم.
به عبارت دیگر ما زندگی را برای حفظ و غنی كردن زندگی دیگر می كشیم .بنابراین
در مورد زندگی زن چطور؟
زندگی زنی كه مجبور به ادامه بارداری ناخواسته شده است در خطر است .او ممكن
است به سقط جنین ریسك دار در پناه كوچه ای متوسل بشود .و اگر ادامه بارداری به او
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تحمیل شود ،زندگی اش ضعیف تر و بی عزت می شود .به غرور و عزت نفسش لطمه
می خورد زیرا جامعه به این طریق به او میگوید اساسا بی ارزش است و حتی دسته ای
سلول رشد نیافته كه هنوز بچه كاملی هم نیست ،احترامی بیشتر و ارزشی بیشتر از او
دارد! زیرا به او اجازه داده نشده است كه بدن خودش ،تولید مثل خودش را كنترل كند،
اجازه ندارد تصمیم بگیرد كه آیا مادر بشود یا نه و چه وقت .او بیشتر از یك برده آزادی
ندارد.
طرفداران "حق زندگی" مساله را بدین صورت نمی بینند .آنها روشن كرده اند كه
زندگی یك فوتوس برایشان مهم تر است و ارزش بیشتری از زندگی زن حامل فوتوس
دارد .از نقطه نظر اجتماعی ،كسانی كه می خواهند با زور حق سقط جنین را از یك زن
بگیرند چیزی بیشتر از سگ های شرور هار نیستند.
اما از نقطه نظر علمی نیز احمق هایی نادان یا دروغگویانی حسابگر هستند .آیا عكس
هایی را كه به كار می برند دیده اید؟ این عكس ها را بررسی كنید .این ها اغلب عكس
فوتوس های بزر شده اند كه تقریبا آماده به دنیا آمدن هستند( .ولی واقعیت اینست كه
 90درصد سقط جنین ها در آمریكا در سه ماهه اول حاملگی انجام می شود ).این تصاویر
طراحی شده اند تا در فرد این احساس را به وجود آورند كه گویی فوتوس هایی كه زنان
سقط می كنند درست مثل بچه های دوست داشتنی كوچكی هستند ،آماده برای در آغوش
كشیدن و آروغ زدن .ولی این طور نیست! فوتوس فرسنگ ها از این مرحله به دور است.
و آیا توجه كرده اید چگونه فوتوس ها را به دروغ به حالت شناور ترسیم می كنند،
گویی كه در بدن یك زن نیستند؟ در طول این نشو و نما زن كجاست؟ حتی در بسیاری از
كتاب های درسی مدارس آنها تصاویر یا عكس هایی از فوتوس درون یك رحم را نشان
می دهند ،ولی آنها زن را كه فوتوس بخشی از آن است به بیننده نشان نمی دهند! چون
میخواهند این واقعیت را كه پای زنی هم در میان است ،پنهان سازند.
این گروه برای قبوالندن نظرات دروغ خود از جهلی كه مردم در مورد بدن خودشان
دارند ،سود می جویند .مثال خیلی ها نمی دانند كه چه چیز درون بدن اتفاق می افتد،
چگونه یك بارداری تكامل می یابد و غیره .بگذارید ببینیم حقیقت در مورد تكامل یك
فوتوس چیست.
واقعیت اینست كه حاملگی پروسه ای است كه مدت زمانی را در بر میگیرد و حادثه
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ای اسرارآمیز كه نیرویی خارجی آن را هدایت می كند هم نیست؛ بخشی از پروسه های
بدن زن است ،نه پروسه ای از بدن مرد و ارتباطی با مرد ندارد به غیر از تامین اسپرم.
همچنین بخشی از كلیسا ،دولت و هیچ كس دیگر نیست .تمام ماجرا درون زن روی می
دهد .تخمك تغییر كرده و به فوتوس تبدیل می شود و طی نه ماه به طور مداوم تغییر می
كند ،فقط به این دلیل كه فیزیولوژی زن (طریقی كه بدن او كار میکند) باعث می شود
این تغییرات روی بدهند .بگذارید چیزی را كه در نخستین مرحله بارداری ( 7تا  71هفته
از آخرین عادت ماهانه زن) روی می دهد را مجددا بررسی كنیم:
كل این پروسه با یك سلول تخمك و یك سلول اسپرم شروع می شود كه هر دو سلول
های زنده هستند.
تخمدانهای هر زن طی دوره ای در حدود  10سال ماهانه یك یا چند تا از این سلول
های تخمك زنده را تولید می كنند كه مجموعا تعداد زیادی سلولهای تخمك زنده طی یك
دوره زندگی هستند! هر بار كه یك مرد اسپرم دفع می كند بین  200تا  200میلیون سلول
اسپرم زنده بیرون می دهد .و این قطعا تعداد زیادی سلول زنده است! البته بیشتر مواقع
تمام آنها می میرند .همه این تخمك ها و اسپرم ها "موجودات زنده" هستند ولی جماعت
"حق زندگی" سعی نمی كنند آنها را حفظ كنند! مضحك است ،این طور نیست؟
اگر حتی یكی از این سلول های اسپرم در مهبل زنی رها شود به درون رحم شنا
میکند و از آنجا به درون یكی از دو لوله رحم (كه در دو طرف رحم قرار دارند)
میرود ،و در برخورد به یك سلول تخمك رسیده ،بارور شدن می تواند روی بدهد .این
بدان معناست كه تخمك و اسپرم تركیب شده اند و نتیجه یك تخمك بارور شده نامیده می
شود.
تخمك بارور شده به پایین لوله رانده می شود .این تخمك اول یك سلول است ،ولی
بزودی به دو سلول تقسیم می شود ،سپس چهار سلول و به همین ترتیب .زمانی كه این
تخمك به رحم (كیسه ای ماهیچه ای به اندازه یك گالبی كوچك) وارد می شود ،هنوز
بسیار كوچك تر از نقطه پایانی انتهای این جمله است.
برای آنكه حاملگی ادامه یابد ،این تخمك كوچك باید به جداره رحم بچسبد .اگر نچسبد
(كاشته نشود) ،به سادگی به همراه خون عادت ماهانه بعدی زن به بیرون جاری می شود.
وقتی این اتفاق افتاد ـ شكلی از "سقط جنین خود به خودی" صورت می گیرد .زن آن را
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نمی فهمد ،زیرا اندازه تخمك بارور شده بسیار كوچك است.
اگر تخمك به جداره رحم بچسبد ،تغییرات هورمونی در بدن زن رخ می دهد كه مانع
از عادت ماهانه بعدی می شود .آزمایش حاملگی عبارت است از اندازه گیری این
هورمون ها در خون یا ادرار زن.
تخمك كاشته شده ،اكنون یك جنین نامیده می شود؛ سلولهای آن حركت كرده و در
وضعیت های مختلف قرار می گیرند و این باعث تغییر شكل جنین می شود .سلول ها
"تجزیه" شدن را آغاز می كنند .این بدان معناست كه آنها عملكردهای مختلفی را به
عهده گرفته و بافت های مختلفی را تشكیل می دهند كه بعدا بخش های گوناگون بدن
خواهند شد .به جای آنكه همه به یك شكل باشند ،بعضی از سلولها به عنوان مثال ،سلول
های پوستی یا سلولهای قلب یا سلول های چشم خواهند شد.
سه هفته بعد از حاملگی ،كل جنین هنوز فقط به طول دو میلیمتر یا حدودا دو برابر
"ه" است.
پالسنتا (جفت جنین) با تركیب بعضی بافت های رحم زن و جنین زن شكل میگیرد.
پالسنتا انبوهی از بافت است كه دارای ر های خونی فراوان است و جنین را به سیستم
گردش خون زن وصل میکند .در سراسر دوره حاملگی فوتوس از طریق بند ناف به
پالسنتا متصل است.
پالسنتا نشان می دهد كه در سراسر دوره حاملگی جنین یا فوتوس دقیقا بخشی از بدن
زن است .جنین نمی تواند به اتكای خودش تغذیه كند ،فضوالت خود را خالی كند یا حتی
به اتكام خودش نفس بكشد .جنین از طریق پالسنتا و بند ناف ،اكسیژن و غذای حل شده
قوت دار (و بعضی اوقات مواد سمی) از خون زن میگیرد .و به همان طریق از دست
فضوالتش خالص می شود ،یعنی دی اكسید كربن و اوره را به درون جریان خون زن
تخلیه میکندتا از آن طریق دفع شود.
درست همانگونه كه سلولی منفرد نمی تواند مستقل از بدن بقا یابد ،جنین نیز مستقل از
بدن یك زن نمی تواند زنده بماند زیرا واقعا بخشی از زن است.
بعد از چهار هفته از حاملگی ،جنین كمی شبیه یك بچه قورباغه است .حتی مانند ماهی
شكاف های تنفسی داشته و دمی استخوانی دارد! این خصائلی است كه در جنین های
بسیاری از تیره های مختلف حیوانی مشترك است و تاریخ تكاملی مشترك ما را بازتاب
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می دهد .جنین حاال به درازای حدود  5میلیمتر ،كوچكتر از این شكل(ه ه ه) است.
در ماه سوم حاملگی ،جنین كه حال فوتوس نامیده می شود ،بیشتر شبیه آدم است چون
بازوان ،پاها ،اندام های جنسی ،انگشتان ،دست و پایش هویدا شده است .اكنون جنین در
جریان تغییرات بسیاری است ،ولی در درون ،اندام های درونیش ،ماهیچه ها ،اسكلت و
سیستم اعصاب هنوز رشد چندانی نكرده است .كل این موجود اكنون فقط به درازای حدود
 25میلیمتر یا به درازای تقریبی  25تا "ه" است.
سقط جنین در سه ماهه اول ( 0تا  03هفته پس از آخرین عادت ماهانه)
بیش از  90درصد سقط جنین های ایاالت متحده آمریكا در نخستین سه ماهه حاملگی
انجام می شوند.
این بهترین زمان برای سقط جنین است .همچنین ساده ترین و سالم ترین و ارزان
ترین زمان برای انجام آن است و نیازی به بستری شدن در بیمارستان نیست ،بلكه می
تواند در كلینیك و به طور سرپایی انجام شود.
طریقی كه انجام می شود آن است كه لوله ای انعطاف پذیر به اندازه یك نی نوشابه از
میان مهبل به درون رحم وارد می شود .این لوله به یك بطری با پمپ مكنده وصل است.
وقتی كه پمپ روشن شود ،مانند یك جاروی برقی كوچك كار می كند و محتوای رحم را
می مكد .آنچه كه بیرون می آید عمدتا شكل خون است ،زیرا جنین یا فوتوس هنوز خیلی
كوچك است .سقط جنین معموال چندان دردناك نیست و زن ممكن است احساس "انقباض
عضله" در رحمش بکند .مشابه داشتن  I U Dكه در داخل رحم كار گذاشته شود .تمام
ماجرا فقط پنج تا ده دقیقه طول میكشد و سپس تمام می شود .زن برای لحظه ای استراحت
می كند و سپس می تواند به خانه برود.
شكی نیست كه اگر زنی حامله باشد و نخواهد حامله باشد ،باید به حداكثر تالش كند كه
در سه ماهه اول حاملگی در یك كلینیك  ،سقط جنین كند .هر چه زودتر ،بهتر .در فرانسه
اكنون دكترها به زن قرصی می دهند كه حتی ساده تر به حاملگی خاتمه می دهد .بعد از
چند ساعت باعث می شود جنین از جداره جدا شود و عادت ماهانه شروع شده ،آن را به
بیرون رحم جاری بکند .این قرص می تواند فقط در شروع حاملگی مصرف شود.
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سه ماهه دوم
( چهاردهمین تا بیست و چهارمین هفته پس ازآخرین عادت ماهانه)
این زمانی است كه فوتوس بسیار رشد كرده است .در حدود پنجمین ماه ،زن قادر
است لگدزدن آن را حس كند گرچه او هنوز فقط به درازای حدود بیست سانت است .او
ممكن است شست خود را بمكد ،اما فقط به این دلیل ساده كه واكنش مكندگی به طور
ژنتیكی برنامه ریزی شده تا شیر خوردن بعد از تولد را تسهیل کند .اندام های درونی آن،
استخوانها و ماهیچه ها در حال رشدند .در ششمین ماه به سرعت قد می كشد و حدود 10
سانتیمتر میشود.
ولی مهم است تشخیص داده شود كه هنوز "كامل" نیست و اینكه هنوز باید رشد بسیار
بیشتری را از سر بگذراند .حتی در آخر این شش ماهه نمی تواند خارج از رحم زن بدون
مراقبت های خاص پزشكی بقام یابد .مغز آن هنوز خیلی شكل نگرفته است .شش هایش
آماده هواگیری نیستند .این جنین هنوز بخشی از بدن زن است و كامال به سوخت و ساز
جسمانی او وابسته است.
سقط جنین در سه ماهه دوم هنوز می تواند انجام شود .ولی یافتن دكتر یا بیمارستانی
جهت انجام آن سخت است .چون رحم نرمتر و فوتوس بزرگتر است ،احتمال به وجود
آوردن مشكالت پزشكی مانند پاره شدن ،سوراخ شدن یا چرك كردن رحم وجود دارد .مهم
است كه مراقبت های پزشكی دقیق در موارد سقط جنین در سه ماهه دوم ،صورت گیرد.
طرق مختلفی برای انجام این سقط جنین های دیر هنگام وجود دارد .بعضی مواقع
دكتر محلول سالین (نمک دار) را به درون رحم تزریق می كند .این محلول فوتوس را
می كشد و اجازه می دهد بدن زن به حالت زایمان درآید ،فوتوس مانند زایمان یك بچه
زنده بیرون رانده می شود .بعضی مواقع دكتر محلول را تزریق كرده و سپس زن را تنها
و یا فقط با یك نرس ،برای "وضع حمل" فوتوس مرده ،ترك میکند .این ظلمی به زن
است و برای تمام عالقمندان به سالمت زن ناراحت كننده است و كال غیر ضروری است.
متدهای دیگری وجود دارد.
بهترین رویه برای سقط جنین در سه ماهه دوم شامل تركیبی از گشاد كردن ،كورتاژ
و تخلیه است .مدخل رحم كشیده و باز می شود (گشاد كردن) ،و رحم با میله ای فلزی
تراشیده می شود (كورتاژ) و با وسیله مكنده خالی می شود (تخلیه) .این رویه بسیار
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بهتری است :خیلی سالم تر و برای زن و كاركنان پزشكی از سقط جنین القایی كه باعث
می شود زن نیز به حالت زایمان برود ،كمتر منقلب كننده است .سقط جنین هایی كه با این
روش انجام می شود می تواند در دوره  72-72تا  22هفتگی انجام شود.
اگر سقط جنین آن هم در سه ماهه اول حاملگی ساده تر (از نظر فیزیكی و روحی)،
سالم تر و ارزان تر است ،چرا اصال برخی زنان سقط جنین دیرتر از موعد انجام می
دهند؟ جواب این است كه بعضی اوقات در آزمایش های حاملگی اشتباه روی می دهد ،یا
زن در حالی که قرص می خورد یا  IUDدارد حامله می شود و فورا تشخیص نمی دهد
حامله است .بعضی اوقات او مجبور است علیه فشارهای فراوان یا اعضام فامیل كه به
خاطر عقب ماندگی خودشان با سقط جنین مخالفت می كنند ،مبارزه كند .بعضی اوقات او
قبل از آنكه بداند چه باید بكند ،مجبور است با نادانی ،ترس و بی اطالعی خودش مبارزه
كند .اغلب اوقات فقدان پول باعث تاخیر شده است ـ و این جنایتی واقعی است.
درصد باالیی از زنان كه مجبور به دست زدن به سقط جنین های دیر شده اند ،جوان،
فقیر یا زنان رنگین پوست هستند .این نشان می دهد كه چگونه زنان رنگین پوست از ستم
دوگانه رنج می برند .و اگر قانونی وضع شود كه زنان كم سن و سال را مجبور كند قبل
از سقط جنین اجازه والدین خود را بگیرند ،تاخیرهای بیشتر و سقط جنین های "دیر" از
نتایج ظالمانه آن خواهد بود.
هرچند سقط جنین در سه ماهه اول قطعا بهتر است و هر كاری برای تسهیل آنها باید
انجام شود ،با این حال مهم است از حق زنان در خاتمه دادن به حاملگی ناخواسته در هر
زمانی حمایت شود ،و سالم ترین طرق سقط جنین كه از نظر جسمانی و روانی ،كمترین
ضرر را برای زن داشته باشد ،فراهم آید.
سه ماه سوم ( 25هفته پس از آخرین عادت ماهانه)
سقط جنین به ندرت در سه ماهه سوم انجام می شود ،به استثنام حاالت فوق العاده
برای نجات زندگی زن .در چنان مواردی دكتر باید رحم را بریده و باز كند و فوتوس و
پالسنتا را بیرون آورد ،و این یك جراحی مهم به حساب می آید .فوتوس در این سه ماهه
آخر هم دچار تحوالت زیادی می شود .رشد خیلی زیادی می كند ولی اگر در هفتمین ماه
و قبل از موعد زاییده شود ،شانس كمی برای بقام دارد زیرا اندام های درونی آن به اندازه
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كافی تكامل نیافته است .در چنان مواردی دكترها باید فوتوس را در لوله آزمایشگاه و
تحت مراقبت های ویژه بزر كنند.
شكل گیری نهایی اندامی در هشتمین و نهمین ماه روی می دهد .این زمانی است كه
شش ها تا نهایت گسترش می یابند .قبل از اینكه شش ها تكمیل شوند ،فوتوس قادر نخواهد
بود مستقال خارج از رحم نفس بكشد.
همچنین در خالل این زمان بسیاری از سلولهای جدید مغزی شكل می گیرند و
مسیرهای عصبی عمده در مغز شكل می گیرند .در انسان ،بخش بزرگی از گسترش مغز
كم و بیش در شش ماه بعد از ماه تولد صورت می گیرد ،اما در انتهای نه ماه حاملگی،
فوتوس به اندازه كافی گسترش یافته كه متولد بشود و بدن زن احتیاج دارد فوتوس را قبل
از آنكه بزرگتر شده و از استخوانهای لگن خاصره بگذرد ،بیرون كند! بدن زن حاال در
جریان درد زایمان قرار می گیرد ،ماهیچه های رحم منقبض می شوند و فوتوس كامال
شكل گرفته را بیرون می رانند.
به محض آنكه بند ناف متصل كننده فوتوس به بدن زن بریده شود تهیه اكسیژن از زن
به فوتوس قطع شده و نوزاد نخستین نفس مستقل خود را می كشد .این اولین عمل او به
عنوان یك موجود بشری مستقل است .او حاال واقعا "یك بچه" است .برای نخستین بار او
حقیقتا یك موجود جداگانه زندگی و همچنین وجود جداگانه اجتماعی است .از این لحظه او
واقعا یك وجود انسانی جداگانه است ،و باید به همان ترتیب با او برخورد شود.
ـ به نقل از "زنان ماشین جوجه كشی نیستند" ویژه نامه ای از كارگر انقالبی ،ارگان حزب كمونیست
انقالبی آمریكا شماره های  511و  512دسامبر 7990
 بخش هایی از این دو مقاله برای نخستین بار در رادیوی صدای سربداران در سال  7111پخش شد.متن كامل این دو مقاله به مناسبت هشت مارس  )7110( 7992توسط اتحادیه كمونیست های ایران
(سربداران) منتشر شد.
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سقط جنین چیست؟
چنان كه اكثر مردم می دانند ،اكنون انجام باروری در خارج از بدن زن شدنی است.
اكنون دانشمندان می توانند از طریق عمل بر روی تخمدانهای زن تعدادی سلول تخمك
زنده جمع آوری كرده و سپس آنها را با تعدادی سلول اسپرم زنده در ظرف آزمایشگاهی
تركیب نمایند؛ و غالبا یك تخمك بارور یا بیشتر بدست خواهد آمد .ولی تكنولوژی بشر
هنوز بدان حد نرسیده كه قادر شویم تخمك بارور شده را در لوله آزمایشگاه برای نه ماه
تمام تا هنگامی كه تبدیل به یك بچه شود "پرورش" دهیم .در واقع اكنون برای آنكه آن
تخمك های بارور شده در ظرف آزمایشگاهی زنده مانده و رشد كنند باید بالفاصله به
درون رحم یك زن تزریق شوند.
این مساله چه چیزی را نشان می دهد؟ به ما نشان می دهد كه تمام آن تغییراتی كه نه ماه
بعد روی می دهد فقط پروسه های مربوط به خود فوتوس نیست ،بلكه پروسه های بدن خود
زن است .تخمك ،جنین ،فوتوس از سلولهای زنده درست شده اند ،ولی این موجود رشد یابنده
در واقع تا حال وجود مستقل نداشته است و رشد و تكامل آن از سلولهای زنده كه رحم زن و
سیستم هورمونی ،سیستم انتقال غذا و اكسیژن و غیره زن را تشكیل می دهند جدایی ناپذیر
است .یك سقط جنین تعدادی سلول زنده را كه بخشی از بدن زن است كشته و بیرون می آورد
ـ سلولهای زنده ای كه دستخوش تغییرات بسیاری هستند ،و پتانسیل آن را دارند كه در نقطه
ای از این مسیر به یك انسان دیگر تبدیل شوند اما هنوز یك انسان دیگر نیستند.
"بحث بر سر اینكه آیا زنان حق سقط جنین دارند مانند این است كه بگوییم آیا سیاهان
حق دارند برده نباشند؟ این دو به یك اندازه اساسی اند"
"زنی كه نتواند انتخاب بكند ،برده است .تا زمانی كه زنان برده باقی بمانند ،هیچ خلقی
آزاد نمی شود و به طور كلی بشریت نمی تواند خود را آزاد كند".
"تا زمانی كه تولید مثل بشر وابسته به زنان منفرد باشد ،تنظیم اجتماعی تولید مثل می
تواند تبدیل به یك اهرم ستم بر زن شود .دقیقا به این دلیل ،سالمت فیزیكی و اجتماعی كلی
زنان باید بر هر روند تبعی (مانند تولید مثل) ارجحیت داشته باشد .این مساله ای است
مربوط به زنان اما حتی فراتر از آن موضوعی است مربوط به اینكه آیا زن حق دارد
نقش كاملی در جامعه داشته باشد یا خیر".
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پرنسیپ ها
در مبارزه برای رهایی زنان

اصول پایه ای در مورد برابری و آزادی زنان
ایران
ما اصول زیر را به عنوان اصول حداقل سازمان ها و احزاب چپ ایران در مورد
مساله زنان اعالم می كنیم .همانطور كه چپ با خواست و آرمان برقراری عدالت
اجتماعی مشخص می دود در زمینه مساله زنان نیز با خواست آزادی و برابری زنان
كه بخشا در اصول زیر منعكس است مشخص می دود.
سازمان ها و احزاب چپ ایران تالش میکنند كه اصول زیر به عنوان اصول
دمكراتیك پایه ای در میان توده های مردم فراگیر دود و توسط جامعه به رسمیت
دناخته دود.
 -7هشپپت مپپارس مصپپادف بپپا  71اسپپفند روز مبپپارزه بپپرای آزادی و برابپپری زنپپان در
سراسر جهان است .ایپن روز را بایپد در سراسپر ایپران برگپزار كپرد و اهمیپت تپاریخی و
جهانی آن را به آگاهی عموم مردم تبدیل كرد .یكی از مشخصه های زن ستیزی رژیم شپاه
و جمهوری اسالمی تالش عبث آنها برای جایگزینی هشت مارس بپا روز هپایی اسپت كپه
سمبل زن فرودست و مطیع است و نه زن آزاد و برابر.
 -2در ایران بزرگترین منبع ستم بر زن و بزرگترین مردسپاالر دولپت حپاكم اسپت .در
جمهوری اسالمی ستم بر زن در باالترین رده های دولت طرح ریزی می شود و بپه اجپرا
در می آید .قپانون اساسپی ،جزایپی و مپدنی ایپران علیپه زنپان و نپاقض حقپوق برابپر زن و
مپرد اسپپت .اسپتفاده از شپپریعت یكپی از مهپپم تپرین اهپپرم هپای رژیپم جمهپوری اسپپالمی در
سركوب زنان است .مجموعه این ها شرایط بی حقپوقی و غیپر انسپانی را بپر زنپان تحمیپل
می كنند .این قوانین باید فورا ملغی شوند .جدایی دیپن از دولپت و مشخصپا قطپع فپوری بپه
كاربست احكام قرآن و فقه در مورد زنان جزم اولیپه تپرین شپرایط آزادی و برابپری زنپان
است .گشتی ها و ارگپآنهپای انتظپامی مخصپوص زنپان بایپد منحپل شپوند و آزار زنپان در
مجامع عمومی سیاسی توسط لباس شخصی ها متوقف شود .ما زنان و جوانان را به مقابله
با این قوانین ستمگرانه و نیروهای سركوبگر فرا مپی خپوانیم و ایپن مقاومپت را بخشپی از
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مبارزه سیاسی عمومی مردم ایران می دانیم.
 -1زنان فقط با دستگاه حاكمه روبرو نیستند .بلكه نظپام پاتریپاركی حپاكم ،مپردان را
به استیالجویی بر زنان تشویق و وادار می كند .ای ن روابط كه مردان را بر زنپان مسپلط
می كند به ضرر اكثریت مردان جامعه است زیرا كلی ت نظپام اسپتثمار و سپتم طبقپاتی را
نیز تقویت می كند .افزایش خشونت مپردان علیپ ه زنپان در خپانواده ،از اشپكال بپه ظپاهر
بی ضرر مانند محدود كردن زنان و دختران ،تا اشكال آشكارا خشن مانند ضرب و شپتم
و به قتل رساندن ،نتیجه تقویت روابط پاتریاركی است .گسترش خودكشی و خودسپوزی
در می ان زنان و دختران جوان ی ك عكپس العمپل در مقابپل فضپای خفقپان آوری اسپت كپه
روابط مردساالری و پاتریاركی برای زنان ایجاد كرده است .ما سلطه جویی مپردان بپر
زنپپان را محكپپوم كپپرده و مردسپپاالری را یكپی از برجسپپته تپپری ن موانپپع رشپپد و پیشپپرفت
دمكراسی در جامعه می دانیم .به این جهت ،طغیان زنان علی ه مپردان سپلطه گپر و علیپه
روابط پاتریاركی را عادالنه دانسته و از آن حمایت می كنیم.
 -2ما تمام باورهای سنتی مبنی بر ناتوان و فرودست بودن زنان و لزوم تبعیپت زن از
مرد را باطل اعالم كرده و مبارزه برای پاك كردن اذهان جامعه از ایپن باورهپا را وظیفپه
همه می دانیم .ما تمام معیارهای اخالقی ،سنتی و مذهبی غالب در جامعه را كه بر پایپه آن
زنان را به «خوب» و «بد» تقسپیم مپی كننپد رد مپی كنپیم  .مپا تپوده هپای مپردم را فپرا مپی
خپپوانیم كپپه ای پن باورهپپای سپپنتی و معیارهپپای اخالق پی كهنپپه كپپه زنپپان را فرسپپوده كپپرده،
استعدادها و خالقیتهای آنان را كشته است ،كنار زننپد و آفریننپده و مپروج معیارهپای نپوین
در روابط میپان زن و مپرد باشپند .عامپل تعیپین كننپده در ارتبپاط بپا خلپق معیارهپای نپوین،
رعایت اصل آزادی زنان و برابری میان زن و مرد است.
 -5مپپا جوانپپپان دختپپپر و پسپپپر را فپپرا مپپپی خپپپوانیم كپپپه متحپپدا علیپپپه افكپپپار و مناسپپپبات
مردسپاالری بپپا خیزنپپد و در زمینپه روابپط میپان زن و مپرد اسپتانداردهای نپپوین بپه وجپپود
آورند :استانداردهایی كه تبلور روابط برابر میان زن و مپرد در همپه زمینپه هپا ،از محپیط
خانواده ،كار و تحصیل تا روابط عاطفی است.
 -1ما معلمین كشور را فرا می خوانیم از آموزش متپونی كپه نپاقض اصپل برابپری زن
و مرد است خودداری كنند .و به جای معیارها و باورهای سپنتی و مپذهبی در بپاره زنپان،
معیارها و باورهای نوین را كه مبشر برابری و آزادی زنپان و كپل بشپریت اسپت در میپان
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كودكان و نوجوانان آموزش دهند.
 -1فقر اقتصادی بی ش از همه از می ان زنان قربانی می گیرد .جمهوری اسالمی بپا
اجرای دستورات صندوق بین المللی پول و بانك جهانی بیش ا ز نیمی از مردم كشپور
را به زی ر سطح فقر رانده است .در شرایطی كه زنان از اغلب فرصت های شغلی بپه
دلی ل زن بودن محرومند ،ایپن وضپعی ت دهشپتناك بسپیاری را بپه سپوی تپن فروشپی بپه
عنوان تنها من بع كسب معاش می راند .زنان كارگر اولین كسانی هستند كه در معرض
اخپپراج و حپپذف مزایپ ا قپپرار مپی گیرنپپد .طپپرح جنای تكارانپپه خپپارج كپپردن كارگپپاه هپپای
كوچك از شمول قانون كار در واقع زنپان كپارگر را هپدف گرفتپه اسپت زیپرا اكثریپت
كارگران صنای ع كوچك زنان هستند .گسترش بی سابقه فقر و فحشا فریپادی اسپت كپه بپه
اضطرار برقراری عدالت اجتماعی و توزیع ثپروت هپا و امكانپات اجتمپاعی را طلپب
می كند .امری كه فقط با سرنگون شدن جمهوری اسالمی و آن اقلیتی كه به بهای فقپر
اكثریت مردم ثروت های افسانه ای گرد آورده اند ،امكان پذیر است.
 -1مپپا معتقپپدیم كپپه ایجپپاد تشپپكالت مسپپتقل زنپپان بپپرای پیشپپبرد مبپپارزه بپپرای آزادی و
برابری زنان یك ضرورت حیاتی است .این تشكالت نقش بپه سپزایی در بپاال بپردن آگپاهی
زنان و كل جامعه نسبت به بی حقوقی زنان و لپزوم مبپارزه علیپه ایپن بپی حقپوقی داشپته و
خواهند داشت .مرزبندی بپا رژیپم جمهپوری اسپالمی و سپازمان هپای زنپان وابسپته بپه آن،
اسپپتقالل از پپپس مانپپده هپپای رژیپم شپپاه و سپپازمان هپپای زنپپان وابسپپته بپپه آن و مرزبنپپدی بپپا
امپریالیسپپم آمریكپپا كپپه ریپپیس جمهپپور آن مپپدعی «آزاد كپپردن زنپپان ای پران» اسپپت ،بپپرای
تشپپكالت مسپپتقل جپپزم واجبپپات اسپپت زی پرا ای پن هپپا نپپه تنهپپا ضپپد مردم پی انپپد بلكپپه تپپا مغپپز
استخوان زن ستیز هستند.
 -9به اعتقاد ما توجه مشخص به موقعیت زنان ملل تحت ستم ایران مانند كرد و عپرب
و بلپپوو و آذری و تپپركمن و زنپپان مهپپاجر افغانسپپتانی از سپپوی تشپپكالت زنپپان بس پیار مهپپم
است .زیرا به زنپان ایپن ملپل سپتم جنسپیتی شپدیدتری وارد مپی شپود .بیپداری ملپی ،كپه در
نتیجه ستم ملی در این ملل رشد می كند ،تاثیر متناقض بر زنپان دارد .از یكسپو آنپان را بپه
عرصه مبارزه سیاسی می كشد و از سوی دیگر ایدئولوژی ملی گرایپی غپل و زنجیرهپای
پدرساالری را بر گرده زنان محكم تر می كند.
 -70ستم بر زنان از سنگ بناهای نظام ستم و استثمار در ایران است .بپه همپین جهپت
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كلیپپپه جنپپپبشهپپپای اجتمپپپاعی در مبپپپارزه زنپپپان بپپپرای آزادی و برابپپپری ذینفپپپع هسپپپتند .مپپپا
جنپپبشهپپای اجتمپپپاعی دمكراتیپپك و حپپق طلبانپپپه مپپردم ایپپران اعپپپم از جنپپبش دانشپپپجویی،
كپپارگری ،معلمپپان و غیپره را فپپرا مپی خپپوانیم كپپه از شپپعار آزادی و برابپپری زنپپان كپپه در
جنپپبش دانشپپجویی امسپپال توسپپط دختپپران بپپه اهتپپزاز درآمپپد حمای پت كننپپد و آن را در می پان
خواست ها و مطالبات خود بگنجانند .همچنین از خواست ها و حقوق اولیه زنان ماننپد لغپو
حجپپاب اجبپپاری ،لغپپو سنگسپپار و بپپه طپپور كل پی مجپپازات اعپپدام ،حقپپوق برابپپر در زمینپپه
ازدواج ،طالق ،مالكیت ،وراثت ،سرپرستی فرزنپدان ،اشپتغال ،تحصپیل ،سپفر ،حپق سپقط
جن پین ،آزادی معاشپپرت دختپپران و پسپپران در امپپاكن عمپپومی و غی پره بپپدون قی پد و شپپرط
حمایت كنند.
 -77طغیپان زنپپان در واقپع ضپپربات محكمپی بپر اركپپان روابپط سپپرمایه داری و ماقبپپل
سرمایه داری می زند .ما فعالین جنبش كارگری را فرا می خوانیم كه با تبلی و تپرویج در
مپپورد اهمیپت حیپاتی مسپپاله زنپپان ،آن را بپپه مسپپاله و موضپپوع آگپپاهی طبقپپاتی كپپارگران و
مبپارزه آنپان تبپپدیل كننپد .مبپپارزه كپارگران بپرای حقپپوق برابپر میپان زن و مپرد كپپارگر از
شروط ایجاد اتحاد در میان كارگران است .برگزاری مراسم هشپت مپارس در كارخانپه هپا
یپپك پیپپروزی بپپرای طبقپپه كپپارگر اسپپت .شپپركت تپپوده هپپای كپپارگر در گردهمپپایی هپپا و
مبپپارزاتی كپپه خپپارج از مح پیط كارخانپپه و محلپپه در ارتبپپاط بپپا گرامیداشپپت هشپپت مپپارس
برگزار می شود ،نشانه یك جهش در آگاهی طبقاتی آنان است .كارگران باید نشان دهند كه
از مبارزه زنان علیه مردساالری و بپرای دسپتیابی بپه آزادی و برابپری اسپتقبال و حمایپت
می كنند و آن را بخشی از مبارزه خودشان می دانند .در میان كارگران باید اسپتانداردهای
نوین برای روابط میان زن و مرد كپه مبتنپی بپر برابپری و احتپرام باشپد بپه وجپود آیپد .یپك
كارگر سوسیالیسپت و حتپی دمكپرات فرامپوش نمپی كنپد كپه در پیشپبرد ،تسپریع و حپل هپر
مساله مربوط به اقشار و طبقات تحت ستم فعال باشد.
 –72رژیپم جمهپپوری اسپپالمی از روز اول چنپپگ انپپداختن بپپر قپپدرت ،بپپه زنپپان اعپپالم
جنگ داد .اگر این رژیم مرتكب هیچ جنایت دیگری غیر از برده كردن زنان نشده بود باز
هپپم سپپزاوار سپپرنگونی بپپود .امپپا زنپپان در مقابپپل ای پن بی پدادگری هپپا سپپاكت ننشسپپتند و بهپپر
ترتیب كه توانستند مقاومت و اعتراض كرده و به یك نیروی اجتماعی معترض بسیار مهپم
تبدیل شدند .نیرویی كپه علیپرغم سپازمان یافتپه نبپودن ،دوسپت و دشپمن مجبورنپد آن را بپه
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رسپپمیت بشناسپپند .از یكسپپو ،افپپراد و جریانپپات ترق پی خپپواه و عپپدالت جپپو بپپه ای پن نی پروی
اجتماعی مقاوم و معترض به دیده تحسپین و امیپد مپی نگرنپد .و از سپوی دیگپر ،مپرتجعین
حكومتی از آن هراسناكند و برای جلب نظپرش مجبورنپد ادعپا كننپد كپه بپرای حقپوق زنپان
تالش می كنند .ما از هر جنبه از شورش و طغیان زنان علیه وضع موجود و مبپارزه آنپان
برای كسب آزادی و برابری حمایت می كنیم و برای هر چه عمیق تپر و گسپترده تپر شپدن
آن تالش می كنیم و اعالم می كنیم كه مبارزه علیه هر گونه نابرابری میان زن و مرد و با
هدف ریشه كن كردن آن از اصول اولیه مبارزه سوسیالیستی است.
اسامی امضا كنندگان به ترتیب حروف الفبا
اتحاد چپ كارگری
حزب كمونیست ایران
حزب كمونیست ایران (ماركسیست – لنینیست – مائوئیست)
سازمان انقالبی زحمتكشان كردستان ایران (كومله)
سازمان كارگران انقالبی ایران (راه كارگر)
 -از نشریه حقیقت دوره جدید ،شماره  ، 9اردیبهشت 7112
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"چپ" نیازمند یک خانه تکانی جدی!
نکاتی در باره مساله زن
بیانیه اصول پایه ای در مورد آزادی و برابری زنان
یک سال پیش در حقیقت شماره  9بیانیه ای به نام اصول پایه ای در مورد برابری و
آزادی زنان ایران منتشر کردیم که با این مقدمه آغاز می شود« :ما اصول زیر را به
عنوان اصول حداقل سازمان ها و احزاب چپ ایران در مورد مساله زنان اعالم می كنیم.
همانطور كه چپ با خواست و آرمان برقراری عدالت اجتماعی مشخص می شود در
زمینه مساله زنان نیز با خواست آزادی و برابری زنان كه بخشا در اصول زیر منعكس
است مشخص می شود .سازمان ها و احزاب چپ ایران تالش میکنند كه اصول زیر به
عنوان اصول دمكراتیك پایه ای در میان توده های مردم فراگیر شود و توسط جامعه به
رسمیت شناخته شود» .
این بیانیه در اصل از سوی یکی از فعالین جنبش زنان به ما و بقیه جریانات درون
"جنبش چپ" ارائه شد تا این احزاب و سازمان ها با گذاردن امضای تشکل خود بر زیر
این بیانیه به طور رسمی مضمون آن را به عنوان سقف حداقل باورها و محور عملکرد
خود در ارتباط با مبارزه زنان ایران برای آزادی و برابری ،اتخاذ کنند و در صورت عدم
پذیرش آن به عنوان اصول حداقل خود ،علت آن را توضیح دهند تا بدین وسیله امکان
بحث و نظردهی گسترده تر پیش آمده و از این رهگذر مساله زنان به طور جدی تر در
کل جنبش چپ ایران طرح شود ـ امری که به طرز اسفناک و غیر قابل قبولی به تاخیر
افتاده است .حزب ما از این تالش استقبال کرد و همزمان خبر دار شدیم که سازمان راه
کارگر و کومله و حزب کمونیست ایران و اتحاد چپ کارگری نیز آن را امضا کرده اند.
به همین جهت این بیانیه را با امضا این سازمان ها در نشریه حقیقت شماره  9منتشر
کردیم .اما مدتی بعد خبردار شدیم که حزب کمونیست ایران امضای خود را به سطح
"بخش خارج کشور حزب کمونیست ایران" تقلیل داده و بیانیه در نشریه "راه کارگر"
بدون امضا (حتی بدون امضای سازمان مربوطه) به چاپ رسید .این ها عالئم هشدار
دهنده اولیه بود دال بر اینکه این "اصول حداقل" برای مجموعه ای که به عنوان جنبش
چپ شناخته می شود ،چندان هم "حداقل" نیست و مبارزه و تالش الزم است که در میان
033

سازمان ها و احزاب چپ ایران مساله زنان از سطح (به قول لنین) بحث ها و ادعاهای
افالطونی بگذرد و واقعیت پیدا کند .جدا از مساله امضا کردن و نکردن و دالیل آن ،در
پیش گرفتن تاکتیک "سکوت" از سوی اغلب سازمان های چپ بسیار سوال بر انگیز بود.
شاید فکر می کردند این موج "جنبش زنان" هم بگذرد و گریبان ها خالص شود! اما این
موج رفتنی نیست و تازه دارد اوج می گیرد!
ما در این مقاله می خواهیم اوال ،از این بیانیه (به عنوان اصول حداقل و به عنوان
بخشی از مطالبات و نیازهای زنان ایران در زمینه آزادی و برابری) دفاع کنیم و بر
اهمیت فراگیرکردن آن و تالش برای تبدیل آن به یک نیروی مادی و تاثیر گذار در
جامعه ،تاکید بگذاریم .ثانیا ،می خواهیم از این فرصت استفاده کرده و به طرح انتقاداتی
از خط و عملکرد غالب در جنبش چپ ایران بر سر مساله زنان بپردازیم .زیرا بدون یک
خانه تکانی حتی اصول حداقل طرح شده در این بیانیه نیز به باورها و اصول جنبش چپ
تبدیل نخواهد شد .جنبش کمونیستی و به طور کلی مارکسیسم همواره در مبارزه علیه
انواع و اقسام اپورتونیسم شبه مارکسیستی ،شفافیت و تیزی خود را بازیافته است .به
اعتقاد ما امروزه مساله زنان یکی از آن عرصه هایی است که کمونیست ها باید تفاوت
موضع و نقطه نظر کمونیستی را با انواع بینش ها و جریاناتی که فقط در ظاهر و در
ادعا کمونیست یا چپ هستند روشن کنند و با روشن کردن این فرق و تفاوت ،زمینه های
بازسازی و دگرگونی و پیشرفت ایدئولوژیک را در میان خود کمونیست ها نیز فراهم
کنند .در بخش دیگری از این نوشته (که درشماره های آتی منتشر می شود) ما تالش
خواهیم کرد با مروری بر تاریخ تفکر و عمل جنبش کمونیستی بین المللی در مورد مساله
زنان نشان دهیم که باور برخی فمینیستها مبنی بر اینکه جنبش کمونیستی اساسا "پدر
ساالر" بوده ،بی پایه است .جنبش کمونیستی بین المللی از بدو پیدایش خود انقالبی ترین
جریان فکری و عملی تاریخ بشر در همه عرصه های اجتماعی ،منجمله مساله زنان،
بوده است .مسکوت گذاشتن این حقیقت یا قلب این تاریخ فقط به تبلیغات جناح راست پست
مدرنیست های فعال در مراکز آکادمیک و روشنفکری و به جریانات مذهبی و ملی –
مذهبی ایران خدمت می کند.
در اینجا ما به عمد از به کار بردن واژه "جنبش کمونیستی" برای نامیدن مجموعه
سازمان ها و احزاب معروف به چپ ایران پرهیز می کنیم زیرا اغلب سازمان هایی که
034

زمانی خود را کمونیست می دانستند ،از آرمآنها و اصول انقالب کمونیستی به کلی دست
کشیده اند و باورها و برنامه های سوسیال دمکراتیک اتخاذ کرده اند .به همین جهت ما هم
واژه مبهم و گل و گشاد "جنبش چپ" را برای نامگذاری این مجموعه بر می گزینیم.
دفاع از "اصول پایه ای در باره آزادی و برابری زنان ایران"
از این بیانیه باید حمایت کرد ،از آن برای آگاهی دادن به توده های مردم استفاده کرد
و با دامن زدن به بحث و جدل جمعی بر سر آن ،ضعف یا ابهاماتش را برطرف کرده و
سطحش را ارتقا داد .وظیفه تخطی ناپذیر جنبش چپ است که در ارائه چنین بیانیه ای
برای کل جنبش دمکراتیک پیش قدم شود .ارائه این بیانیه به سازمان ها و احزاب چپ
برای اینکه متحدا آن را به عنوان اصول حداقل خود اتخاذ کنند خدمت مشخصی به جنبش
چپ است زیرا به آن کمک می کند تا بر سر یکی از حادترین و انفجاری ترین مسائل
امروز و فردای جامعه ایران یعنی مساله زنان یک موضع مشخص و پیشرو جلو بگذارد.
این بیانیه تمام بینش و آرمان و برنامه کمونیستی ما بر سر مساله زنان را در بر نمی
گیرد .زیرا به اعتقاد ما کسب آزادی و برابری واقعی در گرو انقالب سوسیالیستی است و
حل کامل تضاد زن و مرد تنها با از بین رفتن طبقات ،در یک جهان کمونیستی ممکن می
شود .اما میان امروز و رسیدن به آن هدف ،باید گام به گام پلها را بنا کنیم و با نبرد پیش
رویم .این بیانیه در مقطع کنونی و در ایران ،به این پیشرفت نسبی خدمت می کند.
یکی از مهم ترین نقاط قوت این بیانیه مشخص و صریح بودن آن است .این جنبه از
بیانیه ،تمایز آن را با تمام ادعاهای قالبی جریانات بورژوایی در مورد مساله زنان نشان
می دهد .به پالتفرم های جمهوری خواهان و ملی مذهبی ها و سلطنت طلبان نگاه کنید!
همه بندی در مورد زنان دارند و سعی می کنند خود را طرفدار آزادی و برابری نشان
دهند اما دری از چند خط مشخص و روشن در این زمینه .صدها ادعای مفت در دفاع از
"آزادی و برابری" دارند اما در برابر این سوال که امروز در ایران برای "آزادی زنان"
کدامین دژها و موانع را باید خراب کرد سکوت اختیار می کنند و قلم هایشان از حرکت
باز می ایستند .زیرا هیچ یک از این نیروها نه می توانند و نه می خواهند در سلسله
مراتب قدرت سیاسی و اقتصادی تغییری به وجود آورند .بنابراین در زمینه آزادی و
برابری زنان نیز نمی توانند حتی یک ادعانامه نسبتا مشخص ارائه کنند .این بیانیه
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برخالف ادعاهای بی فایده و عوامفریبانه جریانات بورژوایی در مورد آزادی زنان ،با
تحلیل مشخص از شرایط مشخص ایران ،دیدگاه و مطالبات حداقلی را به طور روشن
فرموله می کند (حداقلی که می تواند پیشرفت به حساب آید و نه در جا زدن و یا شکل
عوض کردن) .این بیانیه بند و زنجیرهای بسته شده بر دست و پای زنان ،و موانعی را
که اقتدار چهار گانه ،یعنی اقتدار دولت حاکم ،اقتدار مذهب ،اقتدار سنت ،اقتدار مرد بر
زن ،در مقابل زنان ایجاد می کند را بر می شمرد و آزادی زنان را در گرو شکستن آنها
می داند .بیانیه می گوید « :در ایران بزرگترین منبع ستم بر زن و بزرگترین مردساالر،
دولت حاكم است .....قانون اساسی ،جزایی و مدنی ایران علیه زنان و ناقض حقوق برابر
زن و مرد است .استفاده از شریعت یكی از مهم ترین اهرم های رژیم جمهوری اسالمی
در سركوب زنان است .مجموعه این ها شرایط بی حقوقی و غیر انسانی را بر زنان
تحمیل می كنند .این قوانین باید فورا ملغی شوند .جدایی دین از دولت و مشخصا قطع
فوری به كار بست احكام قرآن و فقه در مورد زنان جزم اولیه ترین شرایط آزادی و
برابری زنان است .گشتی ها و ارگانهای انتظامی مخصوص زنان باید منحل گردند و
آزار زنان در مجامع عمومی سیاسی توسط لباس شخصی ها متوقف شود .ما زنان و
جوانان را به مقابله با این قوانین ستمگرانه و نیروهای سركوبگر فرا می خوانیم و این
مقاومت را بخشی از مبارزه سیاسی عمومی مردم ایران می دانیم ... .زنان فقط با دستگاه
حاكمه روبرو نیستند .بلكه نظام پاتریاركی حاكم ،مردان را به استیالجویی بر زنان تشویق
و وادار می كند ... .افزایش خشونت مردان علیه زنان در خانواده ،از اشكال به ظاهر بی
ضرر مانند محدود كردن زنان و دختران ،تا اشكال آشكارا خشن مانند ضرب و شتم و به
قتل رساندن ،نتیجه تقویت روابط پاتریاركی است ... .ما سلطه جویی مردان بر زنان را
محكوم كرده و مردساالری را یكی از برجسته ترین موانع رشد و پیشرفت دمكراسی در
جامعه می دانیم .به این جهت ،طغیان زنان علیه مردان سلطه گر و علیه روابط پاتریاركی
را عادالنه دانسته و از آن حمایت می كنیم ... .ما تمام باورهای سنتی مبنی بر ناتوان و
فرودست بودن زنان و لزوم تبعیت زن از مرد را باطل اعالم كرده و مبارزه برای پاك
كردن اذهان جامعه از این باورها را وظیفه همه می دانیم»... .
نکات بیانیه در مورد ضرورت طغیان زنان علیه نظام مردساالری و سلطه جویی
مردان ،و متشکل شدن آنان در سازمان های زنان برای پیشبرد مبارزاتشان ،روشن است.
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اما باید فراتر می رفت و تصریح می کرد که تبلی و تهییج و سازمان دادن چنین طغیان و
مبارزه ای جزم وظایف سازمان ها و احزاب سیاسی چپ در ارتباط با زنان است .باید در
این زمینه با صراحت بیشتری حرف می زد و روشن می کرد که این مبارزه بسیار سخت
و پیچیده است؛ و ورای صدور بیانیه ها و اصول پایه ای باید آن را سازمان داد و این کار
نیاز به سازمان های مخصوص ،کادرها و سازمانگران مخصوص دارد .و سازمان ها و
احزاب چپ را موظف به بررسی بیالن فعالیت های خود در این زمینه ها می کرد.
بیانیه سعی می کند به گرایشات عقب مانده ای که سر مساله زنان در میان مردم
موجود است اشاره کند .مشخصا به این معضل اشاره می کند که رشد بیداری ملی در
میان ملل تحت ستم ایران تاثیر متناقضی بر موقعیت زنان آن ملل دارد و به درستی
میگویدکه ایدئولوژی ناسیونالیستی غل و زنجیرهای پدرساالری را بر دست و پای زنان
محکم تر می کند .البته باید به گرایشات عقب مانده بر سر مساله زنان در همه جنبشهای
ضد رژیمی که به طور خود به خودی بلند می شوند و در سطح آگاهی خود به خودی می
مانند (منجمله جنبش کارگری ) نیز اشاره می کرد .بیانیه روشن می کند که کلید دست
یافتن به این خواست ها در دست خود مردم و در مبارزات خود زنان است و نه در جای
دیگر .فراخوان های مشخص آن به جوانان ،معلمان و جنبش های اجتماعی گوناگون از
این نظر بسیار خوبند.
بیانیه معیارهای روشنی را برای وحدت و یک کاسه کردن نیروی کسانی که ادعای
مبارزه در راه آزادی و برابری زنان را دارند طرح می کند .یکی از بهترین بندهای بیانیه
در مورد جنبش کارگری است که جنبش کارگری را موظف می کند این حداقل دیدگاه و
مطالبات را در باره مساله زنان اتخاذ کند .مساله زنان در جامعه ما آنقدر حاد است و
موجودیت رژیم جمهوری اسالمی از بدو تولدش آنقدر به زن ستیزی اش وابسته بوده
است که بی تفاوتی و انفعال هر جنبش اجتماعی ـ اعم از کارگری و دانشجویی و
روشنفکری ـ بر سر مساله زنان مطلقا غیر قابل قبول است .جمهوری اسالمی شمشیر
ایدئولوژی عقب مانده و خفقان آورش را در کوره سرکوب زنان صیقل داد و با آن گلوی
بقیه را برید .قوانین ،رفتار و افکار زن ستیز جمهوری اسالمی جزم شاخص های غیر
قابل انکار این حکومت است .متاسفانه بخش بزرگی از مردم و شرکت کنندگان جنبش
هایی که علیه رژیم به راه می افتند ،اعم از کارگری و دانشجویی و غیره ،به شدت آلوده
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به باورها و فرهنگی هستند که حکومت جمهوری اسالمی در جامعه گسترش داده است.
پس مساله زنان مساله ای مربوط به زنان نیست؛ بلکه مربوط به همه جنبشهای اجتماعی
است.
جواب به برخی انتقادات
ما در اینجا و آنجا شنیده ایم که به این بیانیه از زاویه "چپ" انتقاد شده مبنی بر اینکه
سطحش برای چپ پایین است!
اوال ،متاسفانه واقعیت چپ چیز دیگری را نشان می دهد .ثانیا ،در مقابل چنین انتقادی
ما حرف لنین را به یاد می آوریم که در دفاع از سیاست خود در طرح مطالبات زنان
گفت « :این نه یك برنامه حداقل است ،و نه یك برنامه اصالحی ...این كوششی برای
منفعل كردن توده های زنان به وسیله رفرم ها ،و منحرف كردن آنان از جاده مبارزه
انقالبی نیست .به هیچ عنوان چنین نیست؛ این كار به هیچوجه یك حقه بازی رفرمیستی
نیست .خواسته های ما یك رشته نتیجه گیری های عملی است از احتیاجات مبرم زن
ضعیف و محروم در سیستم بورژوازی ،و علیه تحقیرهای زشتی كه باید در این سیستم
تحمل كند .با طرح این ها ما نشان می دهیم كه از نیازهای زنان و ستم بر زنان آگاهیم؛ از
جایگاه ممتاز مردان آگاهیم؛ و از همه اینها نفرت داریم .بله ،نفرت داریم و خواهان محو
هر گونه ستم و آزاری هستیم كه به زن كارگر ،همسر كارگر ،زن دهقان ،همسر یك مرد
عادی و حتی از خیلی جهات به زن طبقات ثروتمند نیز وارد می شود"( ».خاطرات من
از لنین ،گفتگویی در باره مساله زن" – کالرا زتکین  -نشریه جهانی برای فتح شماره
)22
برخی انتقادات دیگر به این بیانیه به این شکل مطرح می شود که این بیانیه مساله
"زنان کارگر" را برجسته نکرده یا از زاویه زنان کارگر نوشته نشده است .تجربه نشان
داده که این ها دو دسته اند .یک عده با توسل به "گفتمان کارگری"! در واقع می خواهند
به موضوع مورد بحث یعنی مساله ستم بر زن نپردازند یا آن را به حاشیه برانند .مشکل
اینان با بلند شدن توفانی از جنبش زنان حل می شود و نه با بحث .اما عده ای دیگر با
چنین نقدی قصد دارند یک دیدگاه "کارگری" از مساله ستم بر زن ارائه دهند اما در
نهایت یک دیدگاه تقلیل گرایانه اکونومیستی از مساله ارائه می دهند .زیرا مساله ستم بر
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زنان کارگر را به مزد نابرابر تقلیل می دهند .در حالیکه زنان کارگر از بابت مجموعه
قیود و نابرابری هایی که نظام مردساالر بر زنان تحمیل می کند در عذابند و مساله شان
فقط مزد نابرابر نیست .اتفاقا اساس ستم دوگانه بر زن کارگر مزد نابرابر نیست .مساله
پیچیده تر از این است .تبعیضاتی که به زن کارگر می شود نشأت گرفته از قدرت دوگانه
ای است که باالی سر وی قرار دارد .زن کارگر فقط با قدرت سرمایه دار و دولت وی
روبرو نیست بلکه با سلطه مرد کارگر (شوهر و به طور کلی مردان) نیز روبروست؛
مساله ستم و استثمار دوگانه زن کارگر اساسا به این قدرت دوگانه مربوط است .برجسته
کردن (برجسته کردن واقعی و نه قالبی) مساله ستم جنسیتی بر زن کارگر باید عالوه بر
مزد نابرابر این مساله را نیز در بر بگیرد .طرح این مساله در میان کارگران و دامن
زدن به آگاهی و ایجاد دگرگونی ایدئولوژیک (تحول فکری و رفتاری) در آنان ،برای
دست یافتن به وحدت درونی طبقه کارگر مطلقا ضروری است .یک جنبه دیگر از طرح
مساله زنان از زاویه زنان کارگر تاکید گذاردن بر روی ضرورت متشکل شدن زنان
کارگر در سازمان های زنان ،برای مبارزه مشخص علیه ستم بر زن است .زنان کارگر
باید از این طریق آگاهی ویژه در مورد ستم بر زن بیابند و قاطعانه تر از زنان دیگر
طبقات علیه ستم بر زن مبارزه کنند .محقق کردن این امر مشخصا وظیفه کمونیست
هاست .اصال جنبش زنان بدون اینکه زنان طبقات تحتانی ستون فقرات آن را تشکیل دهند
پیگیری و رادیکالیسم الزم برای پیشبرد مبارزه در راه آزادی و برابری بدست نخواهد
آورد .مبارزه علیه مردساالری یک مبارزه سخت است و نیازمند یک نیروی اجتماعی
نترس و رادیکال است.
انتقادات مدون به بیانیه
تا کنون فقط یک نفر تالش کرده است باب بحث در باره این "اصول" را از طریق نقد
رسمی و نوشتاری باز کند :مقاله ای به قلم شهاب برهان تحت عنوان "کدام برابری و
کدام آزادی برای زنان؟" در نشریه آوای زن (شماره  57ـ  )52که به بررسی انتقادی این
بیانیه پرداخته است .او با برخوردی مسئوالنه تالش کرده طرز تفکر مشخص خود را
پیش بگذارد و باب بحث را بگشاید ولی ما با اکثر انتقاداتش موافق نیستیم .برخی از

033

انتقادات وی در باال جواب گرفته اند .14مهم ترین نکته انتقادی شهاب برهان که توجه را
جلب می کند انتقاد وی به اصل شماره  1در بیانیه است .بند  1می گوید« ،زنان فقط با
دستگاه حاکمه روبرو نیستند ،بلکه نظام پاتریارکی حاکم ،مردان را به استیال جویی بر
زنان تشویق و وادار می کند .این روابط که مردان را بر زنان مسلط می کند به ضرر
اکثریت مردان جامعه است زیرا کلیت نظام استثمار و ستم طبقاتی را نیز تقویت می
کند .»....شهاب برهان در نقد این بند می نویسد« :این ادعا که روابطی که مردان را بر
زنان مسلط می کند به ضرر اکثریت مردان جامعه است به کلی بی پایه است ،غلط و
گمراه کننده است .مردان در تسلط بر زنان ،منافع دارند .آنچه اساسا نظام مرد ساالر و
پدر ساالر را پایدار نگاه می دارد ،همین منافع است .با این استدالل که چون نظام سلطه
بر زن ،در تحلیل نهایی کلیت نظام استثمار و ستم طبقاتی را نیز تقویت می کند ،بر
عریان ترین واقعیتی که منافع مردان در سلطه بر زنان باشد ،پرده انداخته می شود».
تاکیدات شهاب برهان بر روی اینکه مردان از این مناسبات نفع می برند درست است.
باید این مساله را رک و با صدای بلند اعالم کرد و ماهیت فئودالی و بورژوایی روابط
مردان با زنان را در کل و جزم افشا کرد و علیه آن مبارزه راه انداخت .اولین کسی که
خصلت ستمگرانه روابط مرد با زن در جامعه سرمایه داری را با صراحت بیان کرد
انگلس بود که گفت" :زن پرولتاریای مرد است ".و به این ترتیب رابطه مرد کارگر با
زن کارگر را به رابطه بورژوازی با پرولتاریا تشبیه کرد .بله مردان منافع عینی در
سلطه گری بر زنان دارند اما شهاب برهان تنها یک جنبه از مساله را می بیند و جنبه
دیگر و بسیار مهم را که بیانیه سعی کرده است به آن اشاره کند ،نمی بیند .جنبه دیگر
مساله آن است که کارگران و زحمتکشان منافع عینی دیگری هم دارند که پایه مادی و
شالوده تغییر و تحول انقالبی را در آنان فراهم می کند؛ این منافع ،منافع طبقاتی آنان
است .مبارزه علیه نظام مردساالر جزم الینفکی از مبارزه برای سرنگون کردن نظام
سرمایه داری و به عبارت روشن تر جزیی از انقالب کمونیستی است .مارکس مشخصات
 - 14شهاب برهان انتقادات دیگری هم طرح کرده است .از آنجا که در این مقاله بدون آنکه هدف جواب به
وی باشد به آن ها نیز پرداخته ایم لزومی به رجوع دوباره به آن ها را ندیدیم .به برخی نکات مطروحه
دیگر در نوشته های دیگرمان پرداخته ایم و یا خواهیم پرداخت.
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این انقالب کمونیستی را با روشنی غیر قابل انکار مشخص کرد :گسست ریشه ای از
تمام روابط مالکیت کهن؛ از تمام روابط طبقاتی کهن و از تمام روابط اجتماعی کهن که
از آن بر می خیزد ؛ و از تمام افکار کهن که برخاسته از این روابط طبقاتی و اجتماعی
کهن است .نظام مردساالر ،جزیی الینفک و مهم از این "روابط اجتماعی کهن" است.
بدون این " 2گسست" نه مردان رها می شوند و نه زنان.
بله حتی مردانی که خود تحت ستم و استثمارند از سلطه مرد بر زن ،از نظام
مردساالر نفع می برند .اما سوال این جاست که چه می دهند و چه می گیرند؟ در مقابل
منافعی که می برند پایه های روابط طبقاتی بورژوایی (در جامعه ما بورژوایی و
فئودالی) را محکم می کنند .این است نکته ای که بیانیه می خواهد بگوید و شهاب برهان
به آن انتقاد می کند .آگاهی یافتن کارگران به این تناقض (نفع داشتن و نفع نداشتن مردان
طبقات زحمتکش در حفظ نظام مردساالر) به طور خود به خودی امکان ندارد .درک این
مساله نیاز به آگاهی طبقاتی دارد .اگر کارگر مرد به آگاهی طبقاتی نرسد و بر طبق
آگاهی خود به خودی "بهبود وضعیت معیشت امروز و فردا" فکر و عمل کند مطمئنا از
امتیازاتی که اربابان سرمایه دار و دولت به او علیه زنان می دهند ممنون می شود زیرا
آگاهی اقتصادی و خود به خودی اش اجازه نمی دهد که سطح را بخراشد و عمق ماجرا
را ببیند .طبقه کارگر نه تنها در ستم بر زن و نظام مردساالر ذینفع نیست بلکه منافع
طبقاتی اش ایجاب می کند که آن را ریشه کن کند و این برای رهایی خود طبقه کارگر
ضروری است؛ طبقه کارگر اولین طبقه در تاریخ بشر است که رهایی اش در گرو ریشه
کن کردن هر شکل از ستمگری به خصوص ستم بر زنان است.
گرایش سرمایه داری آن است که با کارکرد خود اکثریت مردم را پرولتر و بی چیز
می کند .گرچه سرمایه داری به این ترتیب شالوده اتحاد طبقاتی طبقه کارگر را فراهم می
کند ،اما با الیه الیه کردن آنان و دادن امتیاز به یکی در مقابل دیگری در درون طبقه
کارگر شکاف می اندازد .این شکاف ها دریچه های نفوذ ایدئولوژی بورژوایی و فئودالی
در درون طبقه کارگر و میان زحمتکشان می شوند .وجود این شکاف ها ایجاد اتحاد
طبقاتی را به شدت پیچیده و غامض می کند .وظیفه ایدئولوژی و برنامه و سازمان
کمونیستی است که بر این پیچیدگی ها و شکاف ها فائق آید و نبرد طبقاتی پرولتاریا را
هدایت کند؛ و برای اینکه بتواند چنین کند باید خط ایدئولوژیک و سیاسی صحیح و برنامه
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مشخص داشته باشد .اگر کمونیست ها گرایشات اکونومیستی و ناسیونالیستی داشته و آلوده
به افکار کهنه باشند هرگز نمی توانند چنین وظیفه ای را تقبل کنند.
شهاب برهان می نویسد ...« :نه تنها اکثریت مردان جامعه ،بلکه حتی اقلیتی به تعداد
انگشتان یک دست را هم نمی توان با موعظه در باره نقشی که مردساالری می تواند بر
"کلیت" نظام استثمار و ستم طبقاتی داشته باشد ،به چشم پوشیدن از مزایا و منافع ملموس
و مستمر آقایی و تسلط بر زنان "وادار" کرد».
اوال ،به نظر ما نکته ای که بیانیه طرح می کند "موعظه" نیست بلکه یک تئوری
است؛ تئوری معروف و جدال بر انگیزی است مبنی بر اینکه ستم بر زن خصلت طبقاتی
دارد و موقعیت ستمدیدگی زن به ساختار طبقاتی جامعه بشری مربوط است .انگلس در
اثر معروف خود "مالکیت خصوصی و منشام خانواده" آن را این طور فرموله کرد:
ظهور اولین اختالف طبقاتی در تاریخ مصادف است با دکل گیری تخاصم میان مرد و
زن در ازدواج تک همسری؛ و اولین ستمگری طبقاتی مصادف است با ستم مرد بر
15
زن.
شهاب برهان می گوید " :مردان در تسلط بر زنان منافع دارند  ...آنچه اساسا نظام
مرد ساالر و پدر ساالر را پایدار نگاه می دارد ،همین منافع است ".اما این "اساسا"
واقعیت ندارد! در پا بر جا نگاه داشتن نظام مردساالری "منافع" بزر تری نیز در کار
است و آنهم منافع دولت طبقاتی و روابط طبقاتی حاکم است .مباحث مربوط به این جدل،
مفصل (و مهم) است اما در حوصله این مقاله نیست .در هر حال ،چه بخواهیم و چه
نخواهیم ،خارج از ذهنیت ما ،موقعیت ستمدیدگی زن به ظهور مالکیت خصوصی و
روابط و تمایزات اقتصادی ،مربوط است .این یک حقیقت عینی است( .اینهم یک تئوری
 15طرفداران تئوری "سیاست هویتی" و کسانی که به مارکسیسم انتقاد می کنند که "ساختارگرا" است ،این
تئوری مارکسیستی را قبول ندارند .طرفداران تئوری "سیاست هویتی"  Identity Politicsمعتقدند که
مظالم وارده بر هر قشر از جمعیت بشری را نباید به ساختارهای بزرگتر اجتماعی ربط داد و اصوال متحد
کردن بخش های ناهمگون تحت عنوان "یک طبقه" امکان ندارد و تنها به لگد مال شدن منافع این یا آن
بخش منتهی می شود .نتیجه منطقی این تئوری آن است که قشرها و بخش های مختلف مردم باید با دستگاه
دولت طبقاتی و طبقه حاکمه که متحد و سازمان یافته است ،به طور پراکنده و جدا جدا روبرو شوند! به این
ترتیب "سیاست هویتی" در نهایت دستگاه حاکم را مصاف ناپذیر جلوه داده و به جز رفرم در این دستگاه و
چانه زدن با آن راه برون رفتی از موقعیت ستم و استثمار اکثریت اهالی ،چیزی ارائه نمی دهد و نمی تواند
بدهد.
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مارکسیستی دیگر! حقیقت عینی!) تمام اشکال گوناگون ستم و استثمار در جامعه بشری
به این "ساختار طبقاتی" جامعه بشری باز می شود.
در این جا باید خاطر نشان کنیم که جریانات رویزیونیست و اکونومیست با همین
استدالل (که ستم بر زن از ساختار طبقاتی جامعه بشری نشأت گرفته و توسط آن تقویت
می شود) مساله ستم بر زن را "مساله ای فرعی" قلمداد کرده و از صورت مساله مبارزه
طبقاتی حذف می کنند .اما شعبده بازی رویزیونیست ها دلیل بر غلط بودن تئوری
مارکسیستی نیست .همان طور که این تحریف رویزیونیستی غلط است (یعنی منطبق بر
واقعیت عینی نیست) ،حذف کردن رابطه نظام مردساالری و روابط طبقاتی حاکم نیز
منطبق بر واقعیت عینی نیست .در نتیجه ،مبارزه علیه مردساالری را نمی توان و نباید به
مبارزه علیه منافعی که مردان در سلطه جویی بر زنان دارند تقلیل داد و دولت و نظام
طبقاتی حاکم را از صورت مساله حذف کرد .بیانیه درست می گوید که " :در ایران
بزرگترین منبع ستم بر زن و بزرگترین مردساالر ،دولت حاكم است".
وقتی شهاب برهان می گوید ،با موعظه نمی شود مردان را "به چشم پوشیدن از مزایا
و منافع ملموس و مستمر آقایی و تسلط بر زنان "وادار" کرد" بالفاصله این سوال پیش
می آید" ،با چه می شود"؟ جواب مارکسیست ها روشن است :با پیشبرد همزمان مبارزه
انقالبی برای سرنگون کردن دولت و نظام طبقاتی حاکم و علیه نظام مردساالری و تمام
مظاهر آن .در تاریخ بشر ،همه نظامات سیاسی و اجتماعی کهن به وسیله انقالب قهر
آمیز ستمدیدگان سرنگون شده اند .این یک نیز مستثنی نیست .اما این یک سطح کلی از
مساله است .وقتی مساله به روابط اجتماعی ستمگرانه در میان خود مردم (مشخصا ،میان
مرد تحت ستم و استثمار با زن تحت ستم واستثمار) می رسد مساله بسیار پیچیده می شود.
تضاد زن و مرد در نهایت با محو طبقات و تمام روابط و افکار برخاسته از آن ،از بین
می رود .اما از اینجا تا آنجا با این تضاد چه باید کرد؟
شک نیست ،سیاست اکونومیست ها و رویزیونیست ها که "به خاطر مسائل اصلی"
این مساله را مسکوت گذاشته یا فرعی قلمداد می کنند یک سیاست ضد زن بوده و فقط
نسخه ای برای عقب نگاه داشتن طبقه کارگر و فاسد کردن جنبش کمونیستی و خرابه
کاری در خود مبارزه طبقاتی است .روش حل این تضاد در درون صفوف طبقه و خلق و
جنبش نیز اساسا از طریق مبارزه است :مبارزه فکری و عملی .مبارزه فکری از طریق
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آگاهی دادن ،از طریق نقد و افشاگری .و مبارزه عملی از طریق تشکل نیروی آگاه زنان،
به راه انداختن جنبش توده ای علیه تمام (تمام) مظاهر مردساالری و پدر ساالری؛ به راه
انداختن مبارزه علیه گرایشات مرد ساالری در درون جنبش های اجتماعی و احزاب و
سازمان های انقالبی و کمونیست و چپ و غیره .پیشبرد چنین مبارزه ای حتی در درون
احزاب کمونیست واقعی نیز ضروری است زیرا به قول لنین ،در زمینه مساله زن،
"متاسفانه هنوز در توصیف بسیاری از رفقای مان می توان گفت كه كمونیست را خراش
بده تا یك عامی ظاهر شود" .کمونیست ها از آشکار کردن این معایب عار ندارند .نه تنها
عار ندارند بلکه کامال منطبق بر تحلیل هایشان از تاثیرات بال وقفه بورژوازی بر احزاب
کمونیست و ضرورت پیشبرد مبارزه خطی برای ممانعت از تبدیل شدن این احزاب به
احزاب بورژوایی است .اگرچه این مبارزات ،مبارزات درون خلقی هستند اما بخش
مهمی از مبارزه طبقاتی و مشخصا مبارزه علیه روابط اجتماعی کهن مردساالرانه هستند.
این مبارزه ای است که حتی در جامعه سوسیالیستی ادامه می یابد.
هیچ یک از این مبارزات بدون توسل به عامل "جبر" پیش نمی روند .مثال در جامعه
سوسیالیستی این جبر شکل قانون گذاری و تضمین اجرای آن را به خود می گیرد .در
درون احزاب کمونیست واقعی و انقالبی شکل اعمال اصول انضباطی برخاسته از ارزش
ها و آرمانهای کمونیستی را به خود می گیرد (که روابط برابر میان زن و مرد از پایه
ای ترین آنهاست) .اما در عین توسل جستن به این اصول باید دانست که مساله پیچیده تر
از آن است که به سادگی حل شود .مهم ترین مساله این است که باید آگاهی کل حزب
نسبت به اشکال گوناگون و موذیانه مردساالری باال برود و صفوف حزب مملو از زنانی
شود که کامال به این مساله آگاهی دارند.
جنبش چپ نیاز به خانه تکانی دارد
اینکه جنبش چپ ایران در زمینه مساله زنان پیشرو نیست ،یک واقعیت است .این
عقب ماندگی با پیشرو نبودن چپ بر سر نقد نظام حاکم (در ایران و جهان) و سرنگونی
انقالبی آن ارتباط مستقیم دارد .وقتی یک جریان سیاسی برنامه سرنگونی انقالبی نظام
ارتجاعی حاکم (با تمام روابط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگ کهن آن) را نداشته باشد
بسیاری از روابط اجتماعی ستمگرانه آن نیز به نظرش عادی می آید.
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در میان بخش بزرگی از چپ ها که خود را "چپ کارگری" می خوانند کسانی هستند
که به یک اعتصاب کارگری به عنوان مهم ترین واقعه قرن بیست و یکم برخورد می کنند
اما به مسائل مربوط به جنبش زنان پوزخند زده و در مباحثات و مذاکرات درونی توجه
به جنبش زنان را به عنوان یک "انحراف از جنبش کارگری" قلمداد می کنند! واقعیت آن
است که چپی که این مشخصات و تفکر را دارد برای جنبش کارگری مثل سم است چون
به جای آنکه پیشاهنگ کارگران باشد ،به قول لنین تبدیل به آیینه تمام نمای گرایشات عقب
مانده درون کارگران می شود و به جای اینکه کارگران را به جلو براند ،به عقب می
کشاند .عجیب نیست که خط اینان در ارتباط با جنبش کارگری نیز از حد یک خط لیبرال
بورژوایی فراتر نمی رود .اینان مبارزه طبقه کارگر را محدود به مبارزه برای باال رفتن
مزد یا پرداخت مزد و دیگر حقوق صنفی در چارچوب نظام سرمایه داری می کنند و
اصوال کاری به این ندارند که کارگر چگونه می تواند به "حق" واقعی خود که سرنگون
کردن نظام سرمایه داری است ،برسد .این چپ لیبرال نه به نبرد طبقاتی می تواند جدی
برخورد کند و نه به نبرد جنسیتی .چه برسد به اینکه به نبرد جنسیتی به مثابه یک جبهه
از نبرد طبقاتی بنگرد و در راهش بکوشد .این چپ ،دنباله رو سطح خود به خودی جنبش
طبقه کارگر و آگاهی خود به خودی کارگران است .در نتیجه هیچ رسالتی در زمینه
زدودن سموم بورژوایی و فئودالی از جنبش کارگری و مبارزه علیه تفکرات ضد زن و
مذهبی ای که در میان کارگران بیداد می کند برای خود نمی بیند .گرایشات لمپنی موجود
در میان زحمتکشان را که به اشکال ضدیت با زن در خانه و جامعه و در جنبش سیاسی
بروز می کند مشکل جنبش کارگری نمی داند و حیرت انگیز آنکه برخی افراد به
اصطالح چپ ،تقلید از این عقب ماندگی ها را "کارگری" شدن فرهنگ خود می دانند!
بسیاری از سازمان ها و محافل چپ به تضاد میان زن و مرد در درون خودشان به
صورت دعواهای "خانوادگی" برخورد می کنند و نه به عنوان یک مساله حاد اجتماعی.
پس اینها چگونه می خواهند روابط اجتماعی کهن را براندازند؟
روزانه میلیون ها زن و دختر جوان توسط این روابط گندیده خرد می شوند و عده
زیادی کشته می شوند (به شکل قتلهای ناموسی ،ضرب و شتم در خانه ،خودکشی برای
رهایی از فشارهای خانواده و جامعه و غیره) .آیا علیه این جنایت باید جنبشی سازمان داد
یا نه؟ بخشی از سازمان های چپ حداکثر سالی یک بار (روز هشت مارس) اعالمیه ای
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در مورد وضعیت زنان صادر می کنند .ما به گزارشات کمیته مرکزی این سازمان ها و
احزاب دسترسی نداریم اما به یقین می توان گفت که حتی یک صفحه در باره خط و
برنامه فعالیت در ارتباط با مساله زنان ،تراز بندی فعالیت هایشان در این عرصه ،تجزیه
و تحلیل مشکالتی که با آن مواجه بوده اند ،انگشت گذاشتن بر عقب ماندگی هایشان و
برنامه ریزی برای برای حل آنها ،ندارند.
برخی فعالین و احزاب چپ ،فمینیست هایی را که گرایشات مردساالری و پدر
ساالری موجود در میان احزاب و سازمان های جنبش چپ را نقد می کنند ،ضد کمونیست
می خوانند! این اتهام قابل قبول نیست .در واقع آن سیاستی "ضد کمونیستی" است که به
اینگونه گرایشات اجازه رشد می دهد و نه سیاستی که آنها را نقد می کند! مهم ترین
مشخصه کمونیست آن است که ستمدیدگان را به طغیان علیه ستمگران فرا می خواند و
شمشیر آنان را تیز می کند .کمونیست کسی نیست که کر است و فریاد درد و رنج انسان
ها را نمی شنود بلکه کسی است که واضح تر و بلند تر از هر کسی نماینده بیداری و
طغیان آنهاست .این انحطاط سیاسی و ایدئولوژیک است که کسی خود را چپ بخواند اما
همه چیز را وارونه کرده و نقد ارزش های فئودالی را "ضد کمونیسم" بخواند و حفظ
آنها و یا بی تفاوتی در مقابل آنها را "کمونیسم" بخواند! حمله به فمینیست هایی که با
شجاعت نقطه نظرات جا خوش کرده و اخالقیات سنتی جامعه فئودالی و پدر ساالر را نقد
کرده و نفوذ گرایشات مردساالری در سازمان ها و احزاب چپ را به مصاف می طلبند
مشکالت چپ را حل نکرده بلکه بیشتر خواهد کرد.
ربط خط عمومی وعقب ماندگی بر سر مساله زنان
آن چه به عنوان چپ ایران می شناسیم در واقع یک جنبش سوسیال دمکراتیک است
(معتقد به اصالح نظام سرمایه داری و نه سرنگونی قهرآمیز آن و برقراری یک دولت
دیکتاتوری پرولتاریا بجای دولت دیکتاتوری بورژوازی) .بخشی از این چپ که تحت
تاثیر شوروی سرمایه داری و حزب توده بود ،هیچ وقت کمونیست نبود .بخشی دیگر که
در ضدیت با خط مشی حاکم بر حزب توده و شوروی سرمایه داری شکل گرفته بود ،به
همان نسبت که از آرمانهای کمونیستی عقب نشست و به انواع نسخه های سوسیالیسم
دروغین تن داد ،به همان نسبت که از خط مشی انقالبی دست کشید و رفرمیست شد ،بر
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سر مساله زنان عقب مانده و منفعل شد .این ارزیابی ما به هیچوجه سکتاریستی و فرقه
گرایانه نیست زیرا ما پس از شکست انقالب قبل از پرداختن به انحرافات دیگران به
جمعبندی نقادانه خط ایدئولوژیک و سیاسی خودمان پرداختیم؛ منجمله بر سر مساله زنان.
در این ارتباط رجوع کنید به جزوه "پرولتاریای آگاه و مساله زنان" که اتحادیه کمونیست
های ایران (سربداران) در سال  7115منتشر کرد .نکته اصلی آن جزوه این است که
وقتی خط عمومی ایدئولوژیک وسیاسی کمونیست ها خراب می شود ،فورا به سیر
قهقرایی در خط و پراتیک شان در ارتباط با مساله زنان و جنبش زنان پا می دهد؛ و
بالعکس ،عقب ماندگی بر سر مساله زنان نشانه آن است که در خط عمومی اشکاالت مهم
موجود است .این رابطه را به طور واضح می توان در اکثریت چپ ایران مشاهده کرد.
پس از شکست انقالب سیر قهقرایی در میان چپ ایران شروع شد .این سیر قهقرایی
به خصوص پس از فروپاشی شوروی و آغاز کارزار ایدئولوژیک ضد کمونیستی از
سوی امپریالیست ها و مرتجعین جهان ،جهش وار رشد کرد .انتقادهای عامیانه به آرمان
های کمونیستی مد شد .در میان بخش بزرگی از چپ ،ضد امپریالیست بودن ،طرفداری
از مبارزه مسلحانه برای سرنگون کردن رژیم حاکم ،تبدیل به جوک و مسخره شد.
تعریف های جدید از سوسیالیسم باب شد .مسابقه ای راه افتاد بر سر اینکه کدام حزب و
کدام "رهبر" بیشتر می تواند سوسیالیسم را از محتوای طبقاتی و انقالبی اش تهی کند و
آن را با مفاهیم بورژوایی پر کند و به عنوان "اندیشه های تازه" جا بزند .یکی سوسیالیسم
را "چیزی" که "اساس اش انسان" است تعریف کرد؛ آن دیگری "چیزی" که به تدریج از
درون تشکل سندیکایی و حرکت خود به خودی کارگران بیرون می آید! صحبت از
ایدئولوژی و حزب کمونیست و آرمان و دیکتاتوری پرولتاریا همه به عنوان افکار
مستعمل که مال "قدیم" است شمرده شد .نسبیت گرایی در باره آنچه درست و عادالنه
است و آنچه نادرست و ناعادالنه است باب شد و پافشاری بر روی اصول کمونیستی و
سازش ناپذیری با انواع و اقسام دشمنان خلق به عنوان "بینش دگماتیستی" و "سیاه و سفید
دیدن" خوانده شد .به طوری که بخشی از "چپ" به توهم پراکنی در مورد ماهیت جناح
دوم خرداد حکومت (یعنی بخش مهمی از عامالن و آمران قتل عام زندانیان سیاسی در
سال  7111و بسیاری جنایات دیگر) پرداخت .بخشی از "چپ" خونریزی آمریکا در
عراق را ضرورتی برای تحقق حکومت فدرالی برای کردها دید و غیره .برای چه باید از
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چنین چپی انتظار حرکتی علیه ستم بر زن داشت؟
اکثریت چپ ما با هیچ یک از جوانب وضع موجود نمی خواهد به صورت انقالبی و
قهری و رادیکال برخورد کند و در این میان مساله ستم بر زن ،مستثنی نیست .این چپ
به دنبال "ممکن" هاست .و "ممکن" یعنی همین نظام پوسیده طبقاتی و روابط اجتماعی و
روبنای فکری کهنه آن.
خالصه کالم آنکه ،دالیل عقب ماندگی مجموعه چپ ایران بر سر مساله زنان می
تواند زیاد باشد .اما همه آنها به یک جا ختم می شود :بخش بزرگی از چپ به دنبال زیر
و رو کردن انقالبی جامعه عقب مانده ایران و جهان سرمایه داری نیست .این چپ آنقدر
به ارزش ها و تمایزات جامعه بورژوایی عادت کرده که معضلی مثل برده بودن نیمی از
جمعیت وی را به حرکت و اعتراض در نمی آورد .تعارفی و کناری به آن برخورد می
کند .تازه برخی با افاده می گویند این جزم مسائل مبرم طبقه نیست!! (منظورشان از
"طبقه" طبقه کارگر است) و اصال به فکرشان نمی رسد که ممکنست کسی بپرسد آن
طبقه ای که برده بودن نیمی از جمعیت جزم مسائل مبرمش نیست اصال به چه درد می
خورد و چرا باید آن را تحسین کرد یا به آن تکیه کرد؟ آیا این حیرت آور نیست!
کمونیست ها برای نشان دادن خط تمایز خود با چنین گرایشی باید تاریخچه نظرات و
اعمال جنبش کمونیستی بین المللی در ارتباط با مساله زنان را رواج دهند تا روشن شود
که کمونیسم چیست و کمونیست کیست .فعالین کمونیست باید ماهیت ستمگرانه روابط
مردساالری و پدر ساالری را در میان توده های مردم به خصوص در میان زحمتکشان
افشا کنند و به آنان در این زمینه آگاهی دهند ،گندیدگی و فساد این روابط را نشان دهند و
به زحمتکشان یاد دهند که از این روابط متنفر شوند .فعالین کمونیست باید از طریق تبلی
و تهییج مشخص در مورد مردساالری ،به زنان بگویند که نه تنها باید از ستمی که بر
آنان می شود متنفر شوند بلکه باید علیه آن شورش کنند ،و دیگر به بندگی تن ندهند .باید با
صراحت به آنان بگویند که اگر از این مناسبات ستمگرانه فقط رنج بکشند و علیه آن
شورش نکنند تبدیل به انسان هایی مفلوک می شوند .این در مورد همه زنان صادق است ؛
چه زنانی که هرگز آگاهی سیاسی نداشته اند و چه زنانی که زمانی شورشگران کمونیست
و انقالبی بوده اند .زنان آگاه و انقالبی نسل پیشین اضافه بر زنان عادی جامعه فشار و
سرکوب را تحمل کرده اند .آنان باید روحیه مبارزه پیگیرانه را باز یابند و رنج و مصائب
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دوره ای را که در آن زیسته اند تبدیل به نیروی مبارزه کنند و در این مبارزه به تیزترین
سالح ممکن دست اندازند .این تیزترین سالح هیچ نیست جز ایدئولوژی و برنامه و
انقالب کمونیستی.
 -از نشریه حقیقت دوره جدید ،شماره  71مرداد 7111
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چند مقاله
جنبش زنان

درباره مساله زن و نقش و جهت گیری و
دورنمای جنبش زنان
مقاله زیر بر پایه مقاله ای كه در تابستان  ٦٧٣١اتحادیه كمونیستهای ایران
(سربداران) درباره اهداف و روش های جنبش زنان منتشر كرد ،به نگارش در آمده
است.
مساله زن در جامعه ما ابعاد انفجاری به خود گرفته است .در مواجهه با این وضع،
خطوط گوناگونی برای پیشبرد مبارزه رهایی بخش زنان ،ارائه می شوند .این خطوط هر
یك متاثر از دیدگاه های طبقاتی و منافع طبقاتی معین هستند .مساله این است كه آیا
سیاستی انقالبی ،صاعقه خشم زنان را به یك چشم انداز گسترده و پیروزمند پیوند خواهد
داد؟ یا اینكه سیاست های رفرمیستی همچون برق گیر ،خشم زنان را به مجاری مسالمت
جویانه خواهد ریخت؟ تحلیل و شناخت از خطوط طبقاتی گوناگون و دورنما و نتایج هر
یك ،از وظایف مهم مقابل پای فعالین جنبش زنان است.16
چرا جمهوری اسالمی زنان را سركوب میکند؟
 ٥٢سال از زمانی كه خمینی به زنان اعالن جنگ داد می گذرد ٥٢ .سال از روز
هشت مارس سال  ، ٦٧۷٣زمانی كه زنان آگاه ایران جواب دندان شكنی به خمینی دادند و
او را وادار به عقب نشینی كردند ،می گذرد.
خمینی بالفاصله پس از به قدرت رسیدن ،اول از همه به زنان حمله كرد .هدف وی و
همپالگی هایش این بود كه روحیه شورشگرانه مردم را درهم شكنند و پایه های جمهوری
اسالمی را محكم كنند .خمینی با این حركت ،نشان داد كه یك سگ نگهبان آگاه و كار
كشته طبقات ارتجاعی بورژوا ـ مالك در ایران بود .اما آن اندازه كه نمایندگان طبقات
ارتجاعی به منافع سیاسی و ایدئولوژیك خود آگاه بودند ،انقالبیون كمونیست و طبقه
كارگر به منافع سیاسی و ایدئولوژیك خود آگاه نبودند .به همین دلیل اهمیت سیاسی و
ایدئولوژیك و طبقاتی حمله خمینی و جمهوری اسالمی به زنان را درنیافتند .نتیجه آنكه،
 16اساس نظریات ما برای اولین بار در جزوه « پرولتاریای آگاه و مساله زن» در سال  ٦٧١١منتشر شد.
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حمله خمینی فقط با عكس العمل زنان روبرو شد در حالی که بقیه جنبش های اجتماعی
اكثرا در مقابل آن منفعل مانده و سكوت كردند .مشخصا جنبش كمونیستی و جنبش
كارگری نتوانستند این تهاجم ضد زن را به یك كارزار ضد جمهوری اسالمی تبدیل كنند.
سركوب زنان برای سلطه حكام اسالمی ،یك ضرورت سیاسی بود .جمهوری اسالمی
تصمیم گرفت برای سركوب انقالب ،اول از همه این نیروی پر شور و مصمم را كه
فعاالنه پا به میدان دخالتگری در سرنوشت جامعه گذاشته بود ،به عقب براند .در  ٥٢سال
گذشته ،سركوب زنان یكی از مهم ترین مشغله ها و دغدغه های حكام اسالمی بوده است.
طی  ٥٢سال گذشته ،طرح حمالت مستمر و همه جانبه علیه زنان در عالیترین سطوح
حكومتی به بحث و تصمیم گیری گذاشته شده است .جمهوری اسالمی نشان داد كه زن
ستیزی یكی از اركان حیاتی اش است و ساعت عمرش بدون كارزارها و تهاجمات ضد
زن تیك نمی كند.
رژیم با به كارگیری سیاستهای متنوع ،به طور منظم كوشید تا زنان را به لحاظ
اجتماعی و شخصی ،روحی و جسمی خرد كند .جمهوری اسالمی تولدش را با تصویب
قوانین تبعیض گرایانه ضد زن جشن گرفت و بدین ترتیب اعالم كرد كه این جمهوری یك
جمهوری برده داری است .كلمه «اسالمی» در این رژیم قبل از هر چیز نمایانگر خصلت
ضد زن آن بوده است .تحمیل احكام قرون وسطایی شریعت به جامعه بیش از هر چیز
برای سركوب زنان بوده است .حجاب اجباری بیشتر از پرچم سه رنگی كه هللا در میان
آن حك شده ،سمبل این جمهوری شد .نظام آموزشی طوری طراحی شد كه از كودكی به
دختران و پسران آموزش داده شود كه در این جامعه زن برده است و مرد صاحب زن.
دختر باید یاد بگیرد مطیع این قانون باشد و پسر باید بیاموزد كه ارباب قادری باشد .این
رژیم  ٥٢سال مردان را با فرهنگ فرودست و خوار شمردن زن تعلیم داد و ریشه های
زن ستیزی را در میان مردان مرتبا آبیاری كرد.
بدون اغراق می توان گفت كه تعداد ماموران گشت و نگهبانان آشكار و پنهانی كه این
رژیم برای پاییدن زنان اختصاص داده از تعداد نگهبانان مرزی ایران ،بیشتر است.
عرض و طول دستگاه بوروكراسی این رژیم در زمینه سركوب و كنترل زنان در جهان
نظیر ندارد .این رژیم در سراسر عمر ننگینش به شورشگرترین زنان یعنی زنان مبارز
سیاسی ،با حبس و شكنجه و اعدام جواب داده است و در زندان ها برای درهم شكستن
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شخصیت استوار زنان سیاسی ،شكنجه های خاص مانند تجاوز جنسی به كار برده است.
چادر بر سر كردن ،انحنای بدن خود را با لباسهای كیسه ای پوشاندن ،در مالم عام
نخندیدن ،با مرد دست ندادن ،جدا نشستن در اتوبوس و كالسهای درس ،همه برای خرد
كردن شخصیت زنان است .سایه شوم باورهای قرون وسطایی مذهبی در مورد زنان و
ارزش های سنتی ،گشت ها ،شالق و زندان با تی و اسید و آزار جنسی و مزاحمت های
خیابانی ،تكمیل می شود .همه این ها برای آن است كه نیمی از جمعیت را با وجود تحرك
اجتماعی ناگزیرش« ،سر جای خود» بنشانند .حال كه چار دیواری خانه و مرد خانه دیگر
نمی تواند زن را مطیع نگاه دارد و زن به صحنه جامعه كشیده شده است و مرتبا كشیده
می شود ،باید در صحن جامعه پدرساالر بزر یعنی دولت ،طرح و برنامه مشخصی را
برای مطیع نگاه داشتن او به اجرام گذارد.
زن ستیزی رژیم جمهوری اسالمی دارای یك ماهیت طبقاتی است و برای تحمیل
قدرت سیاسی طبقه معینی است :برای تحمیل قدرت سیاسی و اقتصادی اقلیتی به نام طبقه
سرمایه داران و زمینداران بزر است .دستگاه روحانیت و دولت (كه در محور آن
نیروهای نظامی هستند) نمایندگان سیاسی این طبقات هستند .زن ستیزی برای تحكیم این
نظام طبقاتی است .این نظام طبقاتی به همه مردان (اعم از اینكه سرمایه دار باشند یا
كارگر ،مالك باشند یا دهقان بی زمین) امكان فرمانروایی بر زنان را می دهد ،آنان را
قانونا و عرفا بر زن مسلط می كند تا مردان نقش دشمن را در خانه بازی كنند.
سرمایه داری زنان را با پا پیش می كشد و با دست پس می زند
سركوب زنان توسط جمهوری اسالمی در فردای انقالب یك نیاز سیاسی فوری رژیم
بود و از ضروریات یك رژیم تئوكراتیك (مذهبی) ناشی می شد ،اما ستم بر زن و مبارزه
زنان علیه این ستمگری ،منحصر به دوران جمهوری اسالمی نیست .ستم بر زن صرفا
از تغییر شكل حكومتی از سلطنتی به اسالمی ناشی نشده است .سركوب زنان به نیازهای
عام طبقه سرمایه داران و زمینداران بزر در ایران مربوط می شود .تغییرات بزرگی
كه در نیم قرن گذشته در ساختار اقتصادی اجتماعی ایران صورت گرفت ،ضرورت این
سركوبگری را برای طبقات حاكم بیشتر كرد.
مشخصا ،پس از جنگ جهانی دوم ،سرمایه داری جهانی در سطحی كیفیتا بیشتر از
053

سابق در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران نفوذ كرد و آن را به طرز فشرده تری در
نظام سرمایه داری جهانی ادغام كرد .به این دلیل ،مناسبات سرمایه داری در مقیاسی مهم
رشد كرد .هر چند شالوده فئودالی اقتصاد ضربات محكمی خورد ولی فئودالیسم ریشه كن
نشد و در شكل های جدید و متنوع به بقای خود ادامه داد .مناسبات اجتماعی و عادات
بورژوایی در جامعه رشد كرد اما مذهب و سنت به مثابه دو پایگاه ایدئولوژیك فئودالیسم
به قوت خود باقی ماند و زنان را در انقیاد مردان و در چنگال مناسبات پدرساالری نگاه
داشت.
ادغام هر چه بیشتر ایران در نظام سرمایه داری جهانی ،و تحوالت ساختار اقتصادی
و سیاسی باعث تغییراتی آشكار در موقعیت زنان شد .در شهرها ،زنان در شمار فزاینده
ای درگیر در كار بیرون از خانه شدند .طبقه كارگر رشد كرد و زنان نیز به درون
كارخانجات كشیده شدند .یك قشر تحصیلكرده مدرن به وجود آمد كه بخش مهمی از آن را
زنان تشكیل می دادند .تغییرات مهمی در جایگاه و نقش زن در جامعه پدید آمد .آداب و
سننی كه زن را محدود به خانه و خانواده می كرد (یعنی سلطه پدرساالری) زیر ضرب
قرار گرفت.
همراه با این تحوالت ،در رفتار و انتظار زنان نیز تغییرات مهمی صورت گرفت و
مناسبات فئودالی موجود میان زن و مرد در خانه و به طور كلی بافت مناسبات اجتماعی
تكان های شدید خورد .امواج انقالبی اواسط و اواخر دهه  ٦٧٢١و شركت گسترده و فعال
زنان در این خیزش ،یك زمین لرزه اجتماعی و سیاسی بود كه در نتیجه آن ایدئولوژی
پدرساالری و اهرم های كنترل پدرساالرانه جامعه به شدت ضعیف شد .حضور زنان به
مثابه یك نیروی مهم در عرصه سیاسی جامعه و مشخصا در جریان انقالب  ، ٢٣تعداد
فزاینده زندانیان سیاسی زن ،شركت زنان در ساختار سازمان های مبارز كمونیستی و
غیر كمونیستی ،باال رفتن درصد طالق ،نشانه تحوالت مهمی در موقعیت زنان بود .با
ظهور جمهوری اسالمی این روند نه تنها متوقف نشد بلكه تشدید هم یافت .هر چند
جمهوری اسالمی قوانین سركوب و كنترل زنان را محكم تر كرد اما هرگز نتوانست این
روند را متوقف كند و یا بازگرداند .با اجرای سیاست های «تعدیل اقتصادی» كه از سال
 ٦٧١١قوت گرفت ،ورود زنان به بازار كار شدت گرفت .این سیاست ها كه از سوی
بانك جهانی و صندوق بین المللی پول به جمهوری اسالمی دیكته شد ،بخشی از روند
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«گلوبالیزاسیون» بود .سرمایه داری جهانی نیاز داشت كه نیروی كار و مواد تولید شده
در كشورهای تحت سلطه هرچه ارزان تر شود.
بخشی از ارزان كردن نیروی كار ،كشیدن هر چه بیشتر زنان به بازار كار بود.
سرمایه داری بین المللی در حركت پر هرج و مرج خود ،روندهایی را به جریان می
اندازد كه در تضاد با اهرم های كنترل اجتماعیش (كه در مورد مشخص زنان ،نظام
پدرساالری و مردساالری مهم ترین اهرم كنترل است) قرار می گیرد .جمهوری اسالمی
كه خود وابسته به این سرمایه داری بین المللی است نه می توانست و نه به نفعش بود كه
زنان را به عنوان بخش مهمی از نیروی كار به درون خانه براند .اما در عین حال نیاز
داشت كه نظام پدرساالری و مردساالری را تحكیم كند .این تناقض حل نشدنی رژیم
جمهوری اسالمی همچنان باقی است .نه فقط جمهوری اسالمی ،بلكه سرمایه داری جهانی
در كل ،در گیر و دار این تناقض ،با پا پیش می كشد ،و با دست پس می زند .بدین ترتیب
این تضاد اجتماعی حادتر و حادتر می شود .جمهوری اسالمی نمی تواند جلوی جابجایی
های عظیم ناشی از كاركرد نظام اقتصادی را بگیرد .زنان مرتبا از روستا به شهر ،از
خانه به خیابان سرازیر می شوند و مقام سنتی زن زیر ضرب می رود ،ارزش ها و
اخالقیات پوسیده سنت و مذهب دیگر یارای مقاومت ندارند .تنها چاره این رژیم مفلوك
تقویت زن ستیزی است .این رژیم ید و بیضای قانون و شریعت و زندان و شالق و تحمیق
فرهنگی مردان را برای سفت كردن قیود پدرساالری بر دست و پای زنان به كار گرفته
است.
طرح های جمهوری اسالمی برای كنترل بحران
نقش زنان مصالحه جو
جمهوری اسالمی برای مهار كردن حركت زنان فقط به سرنیزه متكی نبوده است.
بلكه عده ای از زنان تحصیلكرده خانواده های حكومتی ،با این ادعا كه طرفدار آزادی
زنان هستند به میدان آمدند ،تا مقاومت و مبارزه زنان برای آزادی و برابری را مسخ
كنند .اینان كوشیدند كه جریان مقاومت و اعتراض زنان را به درون مجاری رسمی
حكومتی سوق دهند .اینها برای جلب اعتماد زنان ،خود را «فمینیست اسالمی» خوانده و
جوانب محدودی از مشكالت زنان را بازگو می كنند ،اما برای تطهیر رژیم ،منبع و منشا
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ستم بر زن را در خارج از دولت معرفی می كنند و در واقع این طور القا می كنند كه
مردم خودشان مقصرند! در حالی که رژیم جمهوری اسالمی سركرده زن ستیزی و
سرچشمه ای است كه فرهنگ تحقیر و هتك حرمت زن را در جامعه اشاعه می دهد.
نیات و اهداف زنان حكومتی روشن است .اما در این میان ،تعدادی از زنان غیر
حكومتی كه خود را «فمینیست» هم می خوانند به جمع اینان پیوستند و به مشاطه گر رژیم
جمهوری اسالمی تبدیل شدند .اینان با ترویج تئوری های قالبی و سیاست های
سازشكارانه به صحنه آمدند تا دست رژیم را هنگام گذر از پل صراط مساله زن بگیرند.
برخی از این افراد ،نظریهای تحت عنوان «نسبیت فرهنگی» تبیین كردند .مبلغین این
تئوری میگویند ،آزادی و برابری برای همه زنان جهان یك معنا را ندارد و بستگی به
فرهنگ بومی زنان هر كشور دارد؛ مثال زنان مسلمان داوطلبانه محدودیت های شرعی
را رعایت می كنند و به دلیل فرهنگ اسالمی ،طالب برابری كامل میان زن و مرد
نیستند! این ها می گویند ،اسالم می تواند «تحول یابد» و موقعیت زنان را بهبود بخشد!
نظریه «نسبیت فرهنگی» آنقدر ارتجاعی است که با استفاده از آن همه و هر شكل از
ظلم و ستم را می توان مقدس جلوه داد .این نظریه كه توسط مراكز قدرت بین المللی
حمایت و تبلی می شود ،تالشی است برای حفظ اركان پدرساالری در كشورهای اسالمی.
این نظریه ،با گفتن اینكه رعایت شئون شرعی در كشورهای اسالمی خواست خود زنان
است ،به پدرساالری فئودالی در كشورهای اسالمی امتیاز می دهد .این نظریه ،عادت
كردن زنان به قفس پدرساالری مذهبی را «فرهنگ بومی زنان» می شمارد و این عادت
به مظلوم واقع شدن را مقدس می شمارد.
هواداران این نظریه می گویند ،حجاب به سر كردن فرهنگ زن مسلمان است و نه
نشانه موقعیت فرودست زن در جامعه! اما واقعیت چیست؟ واقعیت آن است كه حجاب به
سر كردن و مناسبات ارباب ـ رعیتی میان مرد و زن هر دو جزم «فرهنگ اسالمی» اند.
و واقعیت آن است كه هر فرهنگی دارای محتوایی است .حتی اگر اكثریت زنان با كمال
میل حجاب بر سر كنند در این واقعیت كه حجاب محتوای عمیقا فئودالی دارد ،تغییری به
وجود نمی آورد .سنن اسالمی یا فرهنگ اسالمی بخشی از روبنای سیاسی و ایدئولوژیك
نظام نیمه مستعمره ـ نیمه فئودال در كشورهایی نظیر ایران است .مرد خانه مثل یك
حكومت محلی عمل می كند و مناسبات حاكم و محكوم درون جامعه را برای زن تجسم
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می بخشد .در كشورهای اسالمی ،حجاب صرفا یك انتخاب فردی نبوده بلكه یك نقش
اجتماعی بزر بازی می كند .حجاب نقش كوچك كردن زن ،حقیر شمردن وی ،فرسودن
روح ،و بزدل و مطیع بار آوردن یك نیروی اجتماعی تاریخا سركش را بازی میکند.
طرفداران این نظریه ،پا را فراتر گذاشته و معتقدند كه ادیان به طور كل و اسالم به
طور اخص استعداد تحول پذیری دارند! این ها ادعا می كنند كه نهضتهای اسالمی می
توانند نظام مردساالری را برافكنند! و قرآن از ظرفیت تساوی جویانه و عدالت پرورانه
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بیشتری نسبت به انجیل و تورات برخوردار است.
بدیهی است كه همه ادیان به اقتضای زمان تغییراتی كردهاند؛ وگرنه نمی توانستند
باقی بمانند .این دلیلی بر استعداد «تحول پذیری» نیست .بلكه نشان می دهد كه دین
استعداد خدمت به همه نظام های استثماری (چه برده داری ،فئودالی و یا سرمایه داری)
را دارد .با تكامل جامعه طبقاتی ،ادیان غالب در هر جامعه نیز خود را با زمانه سازگار
كردند تا بتوانند به موثرترین شكل كردن ،نقش خود را بازی كنند .اما این «سازگار
کردن» به معنای دگرگونی اساسی ادیان نبود .اسالم نیز تغییراتی را از سر گذرانده است.
همین اسالم سازمان یافته دولتی در ایران ،اسالم تغییر یافته است .اگر حكام جمهوری
اسالمی می خواستند اسالم دوران محمد را پیاده كنند یك روز هم بر سر قدرت نمی
ماندند .اسالم باز هم تغییر خواهد كرد ،اما یك چیز عوض نخواهد شد :اسالم همیشه ابزار
تحكیم قدرت طبقات استثمارگر و تحمیق طبقات تحت استثمار باقی خواهد ماند و مشخصا
علیرغم هر تغییری ،خصوصیت پدرساالرانه خود را حفظ خواهد كرد .حتی ادیان دیگر
مانند مسیحیت كه در تحول یافتگی صدها سال از اسالم جلوترند خصلت پدرساالرانه و
ضد زن خود را قویا حفظ كرده اند.
طرفداران تئوری نسبیت فرهنگی برای اثبات نظریه خود درباره استعداد تحول پذیری
اسالم و اقدامات «ضد مردساالری» در جمهوری اسالمی ،از شركت وسیع زنان حزب
اللهی در فعالیت های سیاسی و اجتماعی می گویند .البته نمی گویند كه موثرترین فعالیت
سیاسی و اجتماعی زنان طرفدار جمهوری اسالمی تئوری پردازی و تبلیغات فاشیستی
 17مشخصا رجوع كنید به نظریات نیره توحیدی در « فمینیسم ،دموكراسی و اسالم گرایی»
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علیه زنان «بد» (یعنی هر زنی که مثل خودشان سراپا سیاهپوش و کیسه پوش نیست!) و
شرکت در گشت های سرکوب زنان و کمیته ها و وزارت اطالعات و تقبل وظایف
«شریف» دیگر در زندانهای زنان بوده است! این زنان را رژیم اسالمی برای سركوب
زنان به میدان آورد و تعلیم داد .درست همان طور كه در آلمان هیتلری ،حزب فاشیست
نازی تعداد زیادی زن را متشكل كرد و آنان را جلودار پیشبرد سركوب زنان کرد.
مبلغین تئوری «نسبیت فرهنگی» و «اسالم تحول پذیر» به یک واقعیت دیگر جامعه
اشاره کرده و نتیجه گیری دلبخواه و غلط از آن می كنند .این ها می گویند تعداد زنان
كاركن در جمهوری اسالمی افزایش یافته است .بله این واقعیتی است .اما این نشانه آن
نیست كه جمهوری اسالمی نخواسته زنان را به كنج خانه براند .جمهوری اسالمی نمی
توانست زنان را به كنج خانه براند؛ مگر اینكه ساختار اقتصادی عهد قاجار را احیا كند.
یك نظریه دیگر با همین محتوا تحت عنوان «اسالم معتدل» علم شده است .جناحی از
رژیم جمهوری اسالمی (جناح به اصطالح اصالح طلب) و جریانات ملی مذهبی و
امپریالیست های اروپایی و آمریكایی این نظریه را تبلی می كنند كه ایران نیاز به «اسالم
معتدل» دارد .معنای این نظریه آن است كه حتی پس از سرنگونی جمهوری اسالمی،
شریعت باید در تعیین نقش و جایگاه زن در جامعه نقش قانونی و دولتی داشته باشد .این
نظریه كامال در تضاد با خواست پایه ای مردم ایران مبنی بر « جدایی كامل دین از
دولت» قرار دارد و نظریه ای است ارتجاعی و پوسیده كه باید با استواری علیه آن
مبارزه كرد .جدایی كامل دین از دولت ،به این معنا نیست كه توده های مردم نمی توانند
به طور فردی باورهای مذهبی خود را حفظ كنند .بلكه به این معناست كه قوانین كشور
باید از دخالت هر اصل مذهبی كامال بری باشد و دولت نباید هیچ یك از عرصه های
جامعه را طبق باورهای مذهبی اداره كند .اصل جدایی دین از دولت ،پیش شرط ایجاد
حیات دمكراتیك در همه عرصه های جامعه منجمله در زمینه آزادی و برابری زنان
است .همه دولت های غربی بر اساس اصل جدایی دین از دولت اداره می شوند .اما همین
كشورهای غربی وقتی كه به كشورهای تحت سلطه مانند ایران و افغانستان و عراق می
رسند ،طرفدار دخالت مذهب در امور اجتماعی و دولتی می شوند .دخالت دادن مذهب
اسالم در امور دولت ،همیشه یكی از اهرم های سلطه گرانه استعمار غرب در ایران و
دیگر کشورهای «اسالمی» بوده است .این واقعیت تاریخی را مردم ایران با گفتن اینكه
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آخوند و دم و دستگاه روحانیت «ساخت انگلیس» است بیان كرده اند .هر چند سخنگویان
نظریه «نسبیت فرهنگی» یا «اسالم معتدل» یک عده از زنان تحصیل کرده هستند اما این
نظریه ها به شدت ارتجاعی بوده و محتوای لیبرال فئودالی دارند .رفتار و ارزش های
اسالم و جمهوری اسالمی در ارتباط با زنان خصلتی فئودالی (ماقبل سرمایه داری) دارد.
نظریه های «نسبیت فرهنگی» و «اسالم معتدل» نیز چنین محتوایی دارند ،با این
تفاوت كه لیبرال منشانه بوده و منطبق بر سیاستهای جناحی از طبقات حاكم است كه
معتقدند برای ممانعت از رسیدن این تضاد اجتماعی (مساله زنان) به نقطه جوش و انفجار
باید به زنان وعده های رفرم و «تعدیل وضع» داد .برای تقویت جنبش زنان ،باید با این
برنامه های اسارتبار به شدت مبارزه كرد.
آیا امپریالیست ها مدافع رهایی زنان هستند؟
برای تقویت جنبش زنان باید با توهم دیگری هم مقابله كرد .برخی ها به طرز ساده
لوحانه ای باور دارند كه در مورد مساله زنان ،امپریالیست ها از جمهوری اسالمی
بهترند! یا اینكه نهادهای بین المللی وابسته به قدرتهای جهانی (مانند سازمان ملل و بانك
جهانی و غیره) خواهان بهبود وترقی وضعیت زنان هستند .واقعیت چیست؟ طبقات حاكم
در ایران ،كارگزاران امپریالیست ها هستند .دولتی كه در ایران حاكم است (در زمان شاه
نیز همین دستگاه دولتی حاكم بود اما مهره ای دیگر آن را اداره می كرد) از طریق اتحاد
امپریالیسم با طبقات سرمایه دار و مالك و مرتجعین داخلی ایران به وجود آمده است.
بنابراین ،امپریالیست ها هرگز گامی در خالف جهت منافع این طبقات مرتجع برنمیدارند.
هر فكری جز این ،خیال باطل است!
دعواهای گاه و بیگاه امپریالیست ها با دولتمردان ایران ،نشانه تضاد منافع ریشه ای و
بنیادین میان آنها نیست .سیاست دو پهلوی امپریالیست های آمریكایی و اروپایی در مورد
موقعیت زنان ایران را باید به عنوان یك نیرنگ و دروغ افشا كرد .آنها از یكسو،
عوامفریبانه در مورد حقوق برابر زن و مرد داد سخن می دهند .از سوی دیگر ،نیازهای
دولت حاكم را برای تحكیم بندهای پدرساالری به رسمیت شناخته و تایید می كنند .دولت
های امپریالیستی غرب برای توضیح دو دوزه بازی خود از همان تز «نسبیت فرهنگی»
سود می جویند تا لزوم حفظ اتوریته های سنتی و بنیادهای ایدئولوژیك و مذهبی را توجیه
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نمایند .امپریالیسم آمریكا بیشرمانه وعده آزادی زنان افغانستان را داد و در انتها خانها و
جنگ ساالران و آخوندها را مامور نوشتن قانون اساسی دولت جدید افغانستان كرد و به
نوكران خود در افغانستان گفت ،هنگام نوشتن قانون اساسی افغانستان اصول شریعت
اسالم را رعایت كنید! منافع سیاسی و اقتصادی اینان ایجاب می كند كه مرتجع ترین و
محافظه كارترین نیروها را در جوامعی مثل ایران و افغانستان و عراق تقویت كنند .هر
فكری جز این خیال باطل است!
در خود كشورهای امپریالیستی (آمریكا ،ژاپن ،آلمان و غیره) زنان تحت ستم نظام
مردساالری هستند .شكل های ستم بر زن در این كشورها ،بورژوایی تر و در كشورهایی
مانند ایران فئودالی تر است .زنان موجود درجه دوم محسوب شده و به شكل های
گوناگون از ستمگری مردان رنج می برند .در آمریكا رییس جمهور دست به تالش های
گسترده ای برای غیر قانونی كردن سقط جنین زده است .فرهنگی كه در جوامع
امپریالیستی تبلی می شود و پشتوانه مالی عظیمی دارد هتك حرمت به زن از طریق تقلیل
زن به حد یك عروسك بی مغز قابل خرید و فروش ،فرهنگ نفرت از زن و خوار و حقیر
شمردن زن است .ضرب و شتم زنان توسط مردان خانواده ،تجاوز و آزار جنسی در
مجامع عمومی ،از جمله ستم هایی است كه زنان آمریكا و اروپا به طور روزمره تجربه
می كنند .برای تقویت جنبش زنان ،باید كسانی كه آمریكا را منجی زنان معرفی می كنند با
صراحت افشا و طرد كرد .جنبش زنان ایران در همان حال كه باید دیو جمهوری اسالمی
را از در بیرون كند ،نباید بگذارد كه گر های سلطنت طلب و امپریالیست های
آمریكایی از پنجره وارد شوند.
ستم بر زن یك ستم جنسیتی است اما راه حلش طبقاتی است
ستم بر زن ،مربوط به زنان همه طبقات است ،اعم از زن بورژوا یا كارگر .اما همه
زنان منافع اجتماعی یكسانی ندارند .حتی به یك شكل و اندازه از ستم جنسی رنج نمی
برند .میان زنان طبقات مالك و سرمایه دار با زنان طبقات كارگر و دهقان و زحمتكش
دریایی فاصله است .جایگاه طبقاتی هر یك از این ها بر دیدگاهشان از مساله ستم بر زن و
مفهوم رهایی و برابری و آزادی زنان ،تاثیرات تعیین كننده دارد .به زنان طبقات حاكم از
سوی مردان طبقات حاكم ستم می شود .اما این زنان همراه با مردان طبقه شان بر اكثریت
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مردم فرمانروایی می كنند و حاصل دسترنج مردم را می چاپند و به جیب می زنند.
بنابراین ،زنان طبقات حاكم در حفظ نظام حاكم (كه مردساالری جزیی الینفك آن است) به
شدت ذینفعند .نه فقط مردان طبقات حاكم بلكه زنان این طبقات نیز در مقابل شورش زنان
علیه نظام مردساالری می ایستند .اگر زنان طبقات حاكم (مانند فائزه رفسنجانی و وكالی
مجلس و غیره) صحبت از «آزادی زنان» می کنند برای آن است كه اكثریت زنان را كه
به جان آمده اند آرام كنند و آنان را نسبت به حكومت امیدوار نمایند.
در صفوف طبقات خلقی (یعنی طبقاتی كه با طبقات حاكم هیچ وجه اشتراكی ندارند)
نیز تفاوت های مهمی میان قشرهای مختلف زنان موجود است .میان زنان طبقات میانه
(مانند زنان مرفه و صاحب مشاغل باال و تحصیلكرده) با زنان طبقه كارگر و دهقان و
تهیدستان شهری تفاوت طبقاتی موجود است .زنان طبقات زحمتكش (كارگر ،دهقان و
تهیدستان شهری) نه تنها بار گران ستم و استثمار ،بلكه بار اصلی ستم بر زن را بر گرده
دارند.
در همین جمهوری اسالمی هنگامی كه شالق تعزیر رنگ پول می بیند به نرمی بر
پشت زنان فرود می آید و سنگسار زنی با كمك پول به حبس ابد تبدیل می شود .موقعیت
طبقاتی زنان متوسط الحال آنان را محافظه كار می كند .وقتی كه زنان این قشر در صحنه
جنبش زنان فعال می شوند گرایش به آن دارند كه مبارزه برای آزادی و برابری زنان را
محتاطانه و در چارچوب نظام موجود و به صورت یك كار فرهنگی درازمدت پیش
ببرند .این نوع فعالیت ها ثمراتی دارند اما آزادی و برابری زنان تا صد سال دیگر هم از
این طریق بدست نمی آید .مردساالری و ستم بر زن ،هشت پای قدرتمندی است كه
بازوانش را تا اعماق جامعه ما فرو برده است .این هشت پا را نمی توان با بینش طبقات
میانی و با متدهای مبارزات مسالمت آمیز و آسته برو آسته بیا ،و از طریق مصالحه
جویی با دولت و نظام حاكم ،ریشه كن كرد.
در هر حال زنان قشرهای متوسط الحال نیز به شدت تحت ستم جنسیتی قرار دارند و
به همین دلیل كامال امكان پذیر است كه این قشر از زنان با اقشار تحتانی و محروم جامعه
در مبارزه برای آزادی زنان و برابری با هم متحد شوند .زنان قشرهای متوسط الحال به
دلیل ستمی كه به خاطر زن بودن به آنها می شود ،بیشتر از مردان طبقات متوسط الحال
گرایشات انقالبی دارند و بیشتر از مردان این طبقه خواهان زیر و رو كردن نظم موجود
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هستند .به همین دلیل محافظه كاری شان از مردان بسیار كمتر است و جسارت شان در
مبارزه به مراتب بیشتر از مردان است.
مبارزه برای ریشه كن كردن مردساالری و ستم جنسیتی ،نیازمند جسارت و پیگیری
و خشم توفنده توده هاست .چنین مبارزه ای را فقط با رجوع به محدوده قشرهای خاصی
از طبقات میانی و تنها با مخاطب قرار دادن مسائل آنها نمی توان سازمان داد و به
پیروزی دست یافت .آنچه كه می تواند به جنبش زنان پویایی و نیرو و قدرت تهاجم به
دژهای مردساالری را بدهد ،داشتن یك پالتفرم سیاسی انقالبی برای جنبش زنان و
گسترش آن در میان زنان طبقات تحتانی و محروم جامعه (كارگران و دهقانان و تهیدستان
شهری) و در میان زنان ملل تحت ستم ایران مانند كرد و ترك و بلوو و عرب است .اگر
جنبش زنان در محدوده پالتفرم های غیر انقالبی ،متد های مسالمت آمیز و مصالحه با
دولت ها ،در انحصار زنان طبقات میانی بماند و نسبت به خیل عظیم توده های محروم
بیگانه بماند ،مطمئنا به درون گرداب تدابیر و طرح های حكومتی و نهادهای بین المللی
كشیده خواهد شد.
سازمان های غیر دولتی بخشی از جنبش زنان نیستند
در میان زنان قشرهای میانی گرایش زیادی به متشكل شدن در «سازمان های غیر
دولتی» و طرح مساله زنان در چارچوب این سازمان ها ،وجود دارد .بسیاری از زنان
روشنفكر كه از فعالین جنبش زنان بوده اند ،تبدیل به فعالین و گردانندگان سازمان های
غیر دولتی شده اند .برخی این وضعیت را ناشی از تالش برای یافتن یك راه امن و یا
پوشش برای فعالیت ذكر می كنند .اما واقعیت این است كه این روند فقط مختص ایران
نیست .در بسیاری از كشورهای مشابه ایران (مانند فیلی پین ،هند ،بنگالدش و غیره)
زنانی كه سابقا فعالین سیاسی و مبارز و انقالبی بودند و مبارزه علیه ستمدیدگی زنان را
نیز با افقی انقالبی پیش می بردند ،به گردانندگان سازمان های غیر دولتی بدل شده اند .در
واقع ،این روند نتیجه رشد گرایشات مسالمت جو و مصالحه جو در میان این فعالین
سیاسی و انقالبی سابق است .به طور كلی ،این نوع فعالیت منطبق بر بینش و راه و روش
زنان طبقات میانی است .آنان در رویارویی با رژیم محافظه كارند و گرایش به آن دارند
كه مبارزه بر سر مساله زنان را در چارچوبه های قانونی پیش ببرند .چارچوبه سازمان
های غیر دولتی نه تنها به رشد یك جنبش زنان كمك نمی كند و به هیچوجه قادر نیست
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زنان را برای گسستن زنجیرهایشان بر انگیزد ،بلكه بالعكس مانند باتالقی نیرو و انرژی
زنان آگاه را نیز می مكد و آنان را تبدیل به گردانندگان بنگاه های خیریه ملی و بین المللی
می كند .یكی از اصول پایه ای این سازمان های غیر دولتی «غیر سیاسی بودن» و
«دخالت نکردن» در سیاست است .این نیز مزید بر علت شده و خیلی زود سازمان های
غیر دولتی زنان را تبدیل به سازمان هایی می كند كه فرق زیادی با سازمان های خیریه
ندارند.
مساله ستم بر زن مساله ای كامال سیاسی است و فقط با پالتفرم های سیاسی و بر پا
كردن تشكالت سیاسی زنان قابل حل است .هر چند بسیاری از سازمان های غیر دولتی
خدمات رفاهی و قانونی به زنان ارائه می دهند ،اما مبارزه برای آزادی و برابری زنان
یك مبارزه سیاسی است .تالش های خیر خواهانه و خیریه را نمی توان جایگزین مبارزه
سیاسی كرد .سازمان های خیریه مخصوص زنان را نیز نمی توان جایگزین تشكالت
سیاسی زنان كرد .زنان پیشرو و رادیكال باید تالش كنند روی توده های وسیع زنان تاثیر
بگذارند .اما همیشه باید در مقابل این كشش و اغوا كه خود را منطبق بر جریان متعارف
و «جریان عمومی» كنند ایستادگی كنند .چرا كه این كار نسخه ای برای مسخ كردن
جنبش زنان و بی آزار كردن سیاست های انقالبی است.
ستم بر زن مساله ای عمیقا سیاسی است
برخی از زنان فمینیست اصرار می كنند كه جنبش را «غیر سیاسی» كنند .اما باید
گفت كه سیاست زدایی از یك مساله اجتماعی حاد مانند مساله ستم بر زن ،خود بیان خط
سیاسی معین است.
مساله زن به همان اندازه سیاسی است كه مساله ملی ،مساله دهقانی و مساله استثمار
طبقه كارگر .مساله زن ،مساله ای عمیقا سیاسی و عمیقا ایدئولوژیك است .ستم بر زن در
كاركرد قدرت سیاسی طبقات استثمارگر نقش كلیدی دارد .الجرم ،مبارزه علیه آن در
استراتژی انقالبی پرولتاریا برای نابود كردن نظام سرمایه داری و ساختن سوسیالیسم و
باالخره نابود كردن كلیه نظامات طبقاتی از چهره زمین ،جایگاهی كلیدی دارد.
برخی گرایشات با طرح «غیر سیاسی» بودن جنبش زنان در واقع می خواهند مانع از
آن شوند كه مرزبندیهای سیاسی و ایدئولوژیك جنبش سیاسی در جنبش زنان مطرح شود
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و بر آن تاثیر بگذارد .برخی از این هراس دارند كه چنین كاری مانع وحدت گرایشات
مختلف درون جنبش زنان می شود .واقعیت چیست؟ چنین مرز تمایزاتی خواه ناخواه به
اشكال مختلف وارد جنبش زنان شده و خواهد شد .بروز گرایشات مختلف در جنبش زنان
فقط به دلیل تاثیرگذاری سازمان های سیاسی در جنبش زنان نیست .بلکه اساسا به دلیل آن
است که زنان نیز متعلق به طبقات گوناگونند و الجرم به مساله ستم بر زن و راه حل آن
از پشت عینك های متفاوت می نگرند .این مساله به ظهور گرایشات سیاسی متفاوت در
درون جنبش زنان پا می دهد .به همین دلیل بسیاری از زنانی كه در جنبش زنان درگیرند
باالخره با این یا آن گرایش درون جنبش سیاسی سمت گیری می كنند و یا اینكه خود آن را
شكل می دهند .این نه تنها اشكالی ندارد ،بلكه خوبست .زنان ،به خاطر مساله ستم بر زن
یك نیروی اجتماعی مشخصند اما در عین حال اعضام طبقات اجتماعی متفاوتند .زنان باید
به یك نیروی مهم و كیفی در جنبش سیاسی تبدیل شوند و به طور مشخص ،زنان
كمونیست باید تالش كنند كه صفوف جنبش كمونیستی از باال تا پایین شاهد حضور وسیع
و موثر زنان مبارزه و آگاه باشد.
همان نظامی كه زنان را به خاطر زن بودن مورد تبعیض و ستم قرار می دهد،
كارگران را استثمار می كند ،به كردها و ترك ها و بقیه ملل اقلیت ساكن ایران ستم و
تبعیض ملی روا می دارد ،دهقانان را از یك زندگی بخور و نمیر محروم می كند ،آزادی
بیان و نشر و اجتماعات را از مردم سلب می كند .جنبش زنان باید نسبت به همه بی
عدالتی های موجود عكس العمل نشان دهد .جنبش زنان نمی تواند نسبت به جنایاتی كه
قدرتهای امپریالیستی علیه مردم كشورهای دیگر مرتكب می شوند ،سكوت كند .جنبش
زنان ایران نمی تواند تنها مشغول مساله زنان در ایران باشد .و باید هدف پیوند و
همبستگی با مبارزان زنان دیگر نقاط جهان را دنبال كند .ضدیت با كلیه این مظالم و
همبستگی با مبارزاتی كه مردم جهان علیه ستمگران خود می كنند ،دید زنان را گسترش
می بخشد و به نوبه خود موجب می شود كه شورش علیه زنجیرهای انقیاد خویش را با
استواری بیشتری پیش ببرند .و همه این ها یعنی دخالت در سیاست كه الزمه رشد یك
جنبش زنان واقعی و رهایی بخش است.
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برای چه مبارزه می كنیم ،چگونه مبارزه می كنیم
مبارزه زنان برای آزادی و برابری یعنی از هم گسیختن زنجیرها! استراتژی و
تاكتیك ها و روش های مبارزاتی ما باید به این هدف خدمت كند .كلیه موانعی كه از
عرض اندام و شركت كامل و آزادانه زنان در همه وجوه زندگی اجتماعی به ویژه شركت
در مبارزه انقالبی برای تغییر بنیادین جامعه جلوگیری می كنند ،باید درهم شكسته شوند!
این زنجیرها و موانع بسیارند و اشكال گوناگون دارند :از انقیاد خانواده و سنت و سلطه
مرد تا قدرت سركوبگر قانون و دولت؛ از حجاب اجباری و محدودیت فاشیستی در رفت
و آمد تا سبعیتی بنام سنگسار؛ از تجاوز به زنان زندانی به خاطر عقاید سیاسی شان
گرفته تا هتك حرمت به زنان توسط گشت ها و مزاحمان خیابانی ،این وحشیگری
سیستماتیك علیه زنان با پشتوانه قانون و مذهب و سنت به پیش میرود .كدامیك را می
توانیم دست نخورده بگذاریم؟ هیچكدام! كدام بخش از زنان طبقات خلقی از این
وحشیگری ها بر كنارند؟ هیچكدام! كجای این وحشیگری منظم نشان از «اصالح پذیری»
دارد و می توان با زبان خوش و مسالمت اصالحش كرد؟ هیچ كجا .چاره چیست؟ شورش
كردن علیه كلیت این وحشیگری سیستماتیك .برای این شورش باید آگاهی داد و تشكیالت
ساخت .بدون هدف روشن ،بدون یك حركت نقشه مند ،بدون بسیج و متشكل كردن زنان
در هر كوی و برزن و مدرسه و دانشگاه و محل كار ،نمی توان این غول را شكست داد.
بدون شك این مبارزه سخت (و حتی خونین) خواهد بود ،چرا كه یك رژیم جنایتكار از این
وحشیگری پاسداری می كند .در این مبارزه فقط زنان ذینفع نیستند؛ بلكه مردان طبقات
تحت ستم و استثمار نیز در آن نفع دارند.
مبارزه زنان برای آزادی و برابری یك جبهه از نبرد علیه نظام طبقاتی حاكم است.
این مبارزه بخش بسیار مهمی از پیشبرد انقالب دمكراتیك نوین در ایران است .مبارزه
علیه ستم جنسیتی نه تنها منافاتی با مبارزه طبقاتی ندارد بلكه تقویت كننده مبارزه طبقاتی
است .همان طور كه مبارزه علیه ستم ملی و دفاع از حق تعیین سرنوشت خلق ها ،مبارزه
طبقاتی طبقه كارگر را تقویت می كند ،مبارزه برای آزادی و برابری زنان نیز برای
پیشبرد مبارزه طبقاتی ضروری و حیاتی است.
جنبش رهایی زنان فقط در نتیجه آگاه كردن و برانگیختن توده های زن به مبارزه
سازش ناپذیر با رژیم حاكم و مبارزه علیه تمام موانع مردساالری كه در سنت و عادات و
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فرهنگ جامعه تعبیه شده است می تواند رشد كند .چنین جنبشی فقط با ضربه زدن به
دشمنان و موانع می تواند منسجم شده و قدرتمند شود .موجودیت یك جنبش انقالبی زنان
مستلزم آن است كه با تمام دشمنان داخلی و خارجی مردم خط و خط كشی روشن و آشتی
ناپذیر داشته باشد .موجودیت یك جنبش واقعی رهایی زنان مستلزم اتخاذ روش های
مبارزاتی رادیكال و اتكام داشتن به پایینی ها (یعنی توده های زنان) و نه چشم داشتن به
باالیی ها (طرح های دولتی و بین المللی) است.
مبارزه انقالبی بر خالف مبارزه مسالمت جو و مصالحه جو ،افق جنبش زنان را به
این یا آن هدف فرعی (مانند اصالح این یا آن بند از قوانین ارتجاعی دولت) محدود نمی
كند ،آن را اسیر كار در چارچوب قوانین جمهوری اسالمی یا چارچوب های پذیرفته شده
از سوی قدرتهای بین المللی ،نمی كند .بدون یك مبارزه انقالبی علیه جمهوری اسالمی
حتی به اصالحات فرعی نیز نمی توان دست یافت .تعدیل چند جنبه مفتضح از قوانین
مدنی و یا قلم زدن یك قشر دست چین شده از روشنفكران بر سر آزادی زن در نشریات
كنترل شده كه مخاطبان محدودی دارند ،اصالحات نیست .گول زنك است .مسلما یك
جنبش انقالبی و سازش ناپذیر برای اصالحات و خواست های فرعی نیز مبارزه می كند.
جنبش زنان باید از هر روزنه برای گسترش آگاهی و سازمان دادن زنان در مبارزه علیه
كل نظام ارتجاعی استفاده كند .اما هرگز نباید به بهانه «استفاده از هر فرصتی» اهداف و
چشم انداز خود را تقلیل دهد و از سیاست اتكام به مبارزه رزمنده توده های زنان چشم
بپوشد.
نگاهی به تجارب رهایی بخش زنان در مناطق آزاد شده پرو و نپال یك بار دیگر ثابت
می كند كه ستمدیدگان جهان (منجمله زنان) بدون آنكه قدرت سیاسی را به زور جنگ به
پرولتاریا (تنها طبقه ای که در
دست آورند ،آزاد نمی شوند .بدون به قدرت رسیدن طبقه
ِ
ستم بر زن هیچ نفعی ندارد) آزادی و برابری زنان حاصل نمی شود .این افق ما
کمونیست هاست .اما این افق را به عنوان محور وحدت گرایشات متفاوت درون جنبش
زنان طرح نمی كنیم .جنبش زنان می تواند در یك چارچوبه رزمنده و با مواضع روشن
ضد ارتجاعی و ضد امپریالیستی ،گرایشات مختلف درون جنبش زنان را متحد كند.
جنبش كمونیستی و طبقه كارگر در به راه افتادن جنبش قدرتمند و رزمنده زنان كامال
ذینفع است .بر پایی چنین جنبشی ،نیروی طبقه كارگر و دیگر زحمتكشان را در عرصه
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سیاسی صد چندان می كند؛ زیرا مبارزه انقالبی علیه ستم بر زن چهار بند نظام ستم و
استثمار و نظام سیاسی را به لرزه در می آورد .چنین جنبشی نه تنها به آگاهی و
طغیانگری و توان نیمی از توده های مردم می افزاید ،بلكه نیمه دیگر توده مردم یعنی
مردان را نیز از بند ایده های كهنه و پوسیده رها می كند و باعث می شود كه آنان بتوانند
با چشمانی باز و دیدی روشن برای نابود كردن جامعه كهن و بنای جامعه نوین بشری،
مبارزه كنند.
 -از نشریه حقیقت دوره جدید ،شماره  72اسفند 7112

063

جنبش زنان :محرك ها ،دورنماها و وظایف
تحوالت سیاسی جامعه شتاب گرفته؛ دور نوینی از مبارزات توده ای براه افتاده است.
فرصت های انقالبی جدیدی شكل گرفته اند كه تكرار گذشته نیستند؛ نیروهای نوینی
محرك آن بوده و آن را شكل داده اند .جنبش زنان یكی از آنهاست .شاید كسی ـ به ویژه
در داخل كشور ـ نتواند یك جنبش زنان شسته رفته با خواست های تعریف شده و مدون ،با
درجه باالیی از تشكل و با سخنگویان رسمی نشان دهد؛ اما هیچكس نمی تواند حضور
قدرتمند زنان در كلیه عرصه های مبارزاتی و اجتماعی را حس نكند .آنچه كه امروزه در
جریان است مقدمه ای است بر شكل گیری و ظهور حركات اجتماعی بزرگتر؛ آتشی است
كه خبر از حریق های عظیم می دهد.
جنبش زنان ،یك جنبش توده ای است .عصیان و مقاومت زنان در برابر حجاب
اجباری و زورگویی های روزمره عمال حكومت ،روحیه قوی زنان در دادگاه های
طالق ،به زیر سئوال بردن قوانین ،آداب و رسوم ارتجاعی و نقش درجه دوم و تبعی زن
نسبت به مرد ،مبارزه در عرصه هنر و ادبیات و از همه مهم تر ایفای نقش برجسته در
مبارزات ضد رژیمی و دخالت هر چه بیشتر در سیاست از نشانه های توده ای بودن آن
است؛ كه آخرین آنها شركت چشمگیر زنان در تظاهرات های سیاسی و اعتراضی اخیر
است.
جنبش زنان ،یك جنبش سیاسی است .این خصیصه عمومی جنبش زنان در تمامی
كشورهاست؛ چرا كه با قدرتهای سیاسی مردساالر روبرو است؛ و مردساالری در
اشكال گوناگون و در تمامی زوایای زندگی روزمره به طور آشكار و نهان توسط حكام
این كشورها حفظ و تقویت می شود .اما ،این سیاسی بودن جنبش زنان در ایران شكل
تشدید یافته ای به خود گرفته است .در كشوری كه آشكار شدن موی زن ،ایدئولوژی حاكم
را به زیر سئوال می كشد؛ آزادی عشق ،اخالقیات حاكم را متزلزل می كند؛ صحبت از
حق طالق زنان شریعت را تضعیف می كند؛ دفاع از حق برابر زنان با مردان نظام
سیاسی را به لرزه در می آورد؛ جنبش زنان نمی تواند به رویارویی آشكار با قدرت
سیاسی حاكم كشانده نشود .در كشوری كه قدرت دولتی با دین كه مردساالری جزم
الیتجزا و همیشگی آن است در هم آمیخته ،هیچ زن مبارزی نمی تواند از حقوق خویش
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دفاع كند اما پا به عرصه سیاست نگذارد.
جنبش زنان ،از پتانسیل باالی انقالبی برخوردار است؛ چرا كه مبارزه علیه موقعیت
ستمدیدگی زنان اركان نظم كهن را زیر ضرب قرار می دهد .نابرابری میان زن و مرد
یكی از پایه های دولت ارتجاعی است؛ زن ستیزی یك ركن حیاتی و ناگزیر جمهوری
اسالمی و جزم الینفك كاركرد آن است .دامنه مانورهای فریبكارانه و ترفندهای رژیم
برای به كجراه كشاندن این جنبش با محدودیت های زیادی روبرو است .سر و دم بریده
ترین رفرم های فمینیست های اسالمی سریعا با دیوار محدودیت های ایدئولوژی اسالمی
برخورد میکند ،و آنان را با درد العالجی روبرو می كند .در اثر وحشیگری های
نابخشودنی جمهوری اسالمی ،شكاف عمیقی میان رژیم و اكثریت زنان به وجود آمده
است كه پر شدنی نیست .نه فمینیست های اسالمی قادرند این شكاف را پركنند نه
طرفداران سیاست آشتی ملی .مبارزات بیباكانه زنان در دوره كنونی نشانه آن است كه
این جنبش نقش مهمی در افشام سیاست های آشتی جویانه داشته و دارد.
جنبش زنان ،نیرویی قدرتمند در سرنگونی جمهوری اسالمی است .امروزه زنان به
عنوان یك نیروی سیاسی مهم در صحنه حضور دارند و می توانند نقش مهمی در تحوالت
جامعه ایفام نمایند .این مساله به ویژه در شرایطی كه جمهوری اسالمی به خاطر
تضادهای درونی خویش تضعیف و در برابر امواج نوین مقاومت و مبارزات توده ای
مستاصل گشته است ،اهمیتی دو چندان دارد .مبارزه زنان علیه مردساالری بخش جدایی
ناپذیر از پروسه كلی مبارزه انقالبی بوده و جمهوری اسالمی بدون شركت زنان در
مبارزه انقالبی سرنگون نخواهد شد.
برخی پایه های عینی
كنترل و سركوب سیستماتیكی كه طی بیست سال توسط جمهوری اسالمی علیه زنان
اعمال شده ،به مقاومت ادامه دار آنان پا داده است .اگرچه سركوب زنان توسط حكام
اسالمی برخاسته از یك ضرورت ایدئولوژیك ـ سیاسی فوری رژیم در عقب راندن و به
سر جای خود نشاندن نیروی گستاخی بود كه در انقالب  51به میدان آمد ،اما ستم بر زنان
از دالیل تاریخی و ریشه های عمیق تری برخوردار است.
تحوالت ساختاری كه عمدتا در دهه  20شمسی توسط رفرم های امپریالیستی در
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جامعه صورت گرفت ،موجب تغییرات مهم در جایگاه و نقش زن در جامعه شد .برخی
اشكال آشكارا فئودالی یا "سنتی" ستم بر زنان تضعیف گشت و برخی دیگر با اشكال
سرمایه دارانه یا "مدرن" در هم آمیخت .با جذب زنان به بازار كار ،آداب و سننی كه زن
را محدود به خانه و خانواده می كرد زیر ضرب قرار گرفت .در رفتار و انتظارات زنان
نیز تغییرات مهمی صورت گرفت و مناسبات اجتماعی میان زن و مرد تكان خورد .روند
رشد سرمایه داری در ایران نه تنها زنان را از ستم های سنتی رها نكرد بلكه با در هم
آمیزی آنها با اشكال جدیدتر ،ستم بر زنان را تشدید كرد .زنان ایران هم از روابط سنتی
در رنجند هم از تناقضات روابط مدرن با سنتی؛ مضافا تناقضات خود مناسبات سرمایه
دارانه نیز عذاب شان را بیشتر كرده است.
در ایران امروز ،كماكان خانواده به عنوان یك واحد تولیدی در عرصه های مختلف
اقتصاد جامعه ـ به ویژه در زمینه اقتصاد كشاورزی ـ نقش ایفام می كند .حفظ و تقویت
خانواده به عنوان یك واحد تولیدی علیرغم تغییراتی كه در آن صورت گرفته از مهم ترین
مشخصات مناسبات فئودالی بوده كه در قلب آن محرومیت زنان از حق مالكیت ـ به ویژه
محرومیت زنان روستایی از حق مالكیت بر زمین ـ قرار دارد.
نیازهای توسعه سرمایه داری ،بخش قابل توجهی از زنان شهری را مرتبا به عرصه
كار خارج از خانه كشانده اما موقعیت اجتماعی زن ـ به ویژه در روبنای حقوقی و
فرهنگی جامعه ـ همان است كه بود .این تناقض ،شهرها را به نقطه اصطكاك و كانون
حاد مساله زن تبدیل كرده است.
توسعه معوج و از شكل افتاده جامعه ـ تركیب مناسبات سنتی با مدرن ـ در روبنای
فرهنگی جامعه نیز خود را نشان می دهد .عقب مانده ترین ایده های قرون وسطایی بر
سر مساله زنان با "مدرن ترین" ایده ها تركیب می شود و همه به عنوان ابزاری برای
كنترل و سركوب زنان به كار گرفته می شود" .مزیت های" چنین تركیبی را زنان با
گوشت و پوست خود در دوران سلطنت پهلوی حس كردند .چه در آن دوره و چه در
دوران جمهوری اسالمی می توان مشاهده كرد كه حتی مردان خانواده های مدرن شهری
چگونه از ایده های سنتی مردساالرانه و پدرساالرانه برای كنترل زنان و كودكان خود
سود می جویند.
طی دوران حاكمیت جمهوری اسالمی ،استثمار نیروی كار زنان گسترش بیشتری
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یافته است .به ویژه پس از پایان جنگ ارتجاعی با عراق و اجرای طرح های تعدیل
اقتصادی حضور زنان در بازار كار رشد شتابانی به خود گرفته است .استفاده از نیروی
كار زنان نه تنها در بیرون خانه بلكه در درون خانه نیز افزایش یافته است .استفاده از
زنان به عنوان "كارگران خانگی" ابعاد گسترده ای به خود گرفته است .اگر در گذشته
زنان ـ به ویژه زنان شهری ـ عمدتا به كار خانگی می پرداختند ،امروزه بخش گسترده ای
از زنان (حتی زنان متعلق به اقشار میانی) عالوه بر به دوش كشیدن این كار به مشاغل
دیگری مرتبط گشته اند كه برای تامین معاش خانواده ضروری است .طبق آمارهای
رسمی طی سال های  10ـ  7115رشد شاغالن زن ساالنه به 1ر 2درصد و طی سال
های  15ـ  7110این رقم به 5ر 1درصد رسیده است .طی این دوران ده ساله ،تعداد زنان
شاغل از  915هزار نفر به 115ر 7میلیون نفر رسید .اگر نقش نیروی كار زنان در بخش
اقتصاد غیر رسمی هم به حساب آید ،اهمیت روندی كه در بسیاری از كشورها بدان
"زنانه شدن نیروی كار" نام گذاشته اند ،روشن تر می شود.
این روند عینی است كه تاثیر بالواسطه ای بر جنبش زنان در ایران از خود به جای
گذاشته و این جنبش بر بستر آن جریان دارد .علیرغم سركوب های وحشیانه ای كه
جمهوری اسالمی علیه زنان به راه انداخت نتوانست مقاومت زنان را در هم شكند؛
مقاومت نسل زنانی كه در پی انقالب  51بیدار شدند ،قبل از اینكه فروكش كند با امواج
جدیدی از مبارزات زنان تقویت شد و زمینه های مساعدتری برای به راه اندازی یك
جنبش انقالبی گسترده تر ایجاد كرد.
علیرغم اینكه امروزه زنان قشرهای میانی شهری هستند كه نیروی اصلی جنبش زنان
را تشكیل می دهند اما همین جنبش پتانسیل آن را دارد بر فعال شدن زنان طبقات تحتانی
در مبارزه علیه موقعیت ستمدیدگی زنان راه بگشاید .افشاگری ها و مبارزات زنان طبقات
میانی از این نظر می تواند به بیداری و آگاهی بیشتر زنان ـ و همچنین مردان ـ طبقات
تحتانی یاری رساند.
كمونیستها و جنبش زنان
هیچ طبقه ای به اندازه طبقه كارگر در به راه افتادن جنبش انقالبی زنان ذینفع نیست؛
چرا كه تنها طبقه ای است كه رهایی اش در گرو رهایی تمامی بشر از قید هر شكل و
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درجه ای از ستم و استثمار است .چنین جنبشی نیروی طبقه كارگر و خلق را در عرصه
سیاسی صد چندان می كند؛ چرا كه ضربه وارد آوردن بر ستم جنسی چهار بند نظام
سیاسی در ایران را به لرزه در میاورد؛ نه تنها به آگاهی و طغیانگری و توان نیمی از
طبقه كارگر می افزاید بلكه نیم دیگر (مردان) را نیز از بند ایده های كهن رها میکندو
راهگشای پیگیری بیشتر و رزم آگاهانه تر برای سرنگونی نظم كهن می شود .جنبش
زنان ،متحد استراتژیك طبقه كارگر در نابودی جامعه كهنه و ایجاد جامعه نوین است .این
اتحاد ،ائتالفی موقتی و تاكتیكی بین دو گروه اجتماعی بر سر ی كرشته اهداف فوری و
كوتاه مدت نیست؛ بلكه از یك ضرورت تاریخی و درازمدت بر خاسته و از اهمیتی
استراتژیك برخوردار است .ستم جنسی و ستم طبقاتی در هم بافته شده و نابودی یكی بدون
نابودی آن دیگری غیر ممكن است .قیود ستم و نابرابری بر دست و پای زنان ،حلقه های
همان زنجیری است كه همه ستمدیدگان را به بند می كشد .نابودی ستم بر زنان با نابودی
مالكیت خصوصی گره خورده است .از همین رو مبارزه زنان برای كسب رهایی یك قوه
محركه مهم در انقالب سوسیالیستی و یكی از كانون های مهم مبارزه برای پیشرفت
ساختمان سوسیالیسم محسوب می شود .شركت همه جانبه زنان در انقالب به معنی تقویت
عنصر سوسیالیستی انقالب است .بی جهت نبود كه مائوتسه دون رهبر پرولتاریای بین
المللی در مبارزه علیه بورژوازی نوخاسته در جامعه سوسیالیستی تاكید ورزید كه
"انقالب فرهنگی آتی توسط زنان و برای زنان به پا خواهد شد".
مضافا ،در كشورهای تحت سلطه ای چون ایران ،مبارزه زنان نقش پر اهمیتی در
پیروزی انقالب دمكراتیك ایفام می كند .با توجه به كاراكتر نیمه فئودالی ستم جنسی در
ایران ،زنان نیروی مهمی برای پیشبرد تحوالت دمكراتیك ضد فئودالی هستند .جنبش
زنان علیه قیود مردساالری و پدر ساالری مستقیما مناسبات نیمه فئودالی حاكم بر جامعه
را زیر ضرب می برد .تامین حقوق برابر زنان در مالكیت بر زمین ،ارر و در تصاحب
و اداره مایملك خانواده ،تحقق شعار دستمزد برابر در مقابل كار برابر برای زنان و
مردان و برابری حقوقی میان زنان و مردان در سیاست اقتصاد ،و فرهنگ و برقراری
قوانین دمكراتیك ازدواج و طالق نیازمند تحوالت ریشه ای است .این ها تحوالت
دمكراتیكی هستند كه فقط تحت رهبری طبقه كارگر امكان پذیرند و راه را برای تحوالت
سوسیالیستی باز می كنند.
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پیشبرد چنین تحوالت عمیقی در گرو بسیج انقالبی اكثریت زنان است و زنان كارگر
و دهقان نیروی عمده پیشبرنده آن خواهند بود .طریق عمده بسیج این نیرو با برپایی و
توسعه جنگ انقالبی با هدف كسب قدرت سیاسی است؛ چرا كه تنها با اعمال قهر انقالبی
است كه خشم و انرژی كامل ستمدیده ترین ستمدیدگان رها خواهد شد و با تكیه بر آن می
توان مناسبات ارتجاعی كهنسال را از میان برداشت .اعمال جبری ستم بر زنان را فاكت
ها و رویدادهای روزانه زندگی نشان می دهد .این توهم محض است كه بتوان اتوریته
پدرساالرانه و مردساالرانه را ـ به ویژه در روستاها ـ بدون پشتوانه یك جنگ انقالبی
علیه دولت ارتجاعی در هم شكست .این حقیقتی است كه مائوئیستها آن را به هیچوجه
مسكوت نگذاشته و در تمامی جنبشهای توده ای با صراحت بر آن به عنوان تنها راه
رهایی ستمدیدگان (منجمله رهایی زنان) تاكید می گذارند .این امر را تجارب انقالبی دور
و نزدیك و امروزه تجربه انقالب در پرو و نپال و نقش و شركت فعال زنان در آنها ثابت
كرده است.
با چنین دورنمایی است كه كمونیست های انقالبی در شرایط مختلف وظایف خویش را
در قبال جنبش زنان بر عهده می گیرند و بر شركت همه جانبه زنان در جنبش انقالبی
تاكید می ورزند.
سمت جنبش زنان
جنبش زنان می تواند و باید بیش از پیش در عرصه سیاست دخالت کند" .غیر سیاسی
نگاه داشتن جنبش زنان" راه را برای خلع سالح و بی مایه شدن جنبش زنان باز میکند.
مساله زنان ،یك مساله سیاسی است .این واقعیت را حتی رژیم جمهوری اسالمی و
امپریالیستها با طرح های فعالی كه برای مهار زنان دارند ،نشان می دهند .پیش نكشیدن
چارچوبه های سیاسی مشخص كه منعكس كننده منافع سیاسی و اجتماعی اكثریت زنان
ایران است ،آگاهانه یا ناآگاهانه این جنبش را به چارچوبه سیاست و برنامه و طبعا منافع
بانیان و نگهبانان ستم بر زن می كشاند.
از همینرو ،جنبش زنان باید مرز سیاسی روشنی با دشمنان خویش ترسیم كند .نمی
توان با نمایندگان سیاسی ،سیستمی كه هر ثانیه ستم بر زن را تولید و بازتولید میکند یك
جا قرار گرفت و صحبت از مبارزه علیه ستم بر زن کرد .جنبش زنان نمی تواند چشم
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امید به امپریالیست ها و نیروهای ارتجاعی داشته باشد .این خط تمایز شالوده استقالل
سیاسی جنبش زنان است .نه از شر مناسبات سنتی و زن ستیزانه ای كه جمهوری اسالمی
مدافع آنست می توان به امپریالیسم پناه برد و نه از دست دهشت های مدرنیسم
مردساالرانه ای كه امپریالیست ها برای زنان كشورهای تحت سلطه به ارمغان آورده اند
می توان به جمهوری اسالمی و ایده های سنتی متكی شد .بدون داشتن خطی روشن در
این زمینه می توان به خطا رفت .اتكام یا امتیاز دادن به فرهنگ سنتی در مقابله با
فرهنگ امپریالیستی به راحتی می تواند مرز میان جنبش زنان با جمهوری اسالمی را
مخدوش كند .به همین ترتیب اتكام به امپریالیسم تحت این عنوان كه جنبش زنان فقط باید
جمهوری اسالمی را آماج خود قرار دهد ،نیز نادرست بوده و مانع رهایی زنان می شود.
نظام موجود در كشور ما حاصل عملكرد و اتحاد امپریالیسم و مرتجعین داخلی است.
زنان با دو فرهنگ كهنه روبرویند كه در اتحاد با یكدیگر بسر می برند ،فرهنگ كهنه
نیمه فئودالی و فرهنگ كهنه امپریالیستی ،كه در پیوند تنگاتنگ با یكدیگر علیه زنان به
كار گرفته می شوند .جنبش زنان با هیچ كدام از آنها نمی تواند و نباید بدنبال وجوه
مشترك باشد.
بحث غیر سیاسی بودن جنبش زنان به ویژه در شرایط كنونی می تواند ضربات جدی
به جنبش زنان وارد آورد .در شرایطی كه جامعه شاهد بروز جنبشهای سیاسی ـ طبقاتی،
مختلف است .پاره ای نیروهای سیاسی گوناگون با چنین بحثی و تحت توجیهات مختلف
می توانند مانع حضور و طرح مستقل جنبش زنان در صحنه سیاسی جامعه شوند و
صحنه سیاسی مردانه شود .حتی برخی نیروهای انقالبی می توانند به طور خو دبه خودی
دنباله رو جو سیاسی گردند و صرفا مساله زنان را به صورت اعطای برخی حقوق به
زنان طرح كنند تا به راه اندازی یك جنبش آگاهانه و انقالبی .دعوت زنان به دخالت هر
چه بیشتر در امر سیاست خود محكی است برای ارزیابی نیروهای طبقاتی ای كه مدعی
رهایی زنان هستند.
جنبش زنان ،باید یك استراتژی انقالبی اتخاذ كند؛ به رفرم های وعده داده شده امید
نبندد .این مساله به ویژه در شرایطی كه سران جمهوری اسالمی توسط جریان موسوم به
فمینیست های اسالمی وعده اصالحاتی در قوانین حاكم به نفع زنان می دهند از اهمیت
زیادی برخوردار است .برخی ها تصور وارونه ای از این جریان دارند؛ مبنی بر اینكه
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آنان به هر حال می خواهند كاری برای زنان انجام بدهند .این تصویری وارونه است،
زیرا این جریان دقیقا برای مهار و كنترل و به كجراه كشاندن جنبش زنان از سوی
جمهوری اسالمی به راه افتاده است .واقعیت این است كه حركت زنان علیه سیاستهای زن
ستیزانه جمهوری اسالمی به ابعادی رسیده است كه برای رژیم خطرناك است .در مقابله
با این مساله است كه رژیم به چاره جویی پرداخته و این جریان را به راه انداخته است.
آنها به ایدئولوژی مرد ساالرانه اسالمی متكی هستند .در عین حال اصالحاتی جزیی می
خواهند كه هدف اصلی اش آب پاشیدن بر روی خشم زنان و از بین بردن شور و شوق
مبارزاتی و شكاف انداختن بین زنان ،و فرصت خریدن برای دشمن است .آنان از طریق
حجاب رنگی می خواهند زنجیرهای اسارت زنان را نو جلوه دهند؛ و یا با انگشت نهادن
بر برخی خواست هایی بسیار جزیی كه فقط محدود به یك قشر نازك است و امید بستن به
الطاف جمهوری اسالمی ،به توهماتی در بین زنان دامن زنند و كل این نظم ارتجاعی
مردساالرانه را از بحرانی كه دچارش گشته نجات دهند.
مساله این نیست كه نمی توان جمهوری اسالمی یا امپریالیست ها را وادار به هیچ
رفرمی در وضعیت زنان كرد یا برای رفرم نباید مبارزه كرد؛ و یا اینكه هر كس برای
رفرم در چارچوب سیستم موجود كار كند را باید جزم دشمن دانست .مبارزه كردن برای
عقب راندن جمهوری اسالمی در اینجا و آنجا با وارد یك خانه شدن با آن ،فرق دارد.
مضافا ،رفرم های واقعی (نه وعده رفرم یا رفرم های توخالی كه یك چیز را از در جلو
بیرون می رانند و از در عقب وارد میکنند) تنها با مبارزه انقالبی و با اتكا به مبارزات
خود توده ها بدست می آید .بین مبارزه برای رفرم (به طریقی انقالبی) با رفرمیسم زمین
تا آسمان تفاوت است .بین رفرمی كه در اثر مبارزات توده ها حاصل می شود با رفرمی
كه از باال اعطا می شود نیز تفاوت بسیاری موجود است .غالبا رفرم های از باال تدریجی
و دردآور و شكننده هستند .مسلما ،جنبش زنان می تواند از هر روزنه ای برای تقویت
صفوف مبارزه انقالبی زنان علیه كل نظام ارتجاعی استفاده كند؛ اما بدون تقلیل اهداف و
چشم انداز جنبش زنان و بدون دست شستن از سیاست اتكام به نیروی توده ها .آنچه كه
باید مورد مخالفت قرار بگیرد اسیر كردن جنبش زنان در قفس تنگ استراتژی رفرمیستی
و مبارزه در چارچوب قوانین جمهوری اسالمی یا نرم های پذیرفته شده از سوی
قدرتهای امپریالیستی است .باید با نیروها ،تزها و طرحها و افق هایی كه میخواهند از
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جنبش زنان پلی بسازند تا دره عمیقی كه میان مردم (مشخصا زنان) و جمهوری اسالمی
موجود است را پر كنند ،مخالفت كرد.
جنبش زنان باید برای یك اتحاد دمكراتیك تالش كند؛ در چارچوب وحدتی مردمی و
رزمنده ،زمینه های مبارزه دوستانه میان گرایشات و برنامه های مختلف درون خلق را
فراهم كند؛ استقالل و ابتكار عمل گرایشات مختلف را به رسمیت بشناسد .وجود گرایشات
سیاسی گوناگون در جنبش دمكراتیك زنان امری طبیعی است چرا كه زنان نیز به طبقات
تقسیم می شوند .مرزبندی های سیاسی و ایدئولوژیك جنبش سیاسی خواه نا خواه در جنبش
زنان مطرح خواهد شد دقیقا به آن دلیل كه زنان اقشار و طبقات مختلف خلق در عین
داشتن وجه اشتراك در زمینه ستم بر زن ،متعلق به اقشار و طبقات مختلفند و دیدگاه
طبقاتیشان نگرش آنان را به مساله زنان و راه حل ها را رقم میزند .عالوه بر این زنان با
این یا آن گرایش درون جنبش سیاسی سمت گیری میکنند و این نه تنها اشكالی ندارد،
خوب هم هست .زنان درعین اینكه به خاطر مساله ستم بر زن یك نیروی اجتماعی
مشخص هستند ،بخشی از طبقات گسترده تر نیز هستند و خواه ناخواه با این یا آن گرایش
سیاسی درون جنبش سیاسی سمت گیری میکنند یا آن را به وجود می آورند.
ضدیت با جمهوری اسالمی و سیاست های سركوبگرانه آن چه در زمینه زنان و چه
در ارتباط با دیگر ستمدیدگان و مخالفین جمهوری اسالمی؛ ضدیت با امپریالیسم و
بیدادگری های آن در همه جا؛ حفظ استقالل از كلیه دولت های جهان و نهادهای وابسته به
آنها؛ آن چارچوبه سیاسی است كه راه را برای یك جنبش حقیقتا دمكراتیك و توده ای باز
می كند.
در چنین چارچوبه ای ،جنبش زنان باید بتواند منعكس كننده منافع و مسائل اكثریت
زنان جامعه باشد .از این رو باید مدافع حقوق زنان زحمتكش كارگر و دهقان باشد و خود
را محدود به مسائل و منافع زنان طبقات میانی و شهری نكند .همچنین باید در بر گیرنده
زنان تمام خلق های ستمدیده ایران و زنان مهاجر افغانستانی باشد؛ از این رو باید با تنگ
نظری ملی مرز تمایز داشته و مانع نفوذ جریانات و گرایشات شوونیستی فارس شود.
جنبش زنان باید به طرق گوناگون به ارتقا آگاهی و دامن زدن به مبارزه علیه ستم بر زن
در میان كلیه قشرها و طبقات خلقی و ملل ایران بپردازد.
جنبش زنان باید اشكال گوناگون ستم بر زن را بدون قید و شرط و مالحظه افشا كند ـ
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از عریان ترین اشكال ستم فئودالی به زنان تا اشكال پوشیده تر بورژوایی و امپریالیستی
آن .از ستم هایی كه به بخشی از قانون حكومتی تبدیل شده تا آن دسته كه از طریق مذهب،
عرف و عادت به اجرا در می آیند .همچنین باید بدون قید و شرط از كلیه مبارزات زنان
در هر گوشه جهان و علیه هر گونه ستمی كه بر آنان روا می شود ،حمایت كند.
جنبش زنان عمدتا باید خود را مشغول باال بردن آگاهی زنان و بسیج آنان برای طغیان
علیه این ستم كند ،اما باید به ارتقام سطح آگاهی مردان نیز توجه كند و برای گسست آنان
از افكار مردساالری و همدستی با نظامی كه هم خون زنان را می مكد و هم مردان را
مبارزه کند.
جنبش زنان باید به طور كلی از زنانی كه پیشگام مبارزه جدی و خونین علیه حكومت
می شوند و مشخصا از زنان زندانی سیاسی حمایت كند.
جنبش زنان باید تبدیل به تریبون قدرتمندی برای دفاع از كلیه ستمدیدگان شود؛ باید از
مبارزات قشرها و طبقات گوناگون خلق علیه ستم و استثمار حمایت كند؛ باید علیه مظالم
و بیدادگری هایی كه در جهان علیه توده های مردم رخ می دهد عكس العمل نشان دهد.
جنبش زنان باید رزمنده باشد؛ و خود را به چارچوبه های رسمی و "محترمانه" و
قابل تحمل برای حكام كشورهای مختلف محدود نكند .جنبش زنان نباید درگیر به قدرت
رساندن این زن یا آن زن در حكومت های ارتجاعی شود.
تنها با جلو گذاشتن چنین چشم انداز سیاسی است كه جنبش زنان می تواند نقش موثر و
مهمی در تحوالت كشور ایفام كند.
كمونیستها و سازماندهی جنبش زنان
نقش و فعالیت كمونیستهای انقالبی درون جنبش زنان برای جهت گیری آتی این
جنبش كلیدی است .هر اندازه كمونیست ها بتوانند بر دامنه و عمق فعالیت های آگاهگرانه
و سازمانگرانه خویش بیفزایند ،بیشتر می توانند سمت گیری های سیاسی فوق الذكر را
در این جنبش جا بیندازند.
وجود یك شرایط عینی مساعد زمینه را برای پیشبرد كار گسترده توده ای و فعالیت
های متحدانه فراهم آورده است .در متن چنین شرایطی زنان پیشرو كمونیست ـ یعنی
زنانی كه آمال و آرزو و هدفشان رهایی كل بشر از هر نوع ستم و استثمار است نه
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رهایی فقط یك بخش از آن ـ بهتر می توانند تمامی نیروهایی را كه می توان متحد كرد،
حول یك خط دمكراتیك انقالبی متحد كنند .فعالیت های مبارزاتی آنان می تواند نقش
موثری در شكل دادن به یك قطب انقالبی ایفام كند تا دوستان جنبش زنان به سوی آن
جلب شوند و دشمنانش از آن دور شوند .كمونیست ها باید با هر نیرویی به فراخور حالش
مبارزه را به پیش برند؛ بین سرسختانی كه از یك خط و برنامه بورژوا رفرمیستی منسجم
و گاه ارتجاعی پیروی میکنند با دیگرانی كه یك خط در میان گرایشات بورژوا
رفرمیستی از خود نشان می دهند تفاوت بگذارند؛ و بر مبنای تمایزات سیاسی تعیین
كننده ،وحدتی انقالبی در جنبش زنان به وجود آورند .مطمئنا تعمیق و جا افتادن این
معیارها زمان و مبارزه خواهد برد و از همان ابتدا همه آنها تامین نخواهد شد .تازه در
هر چرخشی از اوضاع سیاسی جامعه ،دوباره مبارزه در جنبش زنان بر سر همان مسائل
براه خواهد افتاد و همان مسائل در اشكال جدید به میدان خواهند آمد .جنبش زنان می تواند
در نتیجه مبارزات كمونیست ها رزمنده تر و انقالبی تر شود.
جنبش زنان برای اینكه به صورت یك جنبش پایدار باقی بماند نیازمند آنست كه از یك
ستون فقرات تشكیالتی محكم برخوردار باشد .سیاست رزمنده ،تشكیالت رزمنده می
خواهد .تشكیالت رزمنده افراد ثابت قدم و پیگیر می خواهد .حضور هزاران زن كه در
سطوح مختلف فعال بوده و حاضرند به اشكال گوناگون گامی در جهت اهداف جنبش زنان
بردارند و همچنین وجود محافل گوناگون زنان نه تنها نقطه قوت این جنبش است بلكه خود
تاكیدی است بر نیاز به ایجاد چنین ستون فقرات تشكیالتی .هر چقدر بهتر بتوان با اتكام
به افراد متعهد و مطمئن و به هم پیوسته و منضبط هسته های رهبری كننده را سازمان
داد ،بهتر می توان توده های بیشتری را درگیر مبارزه کرد و از توان و انرژی آنها در
زمینه های مختلف سود جست.
شرایط سیاسی حاكم بر كشور یعنی اعمال سیاست ترور و سركوب انقالبیون،
ضرورت مخفی بودن چنین ستون فقراتی را الزم آور می كند .بدون وجود یك ستون
فقرات مخفی تشكیالتی حتی نمی توان از برخی فعالیت های علنی و قانونی نیز به طور
مناسب استفاده كرد .تجارب انقالبی به ویژه در كشورهایی كه دیكتاتوری و خفقان بر
آنها حاكم است ،تاكیدی است بر پیشبرد روش انقالبی و مخفی .اتخاذ روشی غیر از این
بیان توهم نسبت به دشمن است و می تواند فعالین اصلی این جنبش را به زیر تی دشمن
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براند .نمی توان و نباید به حجاب نازك بورژوا دمكراسی كه گویا قرار است بر
دیكتاتوری و خفقان عریان كشیده شود دل بست؛ و یا فریب شعارهای جناح هایی از
حكومت بر ایجاد تشكالت مستقل غیر حكومتی را خورد .قصد آنها در به راه اندازی
چنین تشكالتی ایجاد سوپاپ اطمینان برای جلوگیری از انفجار توده ای است .به عالوه
تجارب تاریخی مشخصا تجارب مبارزاتی مردم در دوران دمكراسی ناقص در سالهای
 20تا  12و  51تا  10به خوبی نشان داده تا زمانی كه این قبیل رژیم ها در اثر شكل
گیری بحرانهای انقالبی گسترده تضعیف نشوند و یا به دالیل دیگری دچار انشقاق و
ضعف مفرط نگردند نمی توان انتظار پاگیری تشكالت علنی و مستقل توده ای را داشت.
حتی در چنان دورانهایی نیز باید با دید گسترده تری به مبارزات توده ای نگاه كرد و
تمامی ساختار تشكیالتی را علنی نكرد.
امروزه جنبش زنان از امتیازات معینی برخوردار است كه می توان از آن برای
پیشبرد این سیاست تشكیالتی سود جست .فی المثل وجود یك جنبش نسبتا متشكل در خارج
از كشور و حضور ده ها زن فعال و با تجربه یك نقطه قوت مهم محسوب شده و موقعیت
مساعدی را هم از زاویه متحد شدن و هم از زاویه كسب تجارب گوناگون جنبش زنان در
سطح بین المللی فراهم آورده است .جنبش زنان در خارجه به نوبه خود می تواند نقش
موثری در تقویت جنبش زنان ایفام كند .این امتیازی است كه می توان و باید از آن سود
جست و فعاالنه در جهت پیوند جنبش خارج با داخل قدم برداشت.
ایجاد ستون فقرات تشكیالتی از زنان انقالبی كه به شیوه ای پیگیر و خستگی ناپذیر
فعالیت كنند؛ با مهارت كلیه شیوه های مبارزاتی علنی و مخفی را به كار گیرند ،و ابزار
و امكانات مناسب را با توجه به شرایط مشخص به كار گیرند ،نقش حیاتی برای پیشروی
جنبش زنان دارد .در روند مبارزه ،اشكال مبارزاتی و فرم های تشكیالتی مناسب را می
توان كشف كرد و به ایده های تكامل یافته تری دست یافت و گام های قدرتمندتری را در
جهت رهایی زنان سازمان داد.
 -از نشریه حقیقت دوره دوم ،شماره  ،29اسفند 7111
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بمناسبت هشتم مارس (روز جهانی زن)

حجاب ،این مظهر اسارت زنان را به آتش
بكشید!
جایگاه حجاب در سركوب زنان
هشتم مارس ( 71اسفند ماه) امسال 27 ،سال از روزی كه خمینی با اجباری كردن
حجاب اسالمی دستور حمله به زنان را صادر كرد می گذرد .هنوز چند هفته از
سرنگونی رژیم شاه و قیام  22بهمن نمی گذشت كه خمینی فتوای ارتجاعی خود را صادر
كرد .اما این فتوا با تودهنی محكم زنان روبرو شد .زنان كارگر و كارمند ،دانشجویان و
دانش آموزان در خیابانهای تهران به تظاهرات و زد و خورد با حزب هللا تازه به قدرت
رسیده پرداختند .خمینی مجبور شد فتوای خود را پس بگیرد .هشت مارس امسال بیست و
یكمین سالگرد این پیروزی است؛ سالگرد اولین پیروزی مهم در مبارزه زنان علیه
جمهوری اسالمی .مبارزه جسورانه ،بی باكانه و متحدانه زنان عامل تعیین كننده ای در
كسب آن پیروزی بود.
اما اهمیت حجاب از نظر ارتجاع اسالمی حاكم بر ایران چه بود و چیست؟ و در
مقابل ،چرا مبارزه قاطع برای لغو حجاب اجباری از اهمیت بسیاری در مبارزه كنونی
زنان در راه كسب رهایی برخوردار است؟ اجباری كردن حجاب یك حلقه از تهاجم همه
جانبه جمهوری اسالمی به زنان و حقوق اولیه آنان بود .اجباری كردن حجاب اسالمی،
اولین گام جمهوری اسالمی در محكم كردن غل و زنجیرهای سنتی زنان و تشدید موقعیت
نیمه بردگی زنان بود .این حمله با حمالت دیگر كامل شد :تصویب یك سلسله قوانین
اسارت بار علیه زنان ،ایجاد گشت های پلیسی حفاظت از ناموس و حجاب ،دستگیری و
اعدام هزاران زن فعال سیاسی ،تبلیغات و جو سازی بی وقفه علیه آزادی زنان .امروز،
قانون اساسی جمهوری اسالمی و قوانین مدنی و دینی ،زنان را از كوچكترین حق تعیین
سرنوشت خویش محروم میکنند .چادر كردن به سر زنان ،تحقیر آنان به دلیل زن بودن،
تعلیم آنان به اینكه از بدنشان شرمگین باشند و آن را در كیسه بپوشانند ،از فعل و انفعاالت
بیولوژیكشان شرم كنند و آن را پنهان كنند ،حبس كردن آنان در خانه ،محروم كردن
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دختران نوجوان از مناسبات اجتماعی با دوستان و محروم شدن بیشتر آنان پس از ازدواج
از داشتن مناسبات اجتماعی ،تالش به ذلیل كردن زنان و تبدلیش به كودك بزرگی كه از
ورود به جامعه و انجام هرگونه عمل و فكر مستقل وحشت داشته باشند ،هتك حرمت به
زنان هنرمند و فعال ،كتك زدن ،تجاوز ،كشتن زن توسط شوهر ،سنگسار كردن،
دستگیری و شالق زدن او به خاطر زن بودن ،آزادی پدر در فروش دختركان خردسال
خود ،همه اشكال بیرحمانه و دهشتناك زن ستیزی است كه از تمام روزنه های جامعه ما
بیرون می زند .زن ستیزی به طور سیستماتیك توسط جمهوری اسالمی در جامعه و در
میان مردان تشویق می شود و در باالترین سطوح حكومتی برای آن طرح ریزی می
شود .زرادخانه زن ستیزی جمهوری اسالمی رنگارنگ و وسیع است .اما از همان ابتدا،
اجباری و فراگیر كردن حجاب نقشی مركزی در این كارزار بی وقفه بیست ساله داشته
است.
حجــاب
به جرات می توان گفت كه بخش عظیمی از سنن ،یعنی ارزش ها و باورهای پوسیده
عهد عتیق كه در جامعه ما مسلط است ،بیشتر از همه جا در مورد زنان نظم و انسجام
یافته است .ارزش ها و سننی كه زن را در موقعیت محروم و پست اجتماعی قرار می
دهد ،محور اخالقیات اسالمی را در جامعه ما تشكیل می دهد .ارزش ها و آداب اجتماعی
پدیده های ماورا طبقاتی و بدون خصلت طبقاتی نیستند .این ها پدیده هایی “طبیعی” و
“ذاتی” نیستند .این ها مظاهر قدرت اقتصادی و سیاسی یك طبقه معین هستند؛ و اجرای
آنها به محكم تر شدن قدرت اقتصادی و سیاسی آن طبقه معین خدمت میکند .به همین
دلیل طبقه ای كه در قدرت است به شدت از آنها حفاظت میکندو به قوه زور و تبلیغات
مردم را به اجرای آنها وادار میکند.
حجاب یكی از آن سنن است كه دنیایی از مفاهیم اجتماعی در نهان دارد .در جوامع
اسالمی ،حجاب یكی از مظاهر جامعه نیمه فئودالی پدرساالر است و نقش مهمی در حفظ
مناسبات نیمه فئودالی بازی میکند .این درست است كه در جمهوری اسالمی حجاب
اجباری شد ،اما در زمان شاه نیز حجاب همین خصلت و همین نقش را داشت .در زمان
شاه ،پدر و شوهر و برادر (به طور كل خانواده پدرساالر) و فضای مردساالرانه جامعه
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با روش های مستبدانه حجاب را به زنان تحمیل میکرد .در جمهوری اسالمی ،نقش
مستبدانه و رابطه ارباب ـ رعیتی میان مرد و زن تقویت شد .جمهوری اسالمی با تشدید
نقش حجاب ،قدرت سیاسی و اجتماعی خود را تحكیم كرد .مرد ،با تحمیل حجاب بر زن،
نقش اربابی خود را تضمین كرده و با این كار استبداد قرون وسطایی و به طور كل
ستمگری جامعه نیمه فئودالی را تقویت میکند.
حجاب یك عادت بی آزار رایج در میان مردم نیست ،بلكه خصلت طبقاتی دارد.
طبقات استثمارگر و دولت آنها از حجاب به عنوان یك اسلحه ایدئولوژیك برای تقویت
حاكمیت خود استفاده میکنند .بنابراین ،حجاب خصلت طبقاتی ارتجاعی دارد .هنگامی كه
توده های تحت ستم و استثمار ،كارگران و دهقانان و دیگر زنان زحمتكش از آن استفاده
میکنند  ،بدون آنكه خودشان نسبت به آن آگاه باشند ،به محكم شدن قدرت طبقات
استثمارگر و ستمگر و دولت كمك میکنند.
حجاب ،خود یك سمبل حفاظت از مالكیت خصوصی است .در جوامع پدرساالر
(پاتریاركال) ،یعنی كلیه جوامعی كه در آنها مالكیت خصوصی مقدس است ،زن بخشی
از مایملك خصوصی مرد محسوب می شود .در جوامع ماقبل سرمایه داری شكل مالكیت
بر زن اشكال بسیار واضحی داشت .برای اینكه مردی به حریم مالكیت خصوصی مرد
دیگری تجاوز نكند ،زنان در اندرونی نهاده می شدند .تا همین پنجاه سال پیش ،در
اندرونی نگاه داشتن زنان شهری در ایران رایج بود .با گذشت زمان و با تغییر و تحول
در ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه در چنین رفتاری نیز تعدیل ایجاد شده است .اما یوغ
اسارت به اشكال گوناگون به گردن زنان انداخته می شود .اكنون كه تحوالت اقتصادی و
اجتماعی زن را به بیرون از اندرون كشانده ،حجاب یكی از آن حصارهایی است كه
مالكیت خصوصی مرد را تضمین میکند .به عبارت دیگر چادر یا حجاب به طور كل،
تنها یك پوشش نیست بلكه نشانه ای برجسته از مناسبات اجتماعی و مناسبات قدرت
درجامعه است و برای تقویت این مناسبات به كار میرود.
اینكه جمهوری اسالمی به تحمیل حجاب اسالمی پرداخت ،تنها نشانه نیازهای خاص
این رژیم برای تثبیت شكل تئوكراتیك حكومت خود نبود .هیئت حاكمه ایران نیاز داشت
در شرایطی كه با رشد سرمایه داری ،در مناسبات فئودالی تغییرات مهمی به وجود آمده
است ،با وقوع انقالب تغییرات شگرفی در توده های مردم ایجاد شده است ،سلطه
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ایدئولوژیك خود را حفظ كند .در سال های پس از جنگ جهانی دوم تغییرات عمیقی در
ساختار اقتصادی جامعه به وجود آمد كه در نتیجه آن بخش بزرگی از زنان به عرصه
كار بیرون از خانه كشانده شدند .این تحوالت كه موجب تغییرات مهمی در جای زن در
جامعه به طور كل شده است ،آداب و سننی را كه جای زن را محدود به خانه و خانواده
میکند زیر ضرب قرار داده است .و همراه با این تغییرات در رفتار و انتظارات زنان
تغییرات مهمی صورت گرفته است .و بر مناسبات سنتی میان زن و مرد در خانه و به
طور كلی بر بافت مناسبات اجتماعی فشار آورده است .امواج انقالبی اواخر دهه  7150و
شركت گسترده و فعال زنان در آن ضربات دیگری بر این بافت سنتی بود .تبدیل شدن
زنان به نیروی سیاسی مهمی در عرصه سیاسی جامعه كه در جریان انقالب ایران عیان
شد ،تعداد زندانیان سیاسی زن ،شركت زنان در ساختار سازمان های سیاسی رژیم و
اپوزیسیون رژیم ،باال رفتن درصد طالق ،نشانه های این تغییرات است .این تحوالت
بحرانهای اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیك دولت نیمه فئودال نیمه مستعمره را تشدید
میکند .كاركرد پر هرج و مرج سرمایه داری بین المللی موجب كشیده شدن هر چه بیشتر
زنان به صحنه اقتصادی منجمله در ایران می شود .طبقات بورژوا مالك حاكم در
جمهوری اسالمی نه قادرند این نیروی كار را به درون خانه ها برانند و نه به نفعشان
است .اما از سوی دیگر این تحوالت انسجام نظام پدرساالری و سلطه ایدئولوژیك آنها را
تهدید میکند .كوچكترین حركت هر زنی برای در دست گرفتن سرنوشت خود تهدیدی
برای این نظام است .برای حل این تناقضات آنها دست به تشدید ابزارهای زن ستیز در
جامعه زدند .چادر و تضمین به سر كردن آن توسط نیروهای سركوبگر دولت در واقع
تالشی است برای “در جای خود” نگه داشتن این نیمی از جمعیت در شرایطی كه
كاركرد نظام اقتصادی جا به جایی های عظیمی را در این جمعیت به وجود می آورد :از
روستا به شهر ،از خانه به خیابان .چادر برای تضمین و تقویت ارزشهاو اخالقیات سنتی
است كه همراه با این تغییر و تحوالت و همچنین تحت ضربات مبارزات انقالبی در
جامعه ما تضعیف شده است .جمهوری اسالمی باید این نیمی از جمعیت را مطیع نگاه
دارد تا بتواند كل جامعه را مطیع نگاه دارد .اگر چاردیواری خانه و مرد خانه دیگر نمی
تواند زن را مطیع نگاه دارد و این ها به صحنه جامعه كشانده شده اند پس باید در صحن
جامعه پدرساالر بزر یعنی دولت ،طرح و برنامه مشخصی برای مطیع نگاه داشتن او
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داشته باشد .چادر به سر كردن ،در مال عام نخندیدن ،با مرد تماس نگرفتن ،حتی جدا
كردن صندلی های اتوبوس ،كالس های درس دانشگاه و غیره همه و همه برای تحكیم
ارزش ها و اخالق های سنتی است؛ برای مطیع نگاه داشتن زن كه یك جنبه حیاتی از
ساختار قدرت طبقاتی در ایران است .نه فقط در ایران ،بلكه در كلیه جوامع مبتنی بر
مالكیت خصوصی ،تبعیت زن از پدر و شوهر و به طور كل زن از مرد ،یك جنبه حیاتی
از ساختار قدرت اقتصادی و سیاسی است .این تبعیت برای تضمین تبعیت كلیه آحاد
جامعه از “خدا”ی قدرت اقتصادی و سیاسی ،كلیدی است.
هدف از تحمیل حجاب بر زنان چیست؟ همان هدفی است كه از تجاوز به زنان زندانی
سیاسی برای درهم شكستن و مطیع كردنشان دنبال می شود .حجاب ،با شخصیت زن
همان كاری را میکندكه وقتی وی را بدون رضایت و آگاهی به مردی شوهر می دهند؛
همان كاری را میکندكه تاخت زدن زنان میان طایفه ها و خانواده ها؛ همان كاری را
میکندكه رد و بدل كردن زنان میان خانواده های قدرتمند حاكم .همان كاری را كه آزار
جنسی زنان توسط مردان در محل كار .این ها همه برای تثبیت مناسبات قدرت در جامعه
است .برای نشان دادن آن است كه كی حاكم است و كی محكوم و برای سر جای خود
نشاندن محكوم است؛ برای نشان دادن سلطه مالكیت خصوصی است؛ برای تثبیت سلطه
طبقات استثمارگر بر طبقات استثمار شونده و سلطه مرد بر زن است .سلطه گری مرد بر
زن ،یك پدیده اجتماعی ماورا طبقاتی نیست .سلطه گری مرد بر زن ،از ستون های قدرت
اجتماعی طبقات استثمارگر و دولت های مرتجع است .و سلطه گری مرد بر زن حتی در
میان كارگران ،قدرت طبقات استثمارگر و دولت آنان را تحكیم میکند.
حجاب با زنان همان كاری را میکندكه نماز و دعا با كلیه ستمدیدگان میکند .یعنی
تمرینی روزمره است برای عادت كردن به عبودیت و اطاعت .در حالی که ستمدیدگان
برای رهایی خود نیاز به روحیه شورش و طغیان دارند و نه اطاعت .زن با چادر به سر
كردن خود را عادت می دهد كه از مردانی كه صاحب وی هستند اطاعت كند ،تابع جامعه
مردساالر مستبد شود .زن با تمرین اطاعت از مرد خانه در واقع به تمرین اطاعت از
حكومت و تن دادن به اشكال گوناگون بردگی می پردازد .طبقات حاكمه برای زنان در
خارج از خانه ناامنی ایجاد میکنند و به مردان نیز یاد می دهند كه در خیابانها برای
زنان ناامنی ایجاد كنند تا زنان با میل حجاب سر كنند و فكر كنند كه به خاطر خودشان
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دارند حجاب سر میکنند .وقتی جمهوری اسالمی به زن میگوید“ :خواهر حجابت را
رعایت كن” منظورش آن است كه “خواهر حاكمیت مرا رعایت كن”“ ،حاكمیت مردان
بر زنان را رعایت كن” .حجاب یك نقش اجتماعی بزر بازی میکند ،نقشی كه مستقیما
در ارتباط با قدرت سیاسی و اقتصادی است.
حجاب با هی چ كردن زنان آنان را وادار به گردن گذاردن به این حاكمیت ها میکند.
چادر نقش خرد كننده شخصیت ،در هم شكستن حس غرور و سربلندی ،بزدل كردن زن
را بازی میکند .وقتی كه به زن آموخته شود كه شكل بدنش را بپوشاند و از آن شرم كند
باالجبار یاد میگیرد كه جرات فكر كردن و دست زدن به كارهای بزرگتر را هم نكند و
به این ترتیب موجودی عقب مانده می ماند .و با عقب مانده نگاه داشتن زنان ثبات نظم
سیاسی حاكم تضمین می شود .از زنان كارگر ،كارگرانی مطیع درست میکند .حجاب از
كودكی همان كاری را با روح و مغز زنان میکندكه چاردیواری محدود خانه .برای مطیع
كردن زنان ،زرادخانه نظام پدرساالری جمهوری اسالمی تنها به حجاب اكتفا نمیکند ،اما
این یكی از سالحهای مهم و موثرش است .جمهوری اسالمی نقش حجاب را كارآمد تر از
گذشته كرد و آن را به مثابه یك نهاد ایدئولوژیك ثبت کرد.
جریانات اسالمی خارج از جمهوری اسالمی مانند مجاهدین نیز حجاب كشیدن بر زن
را به مثابه یكی از مشخصه های ایدئولوژیك خود تثبیت کرده اند .منشام حجاب در قرآن
است كه میگوید زن باید هیكل خود را در كیسه كند و از برجستگی های آن شرمگین
باشد .در قرن حاضر جریانات سیاسی مذهبی كشورهای اسالمی سعی كردند به حجاب
رنگ و بوی ضداستعماری بدهند .بدون شك چادر عمیقا سیاسی است اما در خدمت قدرت
سیاسی طبقات بورژوا مالك كشورهای تحت سلطه است و نه در خدمت سیاست ضد
استعماری .و تجربه نیز نشان داد كه كلیه رژیم هایی كه با فریبكاری ضد استعماری و
ضد امپریالیستی سعی كردند به حجاب مشروعیت بدهند ،خودشان تا مغز استخوان
وابسته به امپریالیسم شدند .جمهوری اسالمی آخرین نمونه است.
در سازمان مجاهدین نیز با وجود شركت گسترده زنان در امور سیاست و در ساختار
سازمانی ،حجاب و دیگر سنن همین نقش را بازی میکنند .حجاب و پوشش گل و گشاد
زنان بخش مهمی از ایدئولوژی این سازمان را تشكیل می دهد و در كل به همان دالیل
فوق .حجاب ،عبادت ،جدا نشستن زنان و مردان در سالن های جمعی“ ،حالل” كردن
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رهبر زن و مردشان در شرایطی كه مجبور بودند كار مشترك دو به دو كنند .این ها همه
و همه در خدمت به حفظ مناسبات پدرساالری در شرایطی است كه مصلحت های
گوناگون سیاسی این جریان را وادار میکندكه به زنان اتكا گسترده كند ،و برای كشیدن
نیروی زنان در جامعه سرمایه گذاری كند .چادر به سر كردن زنان مجاهد یك امری
ظاهری یا غیر مهم نیست .این سمبل حاكمیت ایدئولوژی پدرساالری در سازمان مجاهدین
است .و اگر كلیه اعضا این سازمان نیز زن بودند در این مساله ذره ای تفاوت نمیکرد.
اتفاقا زنان حامی پدرساالری بهتر می توانند این مناسبات اجتماعی را در جامعه تقویت
كنند .چرا كه عده ای زن این زنجیر را به دست و پای زنان جامعه میبندند و بعد به زنان
القام میکنند كه این زنجیر نیست بلكه سرچشمه “رهایی ” است .تبدیل كردن زنان به
مجریان ایدئولوژی پدرساالری برای این ایدئولوژی آبرو می خرد و به طرز پیچیده تری
ایدئولوژی “اطاعت” را تقویت میکند .این دیگر اوج اطاعت برده وار است كه یك نفر
خودش آگاهانه زنجیرهای تبعیت را به گردن بیاویزد .مجاهدین برای تخفیف این تناقض
می گویند حجابی كه بر سر زنان مجاهد است ،انتخاب شخصی هر زن مجاهد است!
خیر! حجاب ،این سمبل بردگی زن ،بخشی از هویت ایدئولوژیك مجاهدین است .قرآن
شالوده نگرش مجاهدین به جهان و برنامه سیاسی و اجتماعی آنان است .و قرآن یك اثر
تئوریكی است كه مناسبات اجتماعی مربوط به یك جامعه مشخص را تدوین كرده ،به نظم
كشیده و رسمیت داده است .این رشته مناسبات اجتماعی تبیین شده در قرآن مربوط به
جوامع مبتنی بر مالكیت خصوصی و پدرساالر ما قبل سرمایه داری است .از طریق این
كتاب ،جامعه پاتریاركال هزار و چهار صد سال پیش“ ،جایگاه زن” در جامعه را تعریف
كرده و حصاری را در مورد اینكه زن چه می تواند بكند و چه نمی تواند ،كشیده است .در
مورد مالكیت خصوصی و زنان ،قرآن آنچنان صریح است و چنان چارچوبه های محكمی
را گذارده كه به هیچوجه رفرم پذیر نیست .و برای اصالح آن تنها باید آن را به موزه عهد
عتیق سپرد.
مبارزه علیه طبقات ارتجاعی حاكم جدا از مبارزه علیه ارزش ها و سنن آنان نیست.
مبارزه زنان در پاره كردن كلیه زنجیرهای سنت نقش تعیین كننده ای در بیداری همه
محرومان جامعه بازی میکند .مبارزه علیه حجاب اجباری به طور قطع مقام مهمی را در
كل این مبارزه دارد .جان زنان از این همه ستم به لب رسیده است .و خشم آنان چون
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گدازه های آتشفشان می تواند نظام منفور جمهوری اسالمی را بسوزاند و خاكستر كند و
راه را برای ایجاد جامعه ای نوین بگشاید.
زنجیرها را بگسلید و خشم زنان را همچون نیرویی سهمگین برای انقالب دمكراتیك
نوین و سوسیالیستی رها سازید!
 -از نشریه حقیقت دوره دوم ،شماره  ،12فروردین 7119
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"یا همه یا هیچكس"
نقدی بر دیدگاه و برخورد مردساالرانه در جنبش دانشجویی اخیر
جنبش توده ای هر اندازه وسیع ،رادیكال و دامنه دار تر باشد ،این خصوصیت را دارد
كه تضادهای عمیق جامعه را فشرده كرده و آنها را بیش از پیش به مساله روز تبدیل می
كند .تضادهایی حل نشده كه از اعماق جامعه برمی خیزد ،همراه با عملكرد رژیم
ارتجاعی حادتر می شود و سرانجام پاسخی روشن و قطعی می طلبد .خیزش دانشجویی
در تیر ماه نیز دارای چنین خصوصیتی بود .در این جنبش برخی مسائل عمیق سیاسی
همچون ماهیت ارتجاعی و سركوبگر این رژیم و ضرورت سرنگونی آن ،بار دیگر به
موضوع اندیشه و بحث بخش های وسیعتری از مردم تبدیل گشت .یك رنگی و همدستی
همه جناح های جمهوری اسالمی و استراتژی پایه ای آنها كه چیزی بجز حفظ نظام
ارتجاعی و سركوبگرشان نیست ،برای مردم آشكارتر شد .پراتیك عالیترین معیار حقیقت
است .توده ها به عینه مشاهده كردند كه وقتی منافع كل نظام جمهوری اسالمی به خطر
بیفتد ،ناچارا پرده های نیرنگ و فریب به كنار می رود و همه ماهیت واقعی خود را به
نمایش می گذارند" .مبارزه دو خط"ی كه در صفوف این جنبش ،در سطوحی هر چند
ابتدایی ،به راه افتاد در بطن خود سئواالت عمیقی را طرح كرد كه پاسخگویی صحیح به
آنها ،ادامه یابی جنبش بر مسیری تكامل یابنده و انقالبی را ممكن می كند .اینكه كدامین
شعارها داده شود و یا داده نشود ،اینكه در صحن نمازخانه و محوطه كوی دانشگاه تحصن
كنند یا اینكه در خیابان به تظاهرات بپردازند و در پی جلب حمایت توده های بیشتر باشند،
اینكه فعالی ن جنبش صورت خود را بپوشانند تا توسط دشمن شناخته نشده و بتوانند ادامه
یابی مبارزه را تضمین كنند یا نه ،صرفا مسائلی مرتبط با تاكتیك های مبارزاتی نبوده
بلكه فشرده و بازتاب استراتژی ها و گرایشات مختلف طبقاتی است.
اما در جریان جنبش اخیر ،مساله ای دیگر نیز عمیقا خودنمایی می كرد .مساله ای كه
برای پیشبرد یك مبارزه پیروزمند از اهمیتی حیاتی برخوردار است و تعیین می كند كه
اصوال یك انقالب واقعی انجام بگیرد یا نه :مساله زنان و چگونگی شركت آنان در
مبارزه .این موضوعی است كه نباید مسكوت گذارده شود و باید اهمیت كلیدی آن مورد
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تاكید قرار بگیرد و درك شود.
مساله زنان از حادترین مسائل جامعه است .طبقات ارتجاعی حاكم به خاطر ممانعت
از سر ریز شدن خشم زنان مجبور شدند به رئیس جمهور فریبكار چهره "دفاع از حقوق
زنان" بدهند .شركت و مقاومت زنان در عرصه های مختلف مبارزاتی ،یك ویژگی
برجسته تمام دوران حاكمیت جمهوری اسالمی بوده است .میزان دخالتگری زنان در
مبارزه دانشجویی اخیر و جایگاهی كه جامعه مردساالر تالش می كند برای زنان قائل
شود ،نیازمند یك برخورد نقادانه است.
در جریان مبارزه "دو خط" ی كه در روزهای تیر ماه در صفوف جنبش دانشجویی
به راه افتاد ،مبارزه مهمی حول مساله "جنسیت" جریان داشت .در پس این مبارزه ،اما
گرایشات و منافع طبقاتی مختلفی نهفته بود .و این به هیچوجه جای تعجب ندارد .این
جنبش نه فقط دشمن را به طور عینی و عملی زیر ضرب گرفت ،بلكه بسیاری ارزش
های "جا افتاده" را به زیر سئوال كشاند و تفكرات كهنه و ارتجاعی در مورد نقش زنان
در جنبش دانشجویی را ،هر چند در اشكالی ابتدایی ،به مصاف طلبید.
فاكت های واقعی چیست؟ دختران در جنبش دانشجویی اخیر ،مبارزه جو و مصمم
وارد صحنه شدند ،هر چند كه از همان ابتدا تالش می شد تا برای شركت آنان در مبارزه
مانع ایجاد شود .ابتدا درهای خوابگاه دانشجویان دختر قفل شد .دختران درها را باز كرده
و وارد صحنه مبارزه شدند .آنها در مقابل تعرضات دار و دسته های جانی رژیم به
مبارزه و مقاومت دست زدند .دختران از تهدیدهای آدمكشان لومپن رژیم كه با ضرب و
شتم و دادن فحش های ركیك در پی مرعوب كردن آنان بودند ،نهراسیدند .اما اگر
دانشجویان پسر باید در یك جبهه مبارزه می كردند ،دانشجویان دختر باید در دو جبهه می
جنگیدند .آنان در میانه یك مبارزه مهم باید در مقابل این ایده عقب افتاده كه به آنان توصیه
می كرد" :دختران خود را وارد قضیه نكنند" مبارزه و مقاومت می كردند .در گزارشی
می خوانیم:
«اختالف نظر حتی تا پای جنسیت هم كشیده می شود .عده ای می گویند" :همه داخل
خیابان بمانیم" .و پسری داد می زند" :پس بهترست خانم ها بروند داخل .اگر حمله كنند
خانم ها لگدكوب می شوند" دختران داد می زنند" :یعنی چه؟ آقایان جدا ،خانم ها جدا؟ یا
همه ،یا هیچكس" .پسری دیگر می گوید" :ما باید از جان خواهرانمان مواظبت كنیم" .اما
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این گفته او با اعتراض دختران مواجه می شود».
این ایده ها و توصیه ها ،نشانه عمق آپارتاید جنسی در جامعه است كه درون این
جنبش نیز بازتاب می یابد .نشانه اینست كه جنبش از نظر محتوا و فرم به شدت آغشته به
تفكرات مردساالرانه و مذهبی است .تفكراتی كه برای دخالتگری زنان در كلیه عرصه
های حیات سیاسی جامعه ،مانع ایجاد می كند .عناصر انقالبی و پیشرو درون این جنبش
ها وظیفه دارند كه به جنگ این خرافه ارتجاعی رفته و به همان ترتیبی كه رژیم را در
عرصه نبود آزادی و به بند كشیدن اندیشه ،كشتار و اختناق و  ....به مصاف می گیرند،
مبارزه با این ایده ها و عملكردهای منتج از آن را نیز در دستور كار قرار دهند .در غیر
این صورت نمی توان صحبتی از یك مبارزه عمیق ضد ارتجاعی كرد.
زمانی كه دختران دانشجو در اعتراض به توصیه "برادران" می گویند "یا همه یا
هیچكس" ،حقیقتی عمیق را بیان می كنند .اگر یك مبارزه مردمی مانع از درگیر شدن
نیمی از اهالی بشود ،نمی تواند یك جنبش فراگیر توده ای و مترقی باشد .نمی تواند رژیم
را در همه جوانب به زیر ضربه برده و در نهایت نابود كند .این امر برعكس آنچه
بسیاری فكر می كنند ،مساله ای فقط مربوط به كمیت نیروهای شركت كننده در یك
مبارزه نیست .بلكه مهم تر از این ،مساله ای است عمیقا مرتبط با اینكه آیا قصد نابودی
دولت ارتجاعی با تمامی جوانب ستمگری اش موجود است یا خیر .ستم بر زن ،یكی از
پایه های دولت ارتجاعی است و زن ستیزی یك ركن حیاتی جمهوری اسالمی و بخش
الینفك كاركرد آنست .انجام یك انقالب واقعی كه كل نظام ارتجاعی را زیر ضرب ببرد،
با شركت زنان در مبارزه و پاره كردن زنجیرهای انقیاد زنان ،ارتباطی الینفك دارد.
وقتی دختران دانشجو به این كه گویا نقش "پسران" دفاع از آنانست اعتراض می
كنند ،حقیقتی عمیق را بیان می كنند .آنچه زنان نیاز دارند ،قیمومیت مردان نیست بلكه
خالص شدن از این تفكر قیم مآبانه است كه راه رهایی زنان را مسدود می كند.
دختران دانشجو و دانش آموز برای چه در این مبارزه درگیر شدند؟ برخی نشریات
حكومتی (مشخصا نشریه زنان) تالش می كنند این طور القام كنند كه دختران دانشجو
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برای حمایت از "برادران" وارد میدان شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفته ،و
دستگیری دادند" .در هنگام درگیری دختران دانشجویی دیده شدند كه در حمایت از
دانشجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند" 19.مرتجعین سعی می كنند این ایده را
اشاعه دهند كه گویی این مساله ای پیشاپیش حل شده است كه حتی وقتی زنان وارد
مبارزه ای رو در رو و خونین با دشمنان می شوند ،خود منفعتی در این مبارزه نداشته و
صرفا در حال ایفای نقش "تاریخی" شان یعنی دلجویی و پرستاری از "برادران" هستند.
این مزخرفات فقط بیان تالش هایی آگاهانه است برای القام درك های ارتجاعی و زن
ستیز .واقعیت اینست كه زنان جزم ستم دیده ترین قشرهای جامعه هستند .رژیم جمهوری
اسالمی بر زنان ستم مضاعف اعمال می كند؛ ارگان های سركوب مضاعف و قوانین
ستمگرانه مضاعف درست می كند .زنان با انواع مختلف شووینیسم پدرساالرانه و
مردساالرانه و عقاید و سنن عقب افتاده ای كه منطبق بر اینهاست ،روبرو هستند .آپارتاید
جنسی كه یكی از اشكال شدید ستم فئودالی بر زنان است در جامعه رایج است .دخالتگری
وقیحانه دین و شریعت در عمومی ترین تا خصوصی ترین عرصه های زندگی زنان،
فشارهایی چندگانه بر زنان وارد می كند .كنترل و استبداد مطلق افراد مذكر خانواده بر
زنان با رفتار و سنن ارتجاعی كه در تار و پود جامعه بافته شده ،وجه بزرگی از زندگی
زنان است .این امر حتی وقتی پای مبارزه و مقاومت در برابر رژیم مطرح است ،به
صورت كنترل و قیم مآبی مردساالرانه بروز پیدا می كند .و هر جا ستم باشد مقاومت نیز
هست .این ستم ها ،محرك مبارزه و مقاومت زنان در مقابل رژیم جمهوری اسالمی است
و زنان شورشگری كه حاضر نیستند تن به نقشی بدهند كه جامعه برایشان تعیین كرده،
موج تعیین كننده ای از مقاومت توده ای علیه طبقات ارتجاعی حاكم را تشكیل می دهند.
نظرات و جمعبندی هایی كه این واقعیات را انكار می كنند و به جایش جمعبندی های
دیگری را می نشانند ،به خصوص وقتی از جانب نشریاتی بیان می شود كه خود را مدافع
حقوق زنان معرفی می كنند ،این حقیقت را بار دیگر عیان می سازد كه چگونگی تحلیل
از مساله زنان و راه حل آن ،دست آخر مساله ای است طبقاتی .فمینیست های اسالمی و
آن جریاناتی كه كوچكترین وابستگی و دلبستگی به رژیم جمهوری اسالمی داشته باشند،
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قادر نیستند تصویری درست از واقعیت ستم بر زن و نیروی زنان در نابود كردن نظام
ارتجاعی حاكم ،ارائه دهند.
اما بینش مردساالرانه درون جنبش دانشجویی از روزنه ای دیگر نیز تراوش كرد.
مواردی دیده شد كه پسران دانشجو با حضور زنان در تظاهرات خیابانی توافق داشتند،
منتها با این درك و انگیزه كه بدین ترتیب جلوی اقدامات سركوبگرانه رژیم گرفته خواهد
شد! گویی جمهوری اسالمی فقط مردان را با خشونت سركوب می كند و با زنان
برخوردی نرم تر دارد! این تصور عمیقا مردساالرانه و غیر واقعی بود .انگار درگیری
با دشمن و اعمال قهر در انحصار مردان است و وقتی زنان در مبارزه شركت می كنند،
مبارزه خصلتی صلح آمیز پیدا میکند .این كامال خالف واقعیت است .در طول  20سال
حاكمیت جمهوری اسالمی زنان به اشكال گوناگون قهرآمیز با رژیم درگیر نبرد بوده اند.
از مبارزه دلیرانه زنان زحمتكش در خیزش های قهرآمیز توده ای علیه مزدوران رژیم
گرفته ،تا شركت زنان و دختران كمونیست و مبارز در مبارزات مسلحانه .به عالوه ،به
جرات می توان گفت كه در جمهوری اسالمی تنها حقی كه زنان بی تبعیض و مانند
مردان از آن برخوردارند ،حق سركوب شدن است .دستگیری و شكنجه و اعدام صدها
زن و دختر جوان كمونیست و انقالبی شاهد این مدعاست .حتی مواردی مشاهده شده كه
آزار و اذیت زنان زندانی سیاسی بیشتر بوده است .درست به خاطر اینكه از نقطه نظر
تفكرات بیمارگونه مرتجعین ،زنی كه كمونیست و انقالبی شده "پا را از گلیم خود"
هزاران فرسنگ فراتر گذاشته است؛ زیرا جرات كرده تمامی معیارهای جامعه مردساالر
را به چارمیخ بكشد.
در همین زمینه باید به یكی از شعارهای مهم خیزش دانشجویی تیر ماه پرداخت" :می
كشم می كشم ،آن كه برادرم كشت" .شك نیست این شعار بیان روحیه تعرضی و رزمنده
جنبش دانشجویی در برابر جمهوری اسالمی بود .این شعار سیاست های سازشكارانه و
مسالمت جویانه ای كه از جانب تشكالت دانشجویی وابسته به رژیم در بین دانشجویان و
جوانان تبلی می شد را كنار می زد .این شعار ،قهر عادالنه مردم را در خود نهفته داشت
و از همین رو شعاری است كه باید مورد حمایت قرار گیرد .بی جهت نیست كه
مطبوعات وابسته به رژیم به این شعار تاختند ،آن را محكوم و تقبیح كردند و به
دانشجویان نصیحت كردند كه از تكرار چنین شعاری خودداری كنند .اما در عین حال،
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بینش جان سخت مردساالرانه موجود در جامعه در این شعار نیز بازتاب می یافت .گویی
این رزم ،رزمی مردانه است و در آن فقط "برادران" كشته می شوند و فقط "برادران"
هستند كه جای كشته شدگان را در صف مقدم نبرد پر می كنند و دشمن را به سزایش می
رسانند .جنبش دانشجویی باید شعارهایی را برگزیند و بیافریند كه در عین حفظ روحیه و
مضمون رزمنده ،از اینگونه تبارزات مردساالرانه رها باشد.
علیرغم شركت مبارزه جویانه دختران دانشجو در جنبش دانشجویی اخیر ،واقعیت
اینست كه تعداد زنان درگیر در مبارزه در مقایسه با مردان كم بود؛ و نقش زنان در
رهبری این جنبش نیز ناچیز بود .و این از كمبودهای مهم این جنبش بود .در جمع
سازمان گران و مبلغان جنبش ،دختران دانشجو حضور نداشتند؛ و مسلما وقتی هم كه
خواستند چنین نقش هایی را ایفا كنند ،نه فقط از جانب تشكالت وابسته به رژیم نظیر
"دفتر تحكیم وحدت" بلكه توسط ایده ها و گرایشات مذهبی و مردساالرانه درون خود
جنبش ،به عقب رانده شدند .در این جنبش ،خواسته های مشخص دختران دانشجو ،به
مثابه یك قشر متمایز و مشخص ،مطرح نشد .و این خود عاملی بود كه برای اشاعه دیدگاه
های ارتجاعی و عقب افتاده بر سر مساله زنان خوراك تهیه كرد؛ به اشاعه این خرافه
یاری رساند كه دختران برای حمایت از "برادران" وارد مبارزه شدند .مساله این نیست
كه زنان نباید از مردانی كه تحت ستم هستند حمایت كنند؛ بلكه مساله آنست كه بخش
بزرگی از دانشجویان را زنان تشكیل می دهند كه خود تضادی عمیق با نظام جمهوری
اسالمی دارند .آنان هم به مثابه دانشجو و هم به مثابه زن با این رژیم تضاد دارند.
بنابراین انگیزه و محركی قوی برای شورش كردن علیه حكام مستبد جمهوری اسالمی در
آنان موجودست .این انگیزه كه از عمق و دامنه وسیعی برخوردارست را نمی توان به
حمایت از "برادران" تقلیل داد.
شعارهای جنبش دانشجویی ،نباید صرفا به طرح خواسته های یك قشر محدود می
ماند .یك جنبش توده ای رزمنده باید به آالم و رنج های كلیه اقشار و طبقات خلق ،اعم از
كارگران و دهقانان ،ملل ستمدیده و زنان ،عكس العمل نشان دهد؛ دشمن را در تمامی
عرصه های ستمگری كه اعمال می كند افشام كرده و به عقب نشینی وادار كند .این
عكس العمل باید در سیاست ها و شعارهای چنین جنبشی بازتاب یابد.
ما شاهد این بودیم كه زنان در انقالب  51به طور چشمگیری شركت كرده و نیروی
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پر توانی را نمایندگی می كردند .بسیاری از آنها چشم انداز جامعه ای كه دیگر در آن
مورد تبعیض و تحقیر قرار نمی گیرند را در فردای انقالب جستجو می كردند .آنان برای
دستیابی به جامعه عادالنه ای كه در آن دیگر به مثابه زن سركوب و سركوفت نشده و از
حقوق انسانی و برابر با مردان برخوردار باشند ،در انقالب شركت می كردند .در دوره
انقالب ،به موازات تشكالت و شوراهای كارگری و دهقانی ،تشكالت توده ای زنان تشكیل
شد .و به همان نسبت كه خواسته ها و شعارهای مربوط به رهایی زنان طرح شد ،تاثیرات
عمیقی بر روندهای سیاسی آتی جامعه گذارد .در آن دوره حتی درون جنبش كمونیستی
گرایش نادرست قدرتمندی موجود بود كه سیاست و شعارهای مرتبط با رهایی زنان را
تحت الشعاع سیاست و شعارهای دیگر قرار دهد و مساله زنان را جزم مسائل فرعی در
مبارزه علیه جمهوری اسالمی مطرح كند .نتیجه آن شد كه مساله زن و خواسته های
اساسی مربوط به زنان ،در انقالب جایگاه در خور نیافت .در حالی كه اگر این مساله به
شكل گسترده و عمیق مطرح می شد ،مسلما انقالب ضربات بیشتری بر اركان این نظام
ستمگر وارد می آورد؛ آگاهی انقالبی توده ها تمعیق می یافت؛ نیروی به مراتب بزرگتر
و آگاهتری برای پیشبرد تحوالت انقالبی آزاد می شد؛ و دستاوردها و درس های غنی
تری را برای مبارزه امروز بر جای می گذاشت.
این ها درس های مهمی است كه باید در ذهن عناصر پیشرو و انقالبی درون این
جنبش ها ،اعم از زن و مرد ،حك شود .حتی اگر زنان در جنبش های كنونی به طور
گسترده هم شركت كنند اما فاقد سیاست و شعارهایی باشند كه رژیم را در عرصه زن
ستیزی هار و عنان گسیخته اش ،به محاكمه بكشد ،نمی توان از حضور سیاسی فعال و
مستقل زنان صحبتی كرد .عناصر پیشرو و مبارز درون این جنبش ها نباید اجازه دهند كه
تفكرات مردساالرانه ،تمایالت مذهبی و سیاست های آگاهانه تشكالت دانشجویی وابسته
به رژیم مانع رها شدن و به میدان آمدن نیروی مبارزاتی زنان شود .جوانان مبارزه جویی
كه واقعا خواهان ریشه كن كردن بساط جمهوری اسالمی هستند باید دریابند كه تا وقتی
خود به افكار مردساالرانه و زن ستیز آلوده باشند ،نمی توانند به طور قاطع و ریشه ای با
نظامی كه مردساالری یك مشخصه اساسی آن است ،مبارزه كنند.
تحت جمهوری اسالمی محدودیت های زیادی در برابر دانشجویان زن قرار دارد.
حجاب اجباری ،تبعیض در نظام آموزشی ،محتوای شووینیستی و مردساالرانه كتب
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درسی ،ممنوعیت دختران از تحصیل در برخی رشته ها و مشاغل و غیره فشاری طاقت
فرسا را بر شانه دختران دانشجو و دانش آموز وارد می كند .مبارزه علیه همه این
ستمگری ها ،باید بخشی دائمی از مبارزات دانشجویی و دانش آموزی باشد .لغو بی قید و
شرط حجاب اجباری باید به یكی از شعارهای همیشگی جنبش جوانان و دانشجویان تبدیل
شود .شعاری كه در تظاهرات های توده ای نه فقط باید فریاد كرد بلكه می توان آن را
عملی ساخت .شعار "زنجیرها را بگسلید ،خشم زنان را به مثابه نیروی قدرتمندی برای
انقالب رها سازید" و شعارهایی دیگر كه همین مضمون و روحیه را بیان كند ،باید در
میانه این مبارزات طنین افكن شود .زنان منفعت بزرگی در كوتاه شدن دست دین و
شریعت از حیات جامعه دارند .بنابراین شعار "جدایی دین از دولت" ،لغو تمامی قوانین و
مقررات شرعی و عرفی ضد زن ،لغو مجازات های ویژه زنان ،باید شعار هر جنبش
مترقی و انقالبی باشد .دانشگاه و مبارزات دانشجویی باید یكی از مراكز افشاگری در
مورد ستم بر زنان باشد .مسلما در این میان وظیفه سنگینی بر دوش زنان مبارز و پیشرو
قرار دارد.
 -از نشریه حقیقت دوره دوم ،شماره  ،17شهریور 7111
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زن زدایی از طبقه کارگر!
– از نشریه حقیقت دوره جدید ،شماره  19اسفند 7111

مقاله ای از آقایی به نام "بهپزاد سپهرابی" بپه تپاریخ  22بهمپن  7111در سپایت "سپالم
دمكرات" به مناسبت  1مارس درج شپده اسپت .هنگپام خوانپدن ایپن مقالپه انسپان دچپار ایپن
حیرت می شود كه آیا ایشان بپه مفهپومی تحپت عنپوان «مسپاله زن» و عمپق و دامنپه ی آن
آشنا هستند یا ای نكه صرفا برای همرنگ شدن بپا جماعپت و نپان را بپه نپرخ روز خپوردن،
خود را ملزم به نظردهی دیده اند.
چند سالی است كه "اعالم موضپع" بپر سپر مسپاله زنپان و حمایپت هپای ایپن چنینپی مپد
روز شپپده اسپپت .اگپپر زمپپانی طپپرح ایپن مسپپاله از جانپپب بسپیاری نیروهپپای سیاسپپی مپپدعی
سوسیالیسم به عنوان موضوعی فرعی و ثانویه قلمداد می شد ،امروزه وضع متفپاوت شپده
اسپپت .مبپپارزه و مقاومپپت زنپپان و تپپالش نظپپری و عملپپی فعپپالین جنپپبش زنپپان ،همگپپان را
وادار به موضع گیری كرده است .امروز چگونگی نگاه به جنپبش زنپان و مسپاله زنپان بپه
طور كلی و در پی آن ارائه راهكار برای پیشرفت و گسپترش آن ،تبپدیل بپه موضپوع روز
و در دستور كار شده است .هر نیروی سیاسی و یا هر شخص منفپردی ایپن را حپس كپرده
است كه داشتن دغدغه بر سر مساله زنپان ،شپاخص مهمپی بپرای مشپخص كپردن موقعیپت
اوست .اینكه كجا ایستاده است و به واقع تا چه درجه ای و خواهپان چپه جامعپه ایسپت .ایپن
را از باال تا پایین این جامعه ی خفقان زده حس كرده اند .درك نه .بلكه حس كرده اند.
چندی قبل در شهری کوچک و مذهبی شعاری را به روی دیواری دیدم از این قرار:
«شاخص پیشرفت هر جامعپه ای موقعیپت زن در آن جامعپه اسپت» .ایپ ن شپعار در كنپار
شعار « خواهرم حجاب صدف توست» نوشته شده بود و آشكارا كپی ه بپرداری ناصپادقانه
ای بود از شپعار جنپبش كمونیسپتی مبنپی بپر "درجپه ی پیشپرفت یپ ك جامعپه بپا درجپه ی
آزادی زنان آن جامعه سنجیده می شود" .بنظپر مپی آمپد گسپترش ،دامنپه و البتپه دردسپر
ای پ ن مسپپاله بپپرای جمهپپوری اسپپالمی بپپه درجپپه ای ا سپپت كپپه او را وادار بپپه چن پین كپی په
برداری هایی كه هی چ مطابق با اصل نیست ،می كند.
در نوشته آقای سهرابی چیزی نمی یابید به جز تالشپی نپاموفق بپرای "اعپالم موضپع".
تاریخچه ،تاریخچه است و تكرار مكرر آن نه اعتباری می بخشد و نه اینكه كسی می تواند
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آن را انكار كند .اینكه در سال  7115در نیویورك چه اتفاقی افتاد و بعدها چه كسانی و در
چه سالی آن اتفاق را چگونپه گرامپی داشپتند و چپه سپنتی را پایپه گپذاری كردنپد را همگپان
می دانند .تا اینجای قضیه ،قصه تاریخ است .اما تاریخ آنجایی كپه قرارسپت خپاص شپود و
به طور مشخص مورد بررسی و نقد و پژوهش قرار گیرد ،دشوار می شود .بپه خصپوص
برای كسانی كه در عین محدودیت هپای ایپدئولوژیك و سیاسپی و فقپدان درك همپه جانبپه و
ژرف از مساله زنان ،خود را در موقعیت اعالم نظر هم می بینند.
نوشته آقای سهرابی نشان می دهد كه ایشان در جریان جدل ها و منازعات و به عالوه
تالش های نظری كه در جنبش كمونیسپتی بپر سپر مسپاله زنپان جپاری بپوده و هسپت قپرار
ندارند .ضمنا مطالعه و دركپی نیپز از جنپبش فمینیسپتی ،تپالش هپای ارزشپمندی كپه توسپط
زنان فمینیست در نظریپه پپردازی و نقپد دیپدگاه هپای سپنتی در زمینپه مسپاله زنپان و ارائپه
راهكپپار صپپورت گرفتپپه ،ندارنپپد .آقپپای سپپهرابی ـ البپپد بپه نظپپر خپپود بپپرای طبقپپاتی كپپردن
موضوع ـ همه جا "زن و مرد" را با هم مورد خطاب قرار داده است .ایشان می نویسند:
"امروز ما شاهد مناسبات تولیدی و روابط كار و سرمایه ای هستیم ،كپه در آن زنپان و
مردان در عرصه كار و زندگی ،به یك اندازه اسپتثمار شپده و در فضپا ای آكنپده بپه تمپامی
اشكال ستمگرانه دست به گریبانیم كه بیان هر خواست انسانی جرم تلقی شپده و زن و مپرد
معترض ،به این مناسبات به یك میزان دادگاهی و محاكمه می شوند و احكام صپادره بپدون
تبعیض بر سر زنان و مردان نازل شده و "....
به نظر می آید ایشان در كره مریخ به سر می برند و یا اینكه دچار بیماری كور جنسی
هسپپتند .در نظپپام سپپرمایه داری در مناسپپبات می پان كپپار و سپپرمایه ،زنپپان و مپپردان كپپارگر
استثمار می شوند .اما اصپرار بپر "یكسپان" بپودن ایپن اسپتثمار هپم نشپان از درك پپایین از
اقتصپپپپاد سیاسپپپپی سپپپپرمایه داری و مكانیسپپپپم كپپپپاركرد آن دارد و هپپپپم نشپپپپان از نگپپپپاهی
مردسپپاالرانه .در مناسپپبات كپپار و سپپرمایه ،زنپپان بپپه خپپاطر جنسپیت خپپود (و نپپه صپپرفا بپپه
خاطر كارگر بودن) دستمزد پایینتری نسبت به مردان دریافت می كنند .شعار "مپزد برابپر
برای كار برابر" همین موضوع را مورد برخورد قرار می دهد .به یك معنپا زنپان كپارگر
در روند كار با استثمار بیشتری رو به رویند .آنها نسبت به مپردان كپارگر ارزش افپزوده
بیشتری را به حساب سرمایه دار واریپز مپی كننپد .امپروز بپا رشپد رونپد گلوبالیزاسپیون و
زنانه شدن بیشتر نیروی كار ،این امر ابعادی فاجعه بار به خود گرفته اسپت .ایپن تپازه یپك
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جنبه از این مناسبات استثمارگرانه است .جنبه هایی مانند توهین ،تحقیر ،سوم استفاده های
جنسی و هزار درد دیگپر ،جوانپب دیگپری از ایپن مناسپبات اسپت .كپار خپانگی زنپان (چپه
زنپپان كپپارگر و غیپره) موجپپب چپپرخش سپپودآورتر سپپرمایه بپپرای كپپل نظپپام سپپرمایه داری
است .بخش بزرگی از بازتولید نیروی كار ،بپر عهپده كپار رایگپان و فرسپاینده زنپان اسپت
كه همه آن فعالیت هایی كه به خانه داری معروف است را انجام می دهنپد؛ و شپمار زنپانی
كه افزون بر اشتغال در خارج از خانه هم چنپان بردگپان كپار خپانگی هسپتند روز بپه روز
بیشتر می شود .بنابراین جنسیت زدایی از ایپن موضپوع و گفپتن اینكپه "زنپان و مپردان در
عرصه ی كار و زندگی به یك سان استثمار می شوند" در خوش بینانه ترین حالت فقط یك
شوخی عقب مانده و تلخ و خارج از بعد زمان و مكان بنظر می آید.
ب په عپپالوه ایشپپان دركشپپان از «مناساابات تولی ادی» محپپدود بپپه رابطپپه خری پد و فپپروش
نی پروی كپپار می پان سپپرمایه دار و كپپارگر اسپپت .نتیجتپپا قپپادر نیسپپتند دركپپی ماركسیسپپتی از
جایگاه ستم بر زن در نظام اجتماعی اقتصپادی سپرمایه داری ،بپه پپیش بگذارنپد .مناسپبات
تولیدی پیش از هر چیز یك پدیده اجتماعی است كه رابطه خرید و فروش نیروی كار میان
سرمایه دار و كارگر تنها یپك بخپش از ایپن مناسپبات تولیپدی اجتماعپا سپازمان یافتپه اسپت.
خرید و فروش نیروی كار میان سرمایه دار و كارگر بر بستر یك روابپط اجتمپاعی پیچیپده
انجام می شود كه جایگاه فرودست و نابرابر زن یكی از مولفه های مهپم آنسپت .كپاالیی بپه
نام نیروی كار نیز در یك فرآیند كلی اجتماعی تولید می شود كپه زنپان از زمپان زاییپدن تپا
ارائپپه خپپدمات خپپانگی نقشپپی اساسپپی در آن دارنپپد .امپپا بپپرخالف كپپارگر ،نقپپش زن در ای پن
فرآینپپد اجتمپپاعی پنهپپان مپپی مانپپد .و نگپپاه مردسپپاالرانه مشپپتاق پنهپپان مانپپدن ای پن نقپپش در
جریان بازتولید جامعپه اسپت .ندیپدن ایپن واقعیپت و تقلیپل دادن مناسپبات تولیپدی بپه رابطپه
میپپان كپپارگر و سپپرمایه دار ،بیپپان یپپك درك اكونومیسپپتی از روابپپط تولیپپدی و اجتمپپاعی
استثمارگرانه است .ایپ ن درك درون جنپبش كپارگری غلبپه دارد و بپه همپین دلیپل اسپت كپه
گرایش مردساالری ویژگی اغلب جنبش های سندیكایی و اتحادیه ای در ایران و در جهپان
است .تا زمانی که جنبش کارگری ایپن درک هپا را از صپفوف خپود نزدایپد ،قپادر نخواهپد
بود شکافی را که بورژوازی از طریق تقویت مردساالری بین زن و مرد کارگر به وجپود
آورده خنثی کند .خنثی کردن این شکاف با الپوشان کردن آن تفاوت دارد .بپورژوازی ایپن
شکاف را الپوشان می کند اما یک کارگر آگاه آن را افشا می کند تا آن را محو کند.
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امثال آقای سهرابی قادر به درک و تصور این نکته نیستند که زن کارگر در هر لحظه
هم کارگری است که استثمار می شود هم زنی است که بر او ستم مضاعف مپی شپود .اگپر
اولپپی از سپپوی سپپرمایه داران اعمپپال مپپی شپپود ،دومپپی از سپپوی سپپرمایه داران و مردانپپی
است که در ستم بر زن با سرمایه داران شریک شده اند .زن کارگر ناچار اسپت علیپه سپتم
طبقاتی و ستم جنسیتی همزمان مبارزه کند .مبارزه طبقاتی بدون مبارزه علیه ستم جنسپیتی
عمق نمی یابد .بدون مبارزه بپا بیپنش مردسپاالرانه در صپفوف جنپبش کپارگری نمپی تپوان
صحبت از اتحاد میان زن و مرد کارگر کرد.
از نظر آقای سهرابی «زن و مرد معترض باه ایان مناسابات باه یاك میازان دادگااهی و
محاكمه می داوند ....احكاام صاادره بادون تبعایض بار سار زناان و ماردان ناازل مای داود
و.»....
نگارنده با خواندن این سطور برایش این سپوال پپیش آمپد كپه ایشپان از كپدام دنیپا سپخن
می گویند .از دنیای راحله كه همین چندی پیش اعدام شد یا از دنیای آقایان مشپاهیر فوتبپال
كپه بپه راحتپی تبرئپپه شپپدند و زن بینپوای دیگپپری را بپه پپپای چوبپپه دار روانپه مپپی كننپپد .از
دنیای عاطفه  71ساله یا از دنیای كسانی كپه او را محكپوم كردنپد .از دنیپای میلیپونهپا زن
كه از فردای انقپالب بپه خپاطر زن بپودن مپورد حملپه و ضپرب و شپتم قپرار گرفتنپد و 10
سپپال اسپپت بپپرای حپپق ابتپپدایی انتخپپاب پوشپپش مقاومپپت و اعتپپراض مپپیکننپپد ،ی پا از دنی پای
دیگری.
رژیم ایران بالی جان همه مردم اعم از زن و مرد است .این رژیم كل جامعه را به بند
كشپیده و مپپورد اسپپتثمار و سپپتم قپپرار مپپی دهپپد .در عپین حپپال ایپن یپك رژیپم مپپذهبی اسپپت.
برجسپپپته تپپپرین ویژگپپپی ایپپپن حكومپپپت كپپپه او را از دیگپپپر حكومپپپت هپپپای اسپپپتثمارگر امپپپا
غیرمذهبی متمایز می كند ،غلظت و شپدت ضپد زن بپودن ایپن رژیپم اسپت .در اینجپا مپا بپا
قوانین ویژه ضد زن و با مجازات های ویژه زنان روبپرو هسپتیم .مكتپوب و تپدوین شپده و
قابل اجرا در هر موقعیت .اخیرا پدری دختر خودش را در زاهدان سنگسار كرد .بگذاریپد
ببینیم قانون و احكام در این مورد چگونه به اجرا در می آید .امپا از نظپر قپوانین شپرع كپه
نوشته و نانوشته در این مملكت قوانین جاری است ،آن پدر مجاز به چنین عملی بود .حتپی
اگپر نپیم نگپپاهی بپپه صپپفحه حپپوادر روزنامپپه هپا بیندازیپد متوجپپه تكپپرار تلپپخ چنپین اعمپپالی
خواهید شد .بنابراین اصرار آقای سپهرابی در مپورد اینكپه "همپه بپدون تبعپیض محاكمپه و
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دادگپپاهی مپپی شپپوند" بس پیار سپپوال برانگی پز اسپپت .و تپپاریخ و تجربپپه نشپپان داده ای پن گونپپه
جنسیت زدایی ها (تحپت عنپوان همپه) ،فقپط در خپدمت حفپظ و بازتولیپد نظپام مردسپاالری
قرار گرفته است .حال چه شخص به آن آگاه باشد چه نباشد.
آقای سهرابی در انتهای نوشته خود به ارائه پیشنهاد و طرح برای  1مارس امسپال پرداختپه
انپپد .ایشپپان در دنی پای خپپویش اعپپالم كپپرده انپپد كپپه امسپپال  1مپپارس بای پد حپپول مطالبپپات طبقپپاتی
سازمان یابد و با «پخته گی الزم به ایجپاد تشپکالت تپوده ای طبقپاتی ،جپدای از جنسپیت و ملیپت
 ......تنهپپا بپپر اسپپاس مصپپالح و منپپافع و دی پد طبقپپاتی و همسپپو و هپپم گپپام بپپا تشپپکالت کپپارگری
حضور هر چه گسترده تری از زنان و مردان برابری خواه ....بپا داشپتن اسپتراتژی و آلترنپاتیو
طبقاتی و با شناخت معظالت و بر اساس سبک کپار مشپخص ،بپه کپاری عملپی و پراتیپک شپده
ای دست» بزند.
اینكه درك این آقا از استراتژی و آلترناتیو انقالبی چیست را خودشان روشپن كننپد .امپا
معلوم نیست چرا كارگران باید خواهپان تشپكالت مسپتقل خپود باشپند ولپی زنپان نپه .معنپای
این استقالل نیز مشخص نیست .چرا باید  1مپارس همگپام بپا تشپكالت كپارگری جلپو بپرود
اما عكس آن صادق نیست .آقای سهرابی بهتر بود این را روشن مپی كردنپد كپه چپرا زنپان
در معپپرض تپپپوهین و تحقیپپپر دائپپپم جامعپپپه مردسپپاالر منجملپپپه کپپپارگران مپپپرد (و نپپپه فقپپپط
كارفرمایان آنگونه كه ایشان می گویند) قپرار دارنپد و نقپش شپبکه سپنت و مپذهب و افکپار
مسلط در جامعه در این میان چه است .برخالف نسخه ای كه آقای سهرابی برای  1مارس
امسپپال مپپی پیچنپپد ،فعپپالین  1مپپارس در عپپین حمای پت و همبسپپتگی بپپا سپپایر جنپپبش هپپای
اجتماعی بایپد بپه روی موضپوعات دیگپری تاكیپد كننپد .آنهپا بپه هپر طریقپی كپه  1مپارس
امسال را برگزار كنند باید رژیم جمهوری اسالمی و سیاست هپای زن سپتیزانه آن را افشپا
كرده و توده های زن بیشتری را درگیر كنند .آنان باید خواستار لغو تمام قوانین شپریعت و
قوانین تبعیض آلود ضد زن باشند .چون این قوانین انعکاسی از مناسبات قدرت و مناسبات
تولیدی جامعه اند که زنان کارگر (ولی نپه فقپط آنهپا) بزرگتپرین قربانیپان آن هسپتند .آنپان
باید به هر طریقی كه ممكن است راهكارهای ریشه ای بپرای رهپایی زنپان را تپرویج كننپد
و آن را به میان مردم ببرند؛ و باید موانعی كه در ایپن راه موجپود اسپت ،منجملپه دیپدگاه و
عملكردهای مردساالرانه ای كه مدعی سوسیالیسم هسپتند ،را بپه درسپتی شناسپایی كپرده و
مپپروج دی پدگاه رهپپایی بخپپش در ای پن زمینپپه باشپپند .آنهپپا بای پد بپپه روی ضپپرورت داشپپتن
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تشكیالت مستقل زنان پافشاری كننپد و پارامترهپای سیاسپی ایپن اسپتقالل را مشپخص كننپد.
یعنپپی مسپپتقل از ای پدئولوژی و سیاسپپت هپپای جمهپپوری اسپپالمی و مسپپتقل از طپپرح و نقشپپه
های قدرت های بزر سرمایه داری.
در میان همه ناروشنی ها اما یك چیز روشن است .در این كشور پیشرفت و
سوسیالیسمی در كار نخواهد بود مگر اینكه از مساله ستم بر زن و راه رهایی زنان دركی
درست تبیین شده باشد و بر مبنای آن عمل شود.
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اطالعیه ها
روز جهانی زن

رهایی زن ،رهایی بشریت
حضور زنان در جنبش  9ماهه اخیر به مثابه یک نیروی اجتماعی قدرتمند و بالنده که
چشم دوست و دشمن را خیره کرده است نشانه حقایق عمیقی در مورد جامعه ما و راه
رهایی آن است .نشانه آن است که یکی از نقاط تالقی و تمرکز تضادهای اجتماعی
مختلف جامعه ما در کجا قرار دارد؛ مرکز زلزله ای که می تواند طومار جمهوری
اسالمی را در هم پیچد کجاست؛ مواد مذابی که در زیر فشار ستم و استثمار همه جانبه
اقتصادی و سی اسی و فرهنگی در دل جامعه ما انباشته شده است از دهانه کدام آتشفشان
می تواند قدرتمندتر از هر جای دیگر بیرون بریزد و پشتوانه آغاز و تکامل یک انقالب
اجتماعی بی نظیر در ایران شود که نه فقط چهره ایران بلکه خاورمیانه و جهان را
عوض کند.
در این پرتو ،سخنی صریح و بی پرده داریم با مردمی که خواهان تغییر وضع جامعه
و پیشروی آن به سوی آزادی و عدالت اجتماعی اند :شمار عظیمی از مردم جامعه ما به
درستی رژیم جمهوری اسالمی را منبع انکار ناپذیر تمام پلشتی های اجتماعی می دانند.
اما اکثریت همین مردم ،هنوز ،لگدمال شدن آزادی زنان توسط رژیم را جزم این پلشتی
ها نمی شمارند ـ حال آنکه از اصلی ترین آن هاست و در صفحه نخست شناسنامه
اجتماعی و ایدئولوژیک جمهوری اسالمی ایران ثبت شده است.
یکی از ضعف های جدی و غیر قابل چشم پوشی جنبش ضد رژیمی  9ماهه گذشته
همین است .این ضعف نشانه آن است که هنوز اکثر مبارزین خیابان ها در مورد اینکه
چه جامعه ای با چه مشخصاتی می خواهیم ،راه دست یابی به آن چیست و با چه نوع
رهبری می توانیم آن را بدست آوریم ،در ابهام و ناروشنی بسر می برند .یا بهتر است
بگوییم هنوز زیر نفوذ افق ،برنامه و سیاست های رهبری «سبز» هستند .دخالت دین در
دولت از ارتجاعی ترین و پوسیده ترین شاخص های سازمان اجتماعی حاکم در ایران
است که باید بیش از یک قرن پیش از گرده جامعه ما برداشته می شد .اما در جمهوری
اسالمی ایران به بهای بردگی زن به کل جامعه تحمیل شد .بردگی زن ،جزم سلسله
اعصاب جمهوری اسالمی است .هر گونه تغییر جدی در این زمینه انسجام و هویت
نظامش را به زیر سوال می کشد .آزادی و برابری زنان با سرنگونی این دولت گره
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خورده است .به همین دلیل رهبران «اصالح طلب» سبز قوانین و باورهای زن ستیزانه
ارتجاعی جمهوری اسالمی را (از حجاب اجباری تا قوانین شریعت که قانون اساسی و
قوانین جزایی اسالمی طبق آن نوشته شده اند) تخطی ناپذیر می دانند .در برابر موج
«سبز» اینان که بردگی زن بر تارکش نوشته شده است ،باید موجی دیگر به راه انداخت ـ
موجی که آزادی و برابری زن بر سرلوحه اش نوشته شده و برای آن می رزمد و هر
جنبش و شخصیت و برنامه ای را با آن محک می زند.
جنبش دانشجویی می تواند نقش مهمی در به راه انداختن و تقویت این موج بازی کند.
دانشجویان مبارز ـ از زن و مرد ـ موظفند با طرح های رهبری «سبز» در زمینه
مسکوت گذاشتن موضوع آزادی و برابری زن و یا تقلیل آن به یک «گفتمان» فریبکارانه
مقابله کنند و در زمینه ترویج و تبلی آزادی و برابری زن در میان قشرهای گوناگون
مردم نقشی فعال بر عهده بگیرند .جنبش های اجتماعی دیگر مانند جنبش کارگری،
چنانچه بخواهند خصلتی پیشرو داشته باشند ،باید موضع صریحی در مورد آزادی و
برابری زن و ضرورت مبارزه برای آن اتخاذ کنند و به عنوان آغاز فرایند ساختن جامعه
ای نوین بر ویرانه های جمهوری اسالمی ،در درون خود روابط میان زن و مرد را
دستخوش دگرگونی کرده و تابوی تبعیت زن از مرد را در هم شکنند .تاکید بر این
فرهنگ یعنی تاکید بر فرهنگ ضدیت با جمهوری اسالمی و ایجاد مرزها و تمایزات
ارزشی و اخالقی صریح با این حکومت و پایه های اجتماعی آن.
در این پرتو سخنی صریح و بی پرده داریم با کمونیست ها :اگر حقیقتی را که در ابتدا
در مورد خصلت و اهمیت این تضاد و مبارزه اجتماعی گفتیم عمیقا نبینیم و بر پایه آن
عمل نکنیم ،فرصت بزرگی را برای بازسازی جنبش کمونیستی به مثابه نیرویی که باید
پیشاهنگ آینده باشد و نه پس مانده گذشته ،از کف خواهیم داد .ما باید بدانیم ،آنچه تحت نام
جنبش کمونیستی از گذشته بر جای مانده است ،تبدیل به پوشه ای خالی از محتوای تئوری
های پویای کمونیستی و پراتیک کمونیستی شده است .رویکرد اکثریت سازمان ها و
احزاب منتسب به جنبش کمونیستی نسبت به مساله زنان در سی و یکسال گذشته آیینه تمام
نمای این عقب ماندگی فکری و عملی است .چه ما آگاه باشیم و چه نباشیم ،تالش جدی
برای تغییر رادیکال این وضع یا چسبیدن به آن ،تبدیل به یک خط تمایز جدی در جنبش
کمونیستی شده است .نظریه ها و روش های غلط و آن چه را که دیگر درست نیست باید
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دور ریخت .تئوری های صحیحی را که در زیر آوار نظریه های غلط دفن شده اند بیرون
آورد و با یک رویکرد علمی آن ها را تکامل داد و جنبش کمونیستی را بر پایه ای بالنده و
قدرتمند از نو ساخت.
یک جبهه بسیار مهم از پیش برد این وظیفه ضروری ،گسست از درک های غالب در
میان کمونیست ها در مورد مساله ستم بر زن و رابطه آن با «پرولتاریا» و «انقالب
پرولتری» است .نگرش غالب در میان کمونیست ها به این مقوله های مارکسیستی ،تقلیل
گرایانه و اکونومیستی است .در نگرش تقلیل گرایانه ،منافع تاریخی ـ جهانی پرولتاریا به
مثابه یک طبقه و دیدگاه ها و برنامه هایی که منطبق بر این منافع تاریخی ـ جهانی است،
با خصوصیات و منافع این عده یا آن عده از کارگران ،با این یا آن جنبش کارگری و
سندیکایی ،مساوی قرار داده می شود .طبق این نگرش ،پرولتاریا همان «کارگر
صنعتی» است و مبارزه طبقاتی مبارزه ای است که در «کارخانه» رخ می دهد .به این
ترتیب یک کلیت پیچیده و متغیر و یک فرایند تاریخی ـ جهانی به یک وجه خاص (و در
یک زمان خاص) تقلیل می یابد و بی هیچ تغییری به همان صورت باقی می ماند .با همین
درک محدود اهمیت شورش  5روزه زنان علیه خمینی و نظام جمهوری اسالمی در سال
 51از سوی اکثر کمونیست های ایران درک نشد .زیرا این زنان شباهتی به کارگران
صنعت نفت که با بستن شیرهای نفت رژیم شاه را فلج کردند ،نداشتند؛ این زنان شباهتی
به آن کارگر عضالنی چکش بدست که در پوسترهای انقالب  7971روسیه نقش بسته بود
نداشتند« .طبق تعریف» این زنان پرولتاریا نبودند ،و چون «طبق تعریف» پرولتاریا
نبودند پس حرکتشان هم ربطی به پرولتاری ا و منافع وی و انقالب پرولتری نمی توانست
داشته باشد!
هر چند ممکنست این تصویر غلوآمیز به نظر آید اما تصویری کمابیش حقیقی از
تفکرات غالب بر کمونیست های ایران در سال  51است که متاسفانه نه تنها تصحیح نشده
اند بلکه به طرز دردناکی تقویت نیز شده اند و در میان بخشی از کمونیست های سابق،
نگرش تقلیل گرا با گرایشات ایدئولوژیک بورژوایی مانند اکونومیسم و ناسیونالیسم و
مردساالری ترکیب بسیار عقب مانده ای را به وجود آورده که موجب ننگ جنبش
کمونیستی است.
باید از این نگرش ها و گرایشات مضر و بورژوایی گسست کرد و به شکل گیری
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یک جنبش کمونیستی نوین یاری رساند .شاید نقش زنان در خیزش  9ماهه اخیر شیپور
بیدارباشی باشد برای کمونیست های پا بر جا و استوار نسل قدیم و کمونیست های نسل
جدید .ما همه رفقا را فرا می خوانیم که تئوری ها و تزهای حزب ما را در این زمینه به
دقت مطالعه کنند؛ و به فراگیر کردن آن در میان مبارزترین زنان و مردان یاری رسانند.
زیرا ،هر چه بیشتر این تئوری ها تبدیل به آگاهی قشری از زنان و مردان شورشگر
شود ،به همان نسبت بر قدرت تداوم و استواری جنبش افزوده می شود .وظیفه کمونیست
هاست که مساله رهایی زن را به عنوان بخش مهمی از رهایی پرولتاریا و رهایی کل
بشریت نگریسته و برای پیشبرد مبارزه در این جبهه از نبرد طبقاتی بکوشند.
در این پرتو سخنی صریح و بی پرده داریم با فعالین جنبش انقالبی زنان :جنبش رهایی
زن در ایران با پیچ و خم ها و همچنین با دام های مهلکی که نیروهای سیاسی بورژوایی و
امپریالیستی بر سر راهش پهن کرده اند روبروست .هیچ شورش اجتماعی نرم و راحت
پیش نمی رود .به همین دلیل اتخاذ نگاه و رویکردی درازمدت به این مبارزه دارای اهمیت
حیاتی است .این جنبش نیازمند تئوری هایی است که سیاست های مبارزاتی امروز را
هدایت کنند .هیچ جنبش اجتماعی نمی تواند فقط با آگاهی خود به خودی یا آگاهی محدود به
نیازهای مرحله کنونی پیش رود .در این صورت دوام چندانی نخواهد داشت و عمیق و
گسترده نخواهد شد .هر جنبش اجتماعی قبل از اینکه تبدیل به جنگی تمام عیار علیه نظم
موجود شود ،توسط نظریه پردازان و فیلسوفانش صاحب تئوری های مستحکم می شود.
بخش رادیکال جنبش زنان نمی تواند به این مساله بی توجهی کند زیرا تئوری عامل
دینامیک در شکل دادن به افق ها و احساسات و ارزش های حاکم بر هر جنبش اجتماعی
است به طوری که می تواند این افق ها را جهش وار گسترش دهد و رادیکال کند یا به شدت
محدود و «قانع» به وضع موجود کند .سردمداران گرایش راست در جنبش زنان (که با
نظریه پردازان «جنبش بدون خشونت» رشته های پیوند فکری نزدیک بافته اند) درک
درستی از این رابطه دارند و فعاالنه از نظریه های کالن فلسفی و سیاسی بورژوایی برای
گسترش سیاست های سازشکارانه امروزشان استفاده می کنند.
در مرحله کنونی ،رهایی زنان در شعار کلی آزادی و برابری تبلور یافته است که به
معنای سرنگونی جمهوری اسالمی ،جدایی دین از دولت و کسب برابری حقوقی و حقیقی
در نظام اجتماعی آینده است .اما این تنها گشودن باب اول در راه رهایی زنان است.
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سرچشمه ستم بر زن ،نظامی است که کلیه مصائب دیگر را برای بشریت تولید می کند.
برای اولین بار در تاریخ ،مارکس و انگلس «راز» موقعیت فرودست زن در جامعه را
آشکار کردند و نشان دادند که این موقعیت با ظهور نظام طبقاتی و شکل گیری دولت های
دیکتاتوری طبقاتی به وجود آمد .با ظهور تمایزات طبقاتی ،تقسیم کار اولیه اجتماعی میان
زن و مرد تبدیل به یک تقسیم کار ستمگرانه شد .به دلیل همین واقعیت ،ستم بر زن بدون
از بین رفتن کامل نظام طبقاتی و رسیدن به نظام جهانی کمونیستی کامال از بین نخواهد
رفت .در زمینه رهایی زنان از قید ستم ،کمونیسم رادیکال ترین فکر و تالش تاریخ بشر
بوده است .رهایی انسان از جهنم جامعه طبقاتی و رهایی جهانی ـ تاریخی کامل زن از قید
ستم ،کامال به یکدیگر وابسته اند و هر دو با رسیدن جامعه ی بشری به کمونیسم که در آن
نه از روابط سنتی مالکیت اثری است و نه از افکار سنتی ،محقق خواهند شد .اما برای
اینکه به آنجا برسیم باید از همی ن امروز که برای کسب آزادی و برابری مبارزه می کنیم،
بذرهای آن جامعه را بپاشیم .باید در جنبش زنان ارزش های کمونیستی را ترویج کنیم
زیرا مبارزه برای آزادی و برابری افقی نیست که بتواند حصارهای جامعه ای که بر پایه
ی روابط استثماری و مبادله ی کاالیی سازمان یافته ،بشکافد و رهایی کامل زنان را
محقق کند .فرایند حل کامل ستم بر زن فرایندی مارپیچی خواهد بود .در هر مرحله از
پیروزی ،بار گرانی از دوش زنان برداشته خواهد شد .برای اینکه این مبارزه در میانه
راه متوقف نشود یا به بن بست نرسد باید همواره به افقی که رهایی کامل را به بار خواهد
آورد ،چشم دوخت .در صورتی که جنبش کمونیستی با تئوری های کمونیستی درست در
بطن جنبش رهایی زنان شکل گیرد آنگاه می توان تضمین کرد که نه تنها مرحله مبارزه
برای آزادی و برابری به پیروزی برسد بلکه در همانجا توقف نکرده و به ورای آن رود.
یکی از شاهراه های تقویت جنبش کمونیستی در جنبش زنان به میدان آوردن تئوری های
کمونیستی در مورد رهایی زن و ساختن جنبشی بر پایه آن است .با تقویت جنبش
کمونیستی انرژی و توان زنان شورشگر صدها بار بیشتر رها شده و به کانال هایی
سرازیر خواهد شد که سرنگونی رژیم را به بار آورده و راهگشای مرحله ای بیسابقه و
نوین در جامعه ما باشد .این است رویکرد درازمدت واقعی نسبت به مساله رهایی زن.
 1مارس )7111( 2070
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سی سال پس از اولین دورش
سی سال پیش ،روز  1مارس برابر با  71اسپفند  ،7151زنپان اولپین نیپروی اجتمپاعی
بودند که ادعا نامه قدرتمندی را علیه حکومت تازه بپه قپدرت رسپیده خمینپی و دار و دسپته
اش صادر کردند .فتوای خمینی علیه حقوق زنپان ،ماهیپت ارتجپاعی "انقپالب اسپالمی" را
مانند روز روشن کرد .زنان با هشیاری و سرعت انتقالی بهت آور پا به میپدان گذاشپته ،بپا
حرکتپی تکپان دهنپپده بپه جامعپپه هشپدار دادنپپد کپه تپا دیپر نشپده بپپه پپا خیزنپپد و مبپارزه علیپه
مرتجعین تازه به قدرت رسیده را آغاز کنند .شپورش زنپان ،ماننپد تیغپی بپرا ،صپف آرایپی
درهم و مغشوشی را که در جریان مبارزه علیه رژیم شاه شکل گرفتپه و طبقپات ارتجپاعی
و پیشرو جامعه را یک جا گردآورده بود ،قطبی کرد .فرصت آن را فراهم کرد که سپیالب
حرکت مردم که الشه های گندیده ی مرتجعین را نیز با خود حمل می کپرد ،تسپویه شپود و
شفافیت خود را باز یابد .هشت مارس  7151روزی بود کپه صپف آرایپی مسپموم "همپه بپا
هم" شکاف برداشت و خط نبرد تعیین کننده ای ترسپیم شپد .خپط نبپردی کپه همپه نیروهپای
طبقاتی وسیاسی جامعه را به تناسب رفتاری که نسبت به آن در پیش گرفتند ،محک زد.
شورش هشت مارس  7151دهان باز کردن خشم فروخپورده و خالقیپت سپرکوب شپده
زنان در جامعه طبقاتی و استبداد زده ما و بازتاب اشتیاق سوزان آنان به ساختن جامعه ای
دیگر بود ـ جامعه ای که در آن نه تنها زنان فرودست و تابع مردان نیستند بلکه هیچ فردی
برده فرد دیگپری نیسپت! امپا هیهپات کپه ایپن انپرژی و خالقیپت عظپیم ،بپا آگپاهی و تشپکل
کمونیسپپتی پیونپپد نخپپورد تپپا بتوانپپد تپپار و پپپود نظپپام و افکپپار پوس پیده حپپاکم بپپر جامعپپه را
بسوزاند تا بستر تولد جامعه ای نوین را مهیا سازد.
از همان شب هشت مارس ،اوبپاش حپزب هللا ضپرب و شپتم و تپوهین و تحقیپر زنپان و
تجاوز به آنان را سرلوحه کار خود قرار دادنپد .ایپن رویکپرد تبپدیل بپه مهپم تپرین نشپانه و
پرچم ایدئولوژیک نظام جدید شد .بپه مپدت سپی سپال جمهپوری اسپالمی چنپدین نسپل را از
درون نظام آموزشی و مغز شویی دینی گذراند .اینپان آموختنپد کپه اخپالق مسپاوی اسپت بپا
تحقیر و برده کردن زن! پسران آموختند که ارزش زن نصف مرد است و مپی تپوان او را
ماننپپد احشپپام خری پد و فپپروش کپپرد و ی پوغ بپپر گپپردنش انپپداخت! جمهپپوری اسپپالمی ،اصپپل
مالکیت مرد بر زن را در اشکال قرون وسطایی اش ،احیام و قانونی کپرد .قپانون ،جنایپت
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هایی مانند قتل های ناموسی را روا داشت و خپود مجپری آن شپد .چنپد همسپری مپردان از
یک رفتار اجتماعی ننگین تبدیل به اصلی مقبول و مایه مباهات شد .برای تحمیل این نظپام
و قوانین قرون وسطایی آن ،نیروهای انتظامی و بسیج را با ایدئولوژی "زن ،مپادر مقپدس
خانه نشین یا فاحشه ی خیابپانگرد" مجهپز کپرد و ماننپد سپگ هپار بپه جپان زنپان انداختنپد.
حمله مستمر به زنان ،محور تالش های جمهپوری اسپالمی در بپه قهقپرا بپردن جامعپه شپد.
حجاب اجباری فقپط بپرای تحقیپر زن نبپود ،بلکپه پپرده سپیاهی بپود کپه بپر روی آرزوهپای
آزادیخواهانپپه و عپپدالت جویانپپه مپپردم کش پیده شپپد؛ تپپا جامعپپه بپپه عقپپب مانپپدگی اجتمپپاعی و
فکری عادت کند .برای آن بپود کپه از منظپره زنپان سپیاه پپوش یپک چشپمی کپه در مجلپس
شورای اسالمی مانند گوسفند در پشت مردان حزب اللهی بع بع می کنند ،باال نیپاورد و آن
را "پیشرفت زن" حساب کند .جمهوری اسالمی ،زیر نام "صیغه" بازار خرید و فروش و
اجپپاره جنسپپی زنپپان را رونپپق بخش پید .از ای پن رهگپپذر ،طالبپپی کپپه اسپپتعداد وارد شپپدن بپپه
معپپامالت تجپپاری چنپپد میلی پاردی در آهپپن و نفپپت و قنپپد و شپپکر را نداشپپتند وارد خری پد و
فپپروش زنپپان در صپپحن قبرسپپتان هپپای امپپام هپپا و امپپام زاده هپپا شپپدند .مپپردان کپپارگر و
زحمتکش و طبقه میانه را نیپز راضپی کردنپد کپه حجپاب ،نهپاد "خپانواده" (بردگپی زن بپه
دسپپت مپپرد) را تقوی پت مپپی کنپپد و هپپر چنپپد از مالکی پت بپپر ابپپزار تولی پد و ثمپپره کپپار خپپود
محرومند ،اما شرع و قانون حامی مالکیت آنان بر جسم و کار چند زن است.
سپپی سپپال جنپپگ داخلپپی علیپپه زنپپان نتوانسپپت خواسپپت آزادی و برابپپری را از میپپان
بردارد .هنوز نبرد در جریان است و مهر طالیی زنان زیر سپند شکسپت قطعپی جمهپوری
اسپپالمی نخپپورده اسپپت .در ای پن می پان بای پد دیگرانپپی را نی پز کپپه کارشپپان اشپپک ریخپپتن بپپر
ستمدیدگی زنان و همزمان سازش با جمهوری اسالمی است ،افشا کرد .بایپد کسپانی را کپه
مپپدعی کوشپپش در راه "آزادی زن" انپپد امپپا بیشپپرمانه در پپپی یپپافتن "وجپپه اشپپتراک" بپپا
جمهوری اسالمی و شریعت اند ،رسوا کرد" .کمپین یک میلیون امضپا" و جمعپی از زنپان
و دختران مقامات صاحب قدرت که همپراه بپا گپرفتن ژسپت هپای "فمینیسپتی" ذکپر خیپری
نیز از آموزه های "پیشرفته" خمینی می کنند و بپه روحپش قسپم مپی خورنپد در ایپن زمپره
اند.
اینان می خواهند یکبار دیگر نیروی زنپان را بپه میپدان رقابپت هپای درون حکپومتی و
مضپپپحکه هپپپای انتخابپپپاتی بکشپپپانند .سیاسپپپت "مبپپپارزاتی" کمپپپپین و مدرسپپپه هپپپا و محافپپپل
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"فمینیسپپتی" گونپپاگون آن ،نپپه رهپپایی زنپپان از قی پود زن سپپتیزانه جمهپپوری اسپپالمی ،بلکپپه
یافتن وجه اشتراک با بنیادگرایان اسالمی حاکم و سنن پوسیده مردساالری مسلط بر جامعه
است .سیاست و افق حپاکم بپر "کمپپین یپک میلیپون امضپا" ،دعپوت زنپان بپه آرامپش و در
پ پیش گپپرفتن روش "اصپپالح نظپپام از درون" اسپپت .حرفپپه آنپپان پپپایین رانپپدن انتظپپارات و
تعاریف زنان از "آزادی و برابری" است .آنان از آویختن زینت های "سکوالر" بر چهره
مخوف دین رویگردان نیستند؛ دینی که ستونش تبعیض علیه زن است! افپراد قلپم بپه دسپت
اینان ،دست به حمالت کثیف علیه زنان فمینیست چپ می زننپد تپا مرحمپت مقامپات امنیتپی
جمهپپپوری اسپپپالمی را جلپپپب کننپپپد .آنپپپان بپپپا سفسپپپطه هپپپای تئوریپپپک تحپپپت عنپپپوان اتخپپپاذ
"راهکارهای ممکن" سازش خود با نظپام جمهپوری اسپالمی را توجیپه مپی کننپد و انپرژی
زنان را در خدمت تعمیر ساختارهای نظام بپه کپار مپی گیرنپد .آیپا تپالش بپرای یپافتن وجپه
اشتراک با رژیمی که در سی سال گذشته انرژی و خالقیت چند نسل از زنان جامعه را بپه
هرز داده ،صدای آنان را خاموش کرده ،کریه و زشت نیست؟ صحبت از "آزادی زن" از
یکسو ،و از سوی دیگر دعوت به تحمل آیه های ایدئولوژیک و اخالقی دینی که سپی سپال
زنان را محکپوم بپه گوشپه گیپری و افسپردگی و خودسپوزی کپرده ،شپرم آور اسپت! دخیپل
بسپپپتن اینپپپان بپپپه "تفاسپپپیر" نپپپوین دیپپپن توسپپپط مالهپپپای قپپپم ،اوج ورشکسپپپتگی اخالقپپپی و
ایدئولوژیک است.
بحران همزیستی میان جمهوری اسالمی و زنان نشانه یک تخاصم آشپتی ناپپذیر اسپت.
این بحران فقپط دو راه حپل در پپیش رو دارد" :راه حپل ارتجپاعی" یپا "راه حپل انقالبپی"!
راه حل ارتجاعی بقای جمهوری اسالمی و گپذر از یپک مرحلپه سپرکوب زنپان بپه مرحلپه
ای دیگر است .جمهوری اسالمی تا زمانی که زنده است تنهپا یپک انتخپاب در مقابپل زنپان
خواهد گذاشت :انتخاب میان بنیادگرایی اسالمی و فوق بنیادگرایی اسپالمی! راه حپل دیگپر
آن است که زنان در میدان نبپرد مسپتقل سیاسپی و تپوده ای ،جمهپوری اسپالمی را شکسپت
دهنپپد و بپپه سپپوی آزادی و براب پری گپپام بردارنپپد .راهکارهپپای "ممکپپن" کپپه توسپپط محافپپل
مختلف "کمپین" موعظه مپی شپود ،حتپی بپه رفپرم ره نمپی پویپد و پپای جنپبش زنپان را بپه
چارچوب راه حل ارتجاعی زنجیر می کند.
اما اینان قادر به درک حقیقت فوق نیسپتند .زیپرا ذهنشپان در بنپد افکپار پوسپیده و کهنپه
جامعه است .آنان با هر حمله جمهوری اسالمی یک قدم از مواضع خود عقب مپی کشپند و
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مفهوم "آزادی و برابری" را بازتعریف کرده و با روابط و افکپار سپنتی ـ مپذهبی سپازگار
می کنند .همین انطباق گرایپی ،بپه مپرور آنپان را از عپده ای زن منتقپد بپه وضپعیت زنپان،
تبدیل به بوروکرات هایی کرده است که بپه هپر قیمپت مپی خواهنپد از سپوی قپدرت مپردان
حاکم به عنوان "جنبش رسمی زنان" به رسمیت شپناخته شپوند" .کمپپین" ائتالفپی اسپت کپه
افق و برنامه سیاسی قشرهایی از بورژوازی را نماینپدگی مپی کنپد .قشپرهایی کپه در عپین
نارضایتی ،در سی سال گذشته در اتحاد و ائتالف با حاکمیت به سر برده اند.
اف پق و سیاسپپت و راهکپپار جنپپبش انقالبپپی زنپپان ،بپپه طپپور بنی پادین بپپا افپپق و سیاسپپت و
راهکارهای این نیروهپا متفپاوت اسپت .بخپش بزرگپی از زنپان ایپران خواهپان پپاره کپردن
تمام قیود قانونی ،شرعی ـ سنتی ،اقتصادی و اجتماعی هسپتند کپه نظپام جمهپوری اسپالمی
به همراه آورد .هر جریان مدعی "آزادی زن" که این خواست ها را به رسمیت نشناسپد یپا
بر آن پرده دین و مصلحت بیفکند ،ارتجاعی است .زنان آگاه با صراحت دست رد بپر افپق
ها و روش های "مجاز" و "رسمی" و "ممکن" می زنند.
سازشپپکاران درون جنپپبش زنپپان در داخپپل و خپپارج کشپپور ،در هپپم آوازی بپپا مپپروجین
ضپپپد کمونیسپپپت جمهپپپوری اسپپپالمی ،الطپپپائالت زیپپپادی در مپپپورد "شکسپپپت کمونیسپپپم" و
"دیکتپاتوری پرولتاریپا" بپه هپپم مپپی بافنپپد و بپپا حپپرص و کپین شپپگفت آوری ،واقعیپت هپپای
رهایی بخش و بی نظیر انقالبات کمونیستی قرن بیسپتم را نادیپده مپی گیرنپد .امپا از طپرف
دیگر در مورد رکوردهای تاریخی و بی نظیری که سرمایه داری ـ چه از نوع اسپالمی یپا
چه از نوع دمکراسی غربی آن ـ در بیرحمپی و شپقاوت و اتپالف بوالهوسپانه انسپان هپا و
لگد مال کردن کرامت انسانی اکثریت مردم جهان و به خصوص نیمی از بشریت بر جپای
گذاشته ،مهر سپکوت بپر لپب مپی زننپد .آنپان بپا دشپمنان قسپم خپورده زنپان ،راه سپازش را
پیشه کرده و همزمان با وقاحت علیپه کمونیسپت هپا و کسپانی کپه معتقدنپد آزادی و برابپری
زنان در گرو مبارزه مستقیم و سازش ناپذیر است ،یاوه گویی می کنند.
گفته می شود ما کمونیست ها در سال  7151بیش از اندازه آرزو پردازی کردیم؛ بیش
از اندازه بی صبر و انقالبی بودیم .اما واقعیت عکس این است .ما کمونیسپت هپا بپه انپدازه
کافی آرزو پرداز و انقالبی و بپی صپبر نبپودیم .مپا کمونیسپت هپا کپه از شکسپت مپوج اول
انقالبات کمونیستی در جهان ،آشفته و گیج بودیم و تئوری های علمپی مپان از شپتاب تغییپر
و تحوالت جهان عقب مانده بود ،نتوانستیم به اندازه کافی آرزو پردازی کنیم و با آگپاهی و
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اراده ای راسخ به پا خیزیم و خیزش ارتجاعی تفاله های قپرون وسپطایی جامعپه را کپه در
وجپپود جمهپپوری اسپپالمی مجسپپم شپپد ،در هپپم کپپوبیم .امپپا همپپانطور کپپه مپپارکس مپپی گوی پد:
"ارتش های شکست خورده ،خوب می آموزند" .ما کمونیسپت هپا در هشپت مپارس 7151
بپپه اسپپتقبال شپپورش زنپپان علیپه خمینپپی و همپپپالگی هپپایش رفتپیم .امپپا عقپپب مانپپده تپپر از آن
بودیم که دریابیم انپرژی سپهمگینی در زنپان نهفتپه اسپت کپه کلیپدی راهگشپا بپرای انقالبپی
واقعی است .اما ارتش های شکست خورده ،خپوب مپی آموزنپد .بپا شکسپت سوسیالیسپم در
چین و فقدان یک قطب سوسیالیستی ،خپالم بزرگپی در جهپان بپه وجپود آمپد .امیپدها و بلنپد
پروازی های ستمدیدگان برای رهایی از دهشت های نظپام سپرمایه داری جهپانی تبپدیل بپه
یاس و سرخوردگی شد .چنین فضایی راه را برای رشد و گسترش بنیادگرایان اسپالمی در
خاورمیانپپه و مشخصپپا در ای پران بپپاز کپپرد .امپپا حاکمی پت سپپی سپپاله مپپرتجعین اسپپالمی و
همدستانشان ،جامعه را تشنه طرح دوباره افق کمونیسپتی کپرده اسپت؛ افقپی کپه ایپن بپار بپا
بهره بردن از تجارب مثبپت و منفپی جوامپع سوسیالیسپتی قپرن بیسپتم ،الهپام بخپش تپر و بپا
طراوت تر از گذشته به میدان خواهد آمد .و امر رهایی زنان بیش از همپه ،ایپن ضپرورت
را پدید آورده است!
در زمینه رهپایی زنپان از قیپد سپتم ،کمونیسپم رادیکپال تپرین فکپر و تپالش تپاریخ بشپر
بوده است .رهایی انسان از جهنم جامعه طبقاتی و رهایی جهانی ـ تاریخی کامل زن از قید
ستم ،کامال به یکدیگر وابسته اند و هر دو با رسیدن جامعه بشری به کمونیسم که در آن نه
از روابط سنتی مالکیت اثری است و نه از افکار سنتی ،محقق خواهند شد .اما برای اینکه
بپپه آنجپپا برس پیم بای پد از هم پین امپپروز کپپه بپپرای کسپپب آزادی و برابپپری مبپپارزه مپپی کن پیم،
بذرهای آن جامعه را بپاشپیم .بایپد در جنپبش زنپان ارزش هپای کمونیسپتی را تپرویج کنپیم،
زیرا مبارزه برای آزادی و برابری افقی نیست که بتوانپد حصپارهای جامعپه ای را کپه بپر
پایه روابط استثماری و مبادله کاالیی سازمان یافته ،بشکافد و رهایی کامل زنپان را محقپق
کنپپد .مبپپارزه بپپرای آزادی و برابپپری بای پد بپپا افپپق کمونیسپپتی پ پیش رود تپپا بتوانپپد تبپپدیل بپپه
یورشی همه جانبه علیه چارچوبه های جامعپه کپاالیی شپود و بپرای همیشپه خپاک رویاننپده
ستم بر زن را بخشکاند.
نخسپپپتین گپپپام هپپپای واقعپپپی بپپپرای رهپپپایی زنپپپان از نظپپپام مردسپپپاالری ،در انقالبپپپات
سوسیالیستی قرن بیستم برداشته شد .در این انقالبات که مپدت کوتپاهی دوام آوردنپد ،زنپان
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به اندازه چند قرن در راه رهایی کامل پیشپروی کردنپد و دسپتاوردهای شپگفت انگیپزی را
بپپه ثبپپت رسپپاندند .چ پین سوسیالیسپپتی فقپپط  21سپپال دوام آورد .امپپا ابعپپاد دگرگپپونی هپپای
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایپن کشپور چنپد صپد میلیپونی در همپان مپدت کوتپاه تکپان
دهنده بود .بالفاصله پپس از پیپروزی و اسپتقرار دولپت سوسیالیسپتی در سپال  ،7929حپق
طالق بپرای زنپان بپه تصپویب رسپید و تغییپر مهمپی در موقعیپت زن در خپانواده و روابپط
میان زن و مرد به وجود آمد .تقسیم سرانه زمپین هپای روسپتایی بپین زن و مپرد ،ضپربات
محکمی به آتوریته مرد رئیس خانوار ،خانواده سنتی و فرهنپگ مردسپاالری زد .فحشپا از
جامعه رخت بر بست .آمد و شپد شپبانه زنپان تنهپا در شپهرهای بزرگپی ماننپد شپانگهای بپه
امری عادی و بی خطر تبدیل شد .سنت هایی ماننپد بسپتن پپای نپوزادان دختپر کپه در میپان
دهقانان شایع بود به زبالپه دان تپاریخ پرتپاب شپد .در شپهر و روسپتا افکپار کهنپه و روابپط
سنتی بپه چپالش کشپیده شپد و زنپان فعاالنپه و بپا حقپوقی مسپاوی ،بپه دخالپت گپری در تمپام
عرصه های حیات جامعپه پرداختنپد .فرهنپگ و رفتپار جامعپه نسپبت بپه جنسپیت زنپان ،بپه
سرعت تغییر کرد .زنان نه تنها عادت ماهانه خپود را پنهپان نمپی کردنپد بلکپه در کارخانپه
ها و کمپون هپای روسپتایی ،هنگپام عپادت ماهانپه دگمپه ای قرمپز بپر کپت خپود نصپب مپی
کردند تا همکارانشان کارهای سبک تری به ایشان محول کنند .به جای ضپرب المثپل هپای
ارتجاعی مانند "زنم قاطری است که سوارش می شوم و شپالقش مپی زنپم" ،شپعار "زنپان
نیمی از آسمانند!" بر زبان ها جاری شد .در آثار هنری باله و اپرا ،تصویر سپازی از زن
تغییر کرد .زن ،استوار قامت و مملو از اعتماد بپه نفسپی نفپس گیپر ،جپای تصپویر موجپود
مفلوک و تسلیم و شکننده را گرفت .کار خانگی نیز دستخوش دگرگونی شد .مپرد و زن بپه
تسپپاوی کپپار نگهپپداری از کودکپپان و کپپار خپپانگی را تقس پیم مپپی کردنپپد .سپپتم بپپر زن در آن
جامعه سوسیالیستی کامال از میان نرفت .سنن هزار ساله جامعپه طبقپاتی بپه آسپانی برکنپده
نمی شوند .اما دولت سوسیالیستی نه تنهپا سپرکوبگر زنپان نبپود بلکپه ضپرورت وجپودی و
بقایش ،وابسته به محو ستم و استثمار ،منجمله محپو سپتم بپر زن بپود 11 .سپال پپیش دولپت
سوسیالیستی چین سرنگون شد و سه سال بعد با اجپرای برنامپه رفپرم هپای سپرمایه داری،
نظام اجتماعی اقتصادی و فرهنگی سرمایه داری به طپور کامپل در آنجپا حپاکم شپد .و ایپن
عقبگرد بزر  ،پیامدهای جهانی داشت .شکستی بزر برای کمونیسم و پیروزی بزرگپی
برای سرمایه داری جهانی بود .امواج تکان دهنده این شکست هنوز در جهان امروز حپس
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می شود .رشد و گسترش بنیادگرایی مذهبی و سرمایه داری افسارگسیخته از بازتپاب هپای
آن است .اما پیامدهای آن برای زنان چین نیز هولناک و تلخ بپود .بسپیاری از آداب و سپنن
و باورهای چپین کهپن بازگشپته و حپاکم بپر روابپط میپان زن و مپرد شپدند .فحشپا عمومیپت
یافت .دوباره ارزش "مرد" از "زن" بیشتر شد و متعاقب آن کشتن نپوزادان دختپر معمپول
شد .این قهقپرا بپه گونپه ای طنزآلپود ،دسپتاوردهای کشپورهای سوسیالیسپتی قپرن بیسپتم را
برجسپپته تپپر مپپی کنپپد .هپپر چنپپد سوسیالیسپپم در روس پیه و چ پین دوام زی پادی نی پاورد امپپا راه
حقیقی دستیابی به رهایی زنان از قیود مردساالری و به طور کلی رهایی انسان از جامعپه
طبقاتی را ترسیم کرد و نشان داد که جهان کنونی آماده رسیدن به آن نقطه است.
جنبش کمونیستی نوینی بپا تکیپه بپر تجربپه مثبپت و منفپی انقالبپات قپرن بیسپتم در حپال
ظهور است .چشم اندازی جسورانه تر و قاطعانه تر در زمینه رهایی زنان بخشپی الینفپک
از این جنبش است .خیزش زنانه علیه نظام سرمایه داری می تواند ایپن جنپبش را فرسپنگ
ها به جلو پرتاب کنپد .ایپن خیپزش را بایپد سپازمان داد .سپرمایه داری بپازار کپار را زنانپه
کپپرده اسپپت .مپپا نی پز انقپپالب پرولتپپری را زنانپپه خپپواهیم کپپرد .بپپه ایپپن ترتیپپب ،طبقپپه مپپا
یعنی"پرولتاریا" می تواند کامل تر و آزادتر از قید هر گونپه "منفعتپی" ،در مقابپل سپرمایه
داری جهانی قد علم کند و ظرفیت و توان عظیم خود را در رها کردن بشریت از قیپد تمپام
روابط اقتصادی و اجتماعی استثمارگرانه و ستمگرانه و تمپام افکپار و سپنن ارتجپاعی ،بپه
نمایش بگذارد.
جوانان دوردگر و آگاه!
مبارزه برای آزادی و برابری زنان در ایران ،مبارزه ای بسیار سپخت و خپونین اسپت
که عزم و آگاهی شما را می طلبد .زنان ایران با یکی از مرتجعین ترین و هپارترین رژیپم
هپپای جهپپان مواجهنپپد .بپپه راه افتپپادن جنپپبش رادیکپپال زنپپان در دانشپپگاه هپپا مپپی توانپپد مپپوج
راست و محافظه کارانه ای را که جریانپات بپورژوایی جنپبش زنپان بپه راه انداختپه انپد بپه
عقپپب رانپپده ،فضپپای جنپپبش زنپپان در داخپپل کشپپور را دگرگپپون کنپپد .شپپما مپپی توانی پد نقپپش
مهمی در به چالش کشیدن افکار کهن و پوسیده توده های مپردم در مپورد زن ،بپازی کنیپد.
مهم ترین عقب ماندگی فکری توده های مردم در افکار زن ستیزانه و باورهای دینی شپان
فشرده شده است .جمهوری اسالمی برای مسخ و منفعل کردن توده های تحت ستم و تشدید
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استثمار به روی این عقب ماندگی ها تکیه کرده است .ما با به چالش کشپیدن افکپار و سپنن
عقب مانده در میان توده های مردم و ترویج افکار رهایی بخش کمونیستی ،منجمله رهایی
کامل زنان ،می توانیم قطب خود را در مقابل قطب جمهوری اسالمی بسازیم.
جنبش های اجتماعی گوناگون ،چنانچه بخواهند خصلتی پیشرو و نه عقپب مانپده داشپته
باشپپند ،بای پد در درون خپپود روابپپط می پان زن و مپپرد را دسپپتخوش دگرگپپونی کننپپد و تپپابوی
تبعی پت زن از مپپرد را بشپپکنند .تاکی پد بپپر ای پن فرهنپپگ ،یعنپپی تاکی پد بپپر فرهنپپگ ضپپدیت بپپا
جمهوری اسالمی و ایجاد مرزها و تمپایزات ارزشپی و اخالقپی صپریح بپا ایپن حکومپت و
پایه های اجتماعی آن!
وظیفه همه کمونیست ها در ایران و سراسر جهان اسپت کپه مسپاله رهپایی زنپان را بپه
عنپپوان بخپپش مهمپپی از رهپپایی پرولتاری پا و رهپپایی کپپل بشپپریت نگریسپپته ،بپپرای پیشپپبرد
مبارزه در این جبهپه از نبپرد طبقپاتی ،اسپتراتژی و برنامپه خپود را روشپن کننپد .بپه طپور
مشخص در ایران ،باید جنبش کارگری و دانشجویی و هر جنبش اجتماعی دیگر کپه بپرای
خواسته های عادالنه قشرها و طبقات گونپاگون بپه راه مپی افتپد ،لغپو فپوری و بپدون قیپد و
شرط حجاب اجباری و کلیه قوانین ضد زن در جمهوری اسالمی را در سر لوحه خواست
های خپود بگذارنپد .آنپان موظفنپد فعاالنپه علیپه سپدهایی کپه در مقابپل شپرکت آزاد و برابپر
زنپان در عرصپه مبپپارزات کپارگری و دانشپجویی و هپپر جنبپه از حیپات جامعپپه بپر پپا مپپی
شود ،بلند شوند.
آتشفشان خشم زنان در جوش و خپروش اسپت .ایپن آتشفشپان بایپد سپر بپاز کپرده ،مپواد
مذابش را به هر سو پرتاب کند تا هر چیز کهنه را بسوزاند و زمینه را برای ایجپاد جامعپه
ای نوین آماده سازد.
 1مارس )7111( 2009
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بیانیه حزب کمونیست ایران (مارکسیست -لنینیست ـ مائوئیست)

به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن
« تا زمانی که یک زن در جهان تحت ستم بادد ،هیچکس به واقع آزاد نیست!»ـ
مائوتسه دون
هشت مارس ،روز جهانی زنان از سنن ماندگار و پر افتخار جنبش کمونیستی جهان
است .این روز نشانه و یادآور آن است که بدون رهایی زنان از یوغ پدرساالری و کسب
برابری کامل با مردان ،دستیابی به جهان کمونیستی امکان ندارد .از زمانی که جنبش
کمونیستی این روز را به عنوان روز زن تعیین کرد ،مبارزه برای به رسمیت شناساندن
این روز ،جزم الینفک مبارزات رهایی بخش زنان بوده است .هر سال ،میلیون ها زن در
اقصی نقاط جهان در بزرگداشت این روز بزر به خیابان ها سرازیر می شوند تا نوید
آینده ای را دهند که زنجیرهای ستم و استثمار را از دست و پای خود و پیکر جهان پاره
خواهند کرد.
تاریخا جنبش کمونیستی ایران به مثابه پیشروترین نیروی جامعه ،نقش برجسته ای در
بیداری و شکوفایی جنبش رهایی زنان ایران بازی کرده است .اما نتوانسته این نیروی
عظیم اجتماعی را به مثابه توفانی برای در هم شکستن دژهای ارتجاع و سنت و خرافات
برانگیزد و اسف بار آنکه در جریان انقالب  51سیاست و عمل پیشرویی را در این زمینه
پیشه نکرد .امروز نیز به دلیل کمرنگ شدن تئوری های رهایی بخش کمونیستی در میان
کمونیست ها ،اکثریت آنان قادر به درک ظرفیت عظیم جنبش رهایی زنان نیستند.
یک حقیقت تلخ را باید با صراحت به اطالع نسل جوان کمونیست ها رساند و از آن
جمعبندی کرد تا تکرار نشود :اولین حمله رژیم خمینی به حقوق مردم و آمال و آرزوهای
انقالبی و رهایی بخش آنان ،با حمله به زنان آغاز شد .اما جنبش کمونیستی در کلیت خود
این حمله را بی جواب گذاشت 21 .سال یکی از برنامه های مرکزی رژیم حمله به زنان
است و  21نیز در جواب به چالش های وقیحانه رژیم با فقدان رزمندگی از سوی اکثر
سازمان ها و احزابی که خود را کمونیست میدانند روبرو هستیم  .آیا این کارنامه نیازی
به نقد ندارد؟ ریشه های فکری و طبقاتی این برخورد چیست؟ آیا خصلتش کمونیستی
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است؟ و اگر نیست ،ادامه همان روش با اشکال کمی تغییر یافته تر به چه معناست؟ آیا
بهتر نیست که برای ممانعت از ادامه آن دست به یک نقد ریشه ای از این مساله بزنیم؟
کی اینکار انجام خواهد شد و چه کسانی باید اینکار را انجام دهند؟*
جمهوری اسالمی بالفاصله پس از قدرت گیری حمله به حقوق زنان را شروع کرد .با
این حمله شیپور برنامه اجتماعی اش را نواخت که تقویت زنجیرهای روابط پدرساالرانه
بود .فرصتی بود تا کمونیست ها در مقابل این برنامه اجتماعی ارتجاعی ،برنامه رهایی
بخش انقالب پرولتری مبتنی بر برابری کامل زن و مرد را به اهتزاز درآورند .اما چنین
نکردند .جمهوری اسالمی با این حمله ،خصلت تئوکراتیک رژیمش را اعالم کرد.
فرصتی بود تا کمونیست ها کارزار ایدئولوژیک نقد خرافه و مذهب و سنت دامن زنند و
خواست دمکراتیک صد ساله جدایی دین از دولت را بلند کنند .اما چنین نکردند .در مقابل
حکم قرون وسطایی حجاب اجباری ،زنان با شعار «ما انقالب نکردیم تا به عقب
برگردیم» به خیابان ها ریختند .فرصتی بود تا جنبش کمونیستی به پتانسیل انقالبی این
نیروی اجتماعی پی ببرد! اما جنبش کمونیستی با به اهتزاز در نیاوردن پرچم مبارزه
زنان ،اولین چالش سیاسی و ایدئولوژیک و اجتماعی بزر جمهوری اسالمی را بی
جواب گذاشت .آیا وقتش نیست بپرسیم چرا؟
چرا کمونیست ها حمله رژیم خمینی به زنان را صف آرایی سیاسی و ایدئولوژیک
یک طبقه ارتجاعی تازه به قدرت رسیده جهت استقرار و تحکیم دیکتاتوری فاشیستی اش
علیه طبقه کارگر و بقیه خلق را ندیدند؟ به دلیل غلبه خط اکونومیستی که مبارزه برای
سیاست انقالبی ،مبارزه علیه مذهب و سنت و روابط اجتماعی ارتجاعی میان انسان ها را
بخشی از مبارزه طبقاتی طبقه کارگر نمی دید .به دلیل نفوذ خط راست "ضد امپریالیستی"
که حضور روابط امپریالیستی را در وجود رژیم حاکم و بافت اقتصادی ـ اجتماعی
جامعه نمی دید و آن را پدیده ای ماورام مرزها قلمداد می کرد.
جنبش کمونیستی به دلیل احیای سرمایه داری در چین سوسیالیستی خود را در موضع
دفاعی می دید و با همان تعرض و حرارت که نیروهای مذهبی بیرق خود را بلند کرده
بودند ،پرچم ایدئولوژی کمونیستی و مقابله با دین و خرافات و سنت را بلند نکرد .در
شرایطی که بدترین های جامعه با ایمانی کور برای ایدئولوژی و برنامه اجتماعی
ارتجاعی خود یورش آوردند ،وجود "بهترین ها" را تزلزل فرا گرفته بود .اهمیت ندادن
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به مساله زنان و مبارزه برای آن را باید در این چارچوب دید که خط تمایزات جنبش
کمونیستی با جامعه کهن کمرنگ شده بود .بی جواب گذاشتن حمالت رژیم خمینی به
زنان ،باری است که سنگینی آن را هنوز جنبش کمونیستی ما بر دوش خود حس می کند.
کمونیست ها ربط مساله زنان به ایدئولوژی و برنامه کمونیستی ،به ریشه کن کردن
جهان کهنه ستم و استثمار و بنای جهان نوین تعاون داوطلبانه انسان ها را ندیدند .ربط
مساله زنان به رشد فرهنگ کمونیستی در احزاب خود را ندیدند .خدمات عظیمی را که
جنبش رهایی زنان می توانست به رشد آگاهی و فرهنگ کمونیستی در میان توده های
زحمتکش بکند را ندیدند .امروز هم بسیاری از کسانی که خود را کمونیست می نامند،
ربط این ها را به هم نمی بینند .نظام طبقاتی در سراسر جهان ،در اشکال متنوع و با ولع
از اسارت زنان تغذیه می کند .سوال این است که چرا دیدن این حقیقت آشکار و عمل
کردن بر پایه آن برای بخش بزرگی از کمونیست های ایران اینقدر سخت است؟
حال آنکه نظریه و متدولوژی کمونیستی روشن کرده که ستم بر زن به طور الینفک به
تقسیم جامعه به طبقات گره خورده است و طی هزاران سال هر شکلی از ستم و استثمار آن
را با خود حمل کرده و محو ستم و استثمار طبقاتی به طور الینفکی وابسته به رهایی زنان
است .آن "کمونیستی” که مبارزه رهایی بخش زنان را در خدمت مبارزه برای محو جامعه
طبقاتی نمی داند ،در واقع چیزی از الفبای کمونسیم و الفبای مبارزه برای محو جامعه
طبقاتی نمی داند!
جنبش کمونیستی ایران باید با صدای بلند اعالم کند که مبارزه برای رهایی زنان یک
بخش تعیین کننده از مبارزه برای کمونیسم است .مبارزه برای کمونیسم یعنی مبارزه
برای محو دکاف های طبقاتی ،برای محو آن روابط تولیدی که انسان ها را به طبقات
تقسیم می کند ،برای محو آن روابط اجتماعی که برخاسته از این روابط طبقاتی است ،و
محو آن افکاری که نگهبان این روابط اجتماعی و اقتصادی است.
جنبش کمونیستی ایران باید با صدای بلند تصریح کند که مبارزه برای رهایی زنان
بخشی از مبارزه برای رهایی طبقه کارگر است؛ از همین امروز.
روابط زن و مرد چه در حیطه اجتماعی و چه در روابط جنسی و خانوادگی همه باید
بر حسب این که چگونه به رهایی زنان خدمت می کنند نگریسته شوند و ارزیابی شوند.
کمونیست ها در این زمینه صاحب اخالقند .اخالق کمونیستی در زمینه مساله زنان ،آن
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اخالقی است که مبارزه برای رهایی زنان را پیش می برد و بیرحمانه در مقابل هر
چیزی که زنان را تحقیر کرده و به هر وسیله ستم بر آنان را تقویت کند ،می ایستد.
منجمله علیه اخالق سنتی و مذهبی و پورنوگرافی.
درجه فعال بودن جنبش کمونیستی در رشد و شکوفایی جنبش رهایی زنان نشانه
درجه سازش ناپذیری آن با دشمن و پیشرو بودن آن است .ادعای مبارزه با دشمن بدون
سازمان دادن مبارزه و یورش به یکی از ستون های آن ،ادعایی بیهوده است .ادعای
مبارزه با دشمن بدون اتحاد با نیمی از قربانیان این نظام اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی،
ادعایی کامال توخالی است .این ها الفبای مبارزه انقالبی است که هیچ کمونیستی نباید
فراموش کند.
از فمینیستها بیاموزیم!
جنبش کمونیستی ما باید پیش فرضهای مضر و غیر واقعی در مورد فمینیسم را کنار
بگذارد .فمینیسم (حتی انواع بورژوایی آن) در زمینه نقد روابط اجتماعی و فرهنگی
پدرساالری (پاتریارکی) که جزم شالوده نظام های برده داری ،فئودالیسم و سرمایه داری
است ،به دستاوردهای مهمی رسیده است که جنبش کمونیستی باید آنها را بررسی کرده و
نقادانه در بدنه دانش تئوریک خود جذب کند .کمونیست ها به خصوص باید از فمینیست
های مارکسیست بیشتر بیاموزند .زیرا آنان با استفاده از مارکسیسم ،دانش مهمی را در
زمینه ستم بر زن و اینکه چگونه نظام سرمایه داری جهانی از آن برای بقای خود استفاده
می کنند ،تولید کرده اند .فمینیسم یک تئوری و برنامه برای سرنگونی نظام سرمایه داری
و جایگزینی آن با سوسیالیسم و گذر به کمونیسم نیست ،اما شالوده و ساختار سنتی جامعه
را تضعیف می کند و مرتبا زی ر پای نظام کنونی را با ضربه زدن به روابط اجتماعی و
افکار و فرهنگ پدرساالرانه خالی می کند .هر آینه نقطه حرکت یک کمونیست ،مبارزه
برای ری شه کن کردن روابط اقتصادی و اجتماعی استثمارگرانه در جهان کنونی باشد،
مسلما قادر به درک اهمیت فمینیسم برای انقالب پرولتری خواهد بود .اگر جنبش
کمونیستی نقدهای عمیق و تیز فمینیسم از روابط پدرساالری را جذب نکند ،سلسله مراتب
سنتی و پدرساالرانه درون خودش بازتولید خواهد شد و در واقع باید گفت که بازتولید هم
شده است.
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در جنبش چپ ایران هستند کسانی که به جنبش زنان و فمینیست ها حمله می کنند.
نباید به دام این مدعیان دروغین کمونیسم افتاد .این حمالت مشخصه یک گرایش راست و
محافظه کارانه است که از سازش های سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژیک با دشمنان مردم
ابایی ندارد .برخی کمونیست ها از فضای مسمومی که این دسته علیه فمینیست ها ایجاد
کرده اند در امان نمانده اند.
گرایشاتی سنتی که به زنان فمینیست کمونیست حمله می کنند و مرتبا به زنان دیگر
هشدار می دهند که مبادا با آنان همراهی کنید را باید با جدیت افشا کرد .اینان در عرصه
مبارزه سیاسی راست و محافظه کارند اما از این شکایت می کنند که جنبش زنان لیبرالی
و بورژوایی است! عجبا! باید به اینان گفت آن جریانی بورژوایی و لیبرالی است که
مظاهر گوناگون روابط سنتی و پدرساالری را دست نخورده می گذارد و هم و غمی در
زمینه ریشه کن کردن آن از خود نشان نمی دهد.
جنبش کارگری و جنبش رهایی زنان
گرایشات راست و سنتی برای پوشاندن ضدیت خود با جنبش رهایی زنان به استدالالت
"کارگری” نیز متوسل می شوند و گاه در هیبت پدران زنان کارگر ظاهر شده و می گویند
برای اینکه جنبش زنان "بورژوایی” نباشد باید فقط از حقوق زنان کارگر و زحمتکش دفاع
کند .مشت اینان را نیز باید باز کرد .تعاریف اینان از ستم مضاعف بر زن کارگر کامال
مردساالرانه و متاثر از فرهنگ پدرساالری است .آنان ستم مضاعف بر زن کارگر را به
دریافت حقوق کمتر از مرد ،تقلیل می دهند .در حالیکه ستم مضاعف بر زن به معنای آن است
که عالوه بر ستم و استثمار سرمایه داری ،یوغ سنگین ستم پدر و شوهر نیز بر پیکر زن
کارگر و زحمتکش سنگینی می کند .این روابط ستمگرانه میان مردان زحمتکش و زنان
زحمتکش مساله ای فردی نیست بلکه یک مساله اجتماعی است .تمام جامعه به گونه ای
سازمان یافته که پدر و شوهر و خانواده ،تبدیل به زنجیر اسارت زنان شوند .این یک معضل
اجتماعی بسیار بزر و سدی در مقابل هر گونه پیشرفت اجتماعی است که فقط با سازمان
دادن یک مبارزه اجتماعی و توده ای می توان علیه آن مبارزه کرد .اغلب ستم هایی که به زن
کارگر می شود همان ستم هایی است که به بقیه زنان جامعه می شود .زن کارگر عالوه بر
اینکه حقوقی کمتر از مرد می گیرد ،باید تابع مردان خانواده اش باشد ،بر پایه فرهنگ خرافه
221

و سنت رفتار کند .قانونا برده مرد حساب می شود و قانونا از حقوق برابر با مرد محروم
است .زن کارگر در ساختار مردساالرانه و سنتی مجامع عمومی و تشکالت کارگری جایی
ندارد ،و در خانه نیز از سوی مرد کارگر زیر ستم (همراه با ضرب و شتم) است .این ها
مسائلی است که باید در جنبش کارگری طرح شوند .در جنبش کارگری باید علیه ساختارها و
فرهنگ سنتی که مانع فعالیت همه جانبه و شکوفایی زنان کارگر می شود مبارزه شود .مساله
زنان مساله ای نیست که به طور خود به خودی در جنبش کارگری طرح شود .باید آن را
آگاهانه طرح کرد و جا انداخت تا جنبش کارگری به لحاظ اجتماعی خصلت رادیکال و نو پیدا
کند .درک محدود کمونیست ها از طبقه کارگر و رسالت تاریخی آن ،درک محدود آنان از
سوسیالیسم و کمونیسم و الزامات مبارزه برای آن ،باعث شده که به این وظیفه کم بهایی دهند.
کمونیست ها باید این آگاهی را به میان کارگران ببرند که رسالت طبقه کارگر بهبود وضع
فعلی خودش نیست .رسالت وی نابودی دنیای کهنه و ساختن یک دنیای نوین با روابط
اقتصادی و روابط اجتماعی نوین بین انسان هاست .طبقه کارگر برای اینکه نشان دهد برای
دنیای نوینی می جنگد باید به شکستن زنجیرهای اسارت زنان در جامعه و خانواده توجه
خاص کند ،برای آن برنامه داشته باشد ،خط داشته باشد ،پراتیک داشته باشد .کارگر آگاه
کارگری است که رابطه نابرابری میان زن و مرد در جامعه را یکی از شنیع ترین و زشت
ترین نابرابری های جامعه می داند و آگاه است که سازش با آن در واقع سازش با تقسیم جامعه
به طبقات است .آگاه است که تکرار این نابرابری زشت در میان زن و مرد کارگر در واقع
کمک به تحکیم نظام طبقاتی است .کارگر آگاه کارگری است که می فهمد خشونت علیه زنان
و سرکوب و تحقیر آنان به اشکال گوناگون در واقع بخشی از شبکه اعمال دیکتاتوری طبقه
بورژوازی است .اگر طبقه کارگر به مساله اینگونه ننگرد و طبق این نگرش عمل نکند ،در
واقع به رسالت تاریخی خود عمل نمی کند .مارکسیسم به این دلیل به طبقه کارگر به عنوان
یک طبقه خاص می نگرد که رهایی اش در گرو رهایی تمام ستمدیدگان جامعه است .اگر
طبقه کارگر هم خود را مصروف خود کند ،دیگر نمی توان به بقیه ستمدیدگان جامعه گفت که
طبقه کارگر رهبر مبارزه برای رهایی بشریت است و طبقه خاصی است که باید در پشت
پرچم آن علیه جهان کهن جنگید .مبارزه علیه ستم بر زن فقط امر زنان نیست .بلکه یکی از
وظایف کلیدی جنبش کمونیستی و کارگری است.
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پیش بسوی نوسازی جنبش کمونیستی
جنبش کمونیستی به مرحله ای رسیده است که برای چیرگی بر ضعف ها و پراکندگی
اش باید خود را نوسازی کند .باید درس های مثبت و منفی تاریخ خود و به خصوص
تاریخ جوامع سوسیالیستی که در قرن بیستم بر پا شدند را نقادانه جذب کند .باید به تجزیه
و تحلیل تغییراتی که در جهان و در کشورهای مختلف رخ داده بپردازد و سنتز نوینی
ارائه دهد .جهان خارج از ذهن ما ماده در حال حرکت وتغییر است .کمونیسم که علم
تفسیر و تغییر جهان است نمی تواند ایستا بماند و باید پویایی و تحرک جهان خارج را در
خود منعکس کند .یکی از مولفه های مهم این نوسازی ،دور ریختن خط ها و گرایشات
غلط در زمینه مساله زنان است .برای این نوسازی ،جنبش کمونیستی ایران در عین
افتخار به میرار جنبش کمونیستی بین المللی ،باید به خود انتقاد کند .این انتقاد دو سطح
دارد.
یکم ،نگاه تئوریک جنبش کمونیستی به مساله زنان و جایگاه آن در رهایی طبقه
کارگر و جایگاه آن در جنبش کمونیستی و مقام آن در سرنگونی نظام سرمایه داری و
استقرار سوسیالیسم.
دوم ،عملکرد جنبش کمونیستی ایران در ارتباط با دامن زدن و تقویت جنبش رهایی
زنان.
جنبش کمونیستی ایران ،زمانی پیشروترین نیروی اجتماعی در این جبهه از مبارزه
بود .اما امروزه نیست .این معضل به خصوص در شرایطی که یک رژیم مذهبی در
ایران حاکم است ،برای ما گران تمام شده و می شود.
این عقب ماندگی از یک طرف به دلیل آن است که جنبش کمونیستی ایران قطار
پیشرفت های پیشین جنبش کمونیستی بین المللی را از دست داده است .باید عالی ترین
تئوری ها و پیشرفت های جنبش کمونیستی بین المللی را از زیر آوار بیرون آورده و به
آگاهی تمام کسانی که خود را کمونیست می دانند تبدیل کنیم .زیرا به جرات می توان گفت
که جنبش کمونیستی ایران در این زمینه (و متاسفانه بسیار زمینه های دیگر) عقب تر از
تئوری و پراتیک کسب شده در چین سوسیالیستی تحت رهبری مائوتسه دون است .از
سوی دیگر ،در 10سال گذشته ،دانش و آگاهی عظیمی در زمینه ستم بر زن تولید شده
است که جنبش کمونیستی ایران نسبت به آن به طرز دردناکی در جهل و بی خبری به سر
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می برد و در مقابل هر تالشی برای درک و جذب آن مقاومت می کند.
نوسازی در زمینه مساله زنان صرفا از طریق آموزش تئوریکی نمی تواند انجام شود.
بلکه در گرو دامن زدن به مبارزه دو خط در احزاب و سازمان های جنبش کمونیستی در
این زمینه است .زیرا اوال عقب ماندن آگاهی از واقعیت ها ،چیزی نیست که خصلت
طبقاتی نداشته باشد .عقب ماندن آگاهی از واقعیت ها و ضرورت های مبارزه طبقاتی،
نیروی سماجت بورژوایی تولید می کند .برای جارو کردن آن باید دست به مبارزه سیاسی
و ایدئولوژیک زد.
ثانیا ،جا انداختن حقایق در احزاب و سازمان های کمونیستی هرگز فقط با آموزش
انجام نشده است .بلکه مستلزم دست زدن به مبارزه سیاسی و ایدئولوژیک بوده است .به
طور کلی ،همواره ایده های پیشرو در ابتدا توسط اقلیتی مورد قبول واقع شده ،و سپس در
نتیجه مبارزه خطی (و آموزش) مورد قبول عده بیشتری واقع می شود .این یک قانون
جهانشمول است که در همه عرصه های جامعه بشری ،به خصوص در زمینه مبارزه
طبقاتی ،عمل می کند .ایده های کهنه و غلط همواره مقاومت می کنند و ایده های نوین و
صحیح برای پیروز شدن باید تالش و مبارزه مستمری به خرج دهند .دامن زدن به
مبارزه دو خط و آگاهگری بر سر مساله زنان ،یکی از مهم ترین پایه های نوسازی
احزاب و سازمان های کمونیستی است و به هیچ وجه نباید به آن کم بهایی داد .محصول
نوسازی در این زمینه و عرصه های دیگر ،تولد یک جنبش کمونیستی کیفیتا قدرتمندتر و
الهام بخش تر خواهد بود.
جنبش کمونیستی ما می تواند و باید در راس ایده های پیشروی زمانه خود قرار گیرد.
نقش زنان کمونیست در پاکسازی جنبش کمونیستی از خط های غلط و نوسازی آن ،تعیین
کننده است .جنبش کمونیستی ما می تواند و باید تبدیل به یک سنگر محکم برای جنبش
رهایی زنان شود.
هر رفیقی در قبال جنبش رهایی بخش زنان سه انتخاب بیشتر ندارد :در صف اول و
همراه آن دژهای نظم کهن را به لرزه در آورد؛ یا در حاشیه ایستاده و به آن ایراد بگیرد؛
یا اینکه در مقابلش بایستد که در این صورت غرق خواهد شد .زیرا این سیالب خشم سر
ایستادن ندارد و تازه آغاز شده است .این موجی است که طالیه دار آینده ای تابناک برای
بشریت است .مطمئنا جنبش کمونیستی راه اول را به هر رفیقی پیشنهاد خواهد کرد زیرا
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هر راهی جز این به ضرر انقالب پرولتری است.
بار دیگر ایران در چهار راه حوادر تاریخی قرار گرفته است .تحوالت سیاسی
بزرگی در پیش است .سرنوشت یک دور دیگر مبارزه طبقاتی وابسته به نقشی است که
جنبش کمونیستی ایفا می کند .بدون نوسازی ایدئولوژیک ـ سیاسی جنبش کمونیستی ایران
نمی توان بر ضعف و پراکندگی این جنبش فائق آمد .بدون شک یکی از مولفه های مهم
این نوسازی ،تصحیح و تکامل خط جنبش کمونیستی نسبت به مساله زنان است.
وقت تنگ است رفقا! لحظه را دریابیم و جرات صعود به قله ها را به خود دهیم!
 1مارس )7112( 2001
* -جزوه «پرولتاریای آگاه و مساله زن» که در سال  7111توسط اتحادیه کمونیست
های ایران (سربداران) منتشر شد ،یک آغاز خوب در این نقد بود ،اما کافی نیست.
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