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 پیشگفتار

اگر کسی به شجاعت زنان، به قدرت خشم شان، به توانشان در تالش برای تغییر نظام 

 . کسی این شک را به زبان می آورد کمترشک داشت، بعد از جنبش اخیر، دیگر 

و به هر را ندارند،  اند که سر کوتاه آمدن در مقابل رژیم زنان بارها و بارها نشان داده

 مساله،ولی . ی خود پیدا می کنندنظرات و خواسته هابرای بروز خود و  ییشکل هارو، 

کدام راه؟ با چه اهدافی؟ به همراه چه کسی؟ و این سوال کدام مبارزه؟ . استکامل رهایی 

م ستهر گونه همه آنانی که خواهان جهانی دیگرند، جهانی عاری از . فقط سوال زنان نیست

 . می شوندو استثمار، ناچارا با این سواالت مواجه 

مساله زنان  ازهای حزب ما برای درک  از تالش ستا چه در پیش رو دارید، نمونه ایآن

ما در این مجموعه که . اجتماعی زنان در انقالب و جایگاه اهمیت نقش و ستم جنسیتی، و از

اهمیت کوشیده ایم است دهه اخیر  بحث های نظری و اسناد ترویجی و تبلیغی طی دو شامل

کوشیده ایم بی پروا . ان و ترقیخواهان جا بیندازیمانقالبیکمونیستی و در جنبش را  مسالهاین 

از فشار سنگین افکار و ایده های سنتی و عقب مانده مردساالرانه ـ پدرساالرانه در کل 

کوشیده ایم . یمکمونیست ها و چپ ها نظرات خود را طرح کنجامعه و حتی در صفوف 

علمی در این عرصه دست سیاست  به تحلیل و، مداوما با نگاهی نقادانه به خود و دیگران

می فکر . جهانی را به پیش بریم سوسیالیسم و کمونیسم ساختن در جهت انقالب یابیم تا امر

به  مناسبات خفقان آور پاامروز که بسیاری از مردم به دنبال راهی برای خروج از این یم نک

در اختیار عموم  ،صحنه مبارزه سیاسی علیه رژیم طبقاتی و زن ستیز اسالمی گذاشته اند

یکی از مسائل حیاتی و  پررنگ کردن بهمی تواند مجموعه  آثار در یک این قرار دادن

 . کندکمک  رهایی مسیر تعیین کننده در

در بر « زن لهمسانظریه و نگرش دربارۀ » .عه از چند بخش تشکیل شده استمجمواین 

گیرنده نظرات کنونی ما در مورد نقش زن در جامعه و اقتصاد سرمایه داری و ملزومات 

با  7111، مصاحبه ای است که در سال «یک مصاحبه راهگشا». آن استدگرگون کردن 

 هر چند نظرات مان. مینه شکل داددر این زرا ام شد و پایه های فکری ما یکی از رفقا انج

ه در شد زمان از طراوت نظرات اصلی مطرح گذره ها تغییراتی کرده، ولی در برخی زمین

 .ن مصاحبه نکاسته استآ

، نقدی است بر نظرات مردساالرانه حزب کمونیست «مورد مشاجره مسالهیک »

سقط جنین و  این بخش نوشته هایی نیز در توضیح علمی در. کارگری در مورد سقط جنین

برای پیش شامل برخی تالش های ما « رنسیپ هاپ». ضمیمه کرده ایم مسائل مربوطه
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در زمینه  غالب بر جنبش چپ نادرست گذاشتن اصولی برای وحدت عمل و مبارزه با افکار

با مسائل مشخص تر مربوط به جنبش زنان و  ارتباطدر « چند مقاله». است مساله زن

در این مجموعه ز را نینسبت به زنان  دیدگاه های موجود در سایر جنبش های اجتماعی

برای تاکید بر اهمیت نقش زنان در  ما ،های سیاسی بر خالف بسیاری از جریان. آورده ایم

 .محدود نکرده ایم ،هشت مارس، روز جهانی زن مناسبت انقالب هیچ گاه خود را صرفا به

وانب مختلف مبارزات زنان و واره فرصتی است برای پرداختن به جهر چند این روز هم

را در بخش  آثار حزب ما به مناسبت هشتم مارسگزیده ای از . ان در انقالبنقش زن

 . خواندخواهید « اطالعیه ها»

، انقالب رهایی زنان راهبحث و جدل در مورد  ی شدنامیدواریم که این مجموعه به جار

و به ریشه کن کردن نظرات نادرست و  دامن زند نوع بشرو چگونگی رهایی  کمونیستی

نظرات یک سلسله گسست از شناخت و چرا که معتقدیم بدون . کندین زمینه کمک کهنه در ا

زن، رهایی مساله ، و از جمله در مورد غلبه دارد ر جنبش کمونیستیکه بنادرست اساسی 

 .به دست نخواهد آمد

 (م ل م)حزب کمونیست ایران 

 2070ژوئن /  7119خرداد 



 ه و نگرشینظر
 درباره مساله زن
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 نهادیشیتزهای پ

 زن مسالهستی در ارتباط با ینوسازی جنبش کمون

ن نوسازی، تکامل تئوری های یبرای ا. ستی ضرورت زمانه استینوسازی جنبش کمون

 . ستی الزم استیکمون

ده و جهان در آستانه ظهور موج یان رسیمدتهاست که موج قبلی انقالب پرولتری به پا

اساسا به  ،ع تر از موج قبلیرف ییه قله هاابی آن بید و دستیت موج جدیفیک. نی استینو

سال  710دئولوژی طبقه ما طی یعلم و ا. ی جهان بستگی داردکمونیست هاتالش آگاهانه 

ش کسب شده یشاپیتنها با اتکا به دانش پ. افتیز تکامل خواهد ینده نیافته و در آیگذشته تکامل 

بست آن، می توان به  به کاربا ه و سم فشرده شدیئمائو ـسمینیلن ـسمیکه در بدنه علم مارکس

شناخت باالتر در مورد کارکرد نظام طبقاتی کنونی و راه سرنگونی آن و سازمان دادن 

به کن تکامل شناخت، امری خودیل. افتیه های کامال متفاوت، دست یجامعه بشری بر پا

از به یبلکه ن. ستیم آن نبوده و نیا حاصل بالواسطه تجربه و انعکاس ساده و مستقیی و خود

ز جذب نقادانه آن بخش از یرات مادی جهان و نییل از تغیک، به روز کردن تحلیتالش تئور

ستی بدست آمده و برای تکامل یدانش بشری است که در خارج از چارچوبه جنبش کمون

نکار، یبدون ا. شناخت ما از محرک های انقالب اجتماعی و راه تحقق آن ضروری اند

ی ما سرزندگی و بالندگی خود را از کف می دهد؛ و بدون تئوری انقالبی، تئوری های انقالب

 . ستیجنبش انقالبی ممکن ن

کی از آن عرصه ی( فرودستی زن نسبت به مرد در ساختار جامعه)تی یروابط جنس

د درک و تئوری های خود را تکامل دهد و در پرتو آن مشی یستی بایهاست که جنبش کمون

نصورت، جنبش یر ایدر غ. کندح یزنان تصح رهاییارتباط با جنبش ک خود را در یو پرات

روی اجتماعی مهم محروم می ماند و بدتر از آن خصلت انقالبی یک نیما از انرژی انقالبی 

 .ز از دست می دهدیاش را ن

دان آورده و جذب کرده یروهای جامعه را به مین نیکالتریستی همواره رادیجنبش کمون

روها را جذب ین نیکالتریزنان راد رهاییی تواند در ارتباط با جنبش ز میامروز ن. است

نه ین زمیشرطی که خود از محافظه کاری و عقب ماندگی در اه اما ب. کندستی یجنبش کمون

 .رها شود

متعاقب ( )سربداران)ران یی اکمونیست هاه یحزب ما در دوران بازسازی اتحاد

 از. ک توجه جدی کردیدر تئوری و پرات زنان مسالهبه ( 12تا  17ضربات سالهای 

ای  شرفتهینه جمعبندی کرد و درک پین زمیهای نادرست در ا خطاهای گذشته و درک



 6 

( 7111سال" )زن مسالهای آگاه و یپرولتار"ش گذاشت که در جزوه یزنان پ مسالهنسبت به 

جنبش  ج دریهای را ح و معتبر بوده و نسبت به درکیآن جزوه هنوز صح. افتیبازتاب 

افته تر یقتر و تکامل ین به درک عمیبا وجود ا. شروتر و انقالبی تر استیتا پیفیران کیچپ ا

ق و بررسی خط یش پس از تحقیرهبری حزب ما در حد توان خو. میاز داریاز ستم بر زن ن

سم و مطالعه ین مارکسیادین المللی، رجوع به تئوری های بنیستی بیو عملکرد جنبش کمون

ن یستی در ارتباط با ایدگاه های جنبش کمونیر را برای نوسازی دیستی، تزهای زینیدانش فم

ق یز درست تر و عمیقانه درک ما نیند بحث و جدل رفیک فرایتا در  کندشنهاد می یپ مساله

 .تر شود

سم در ارتباط با یه ای مارکسیک سو برخی اصول پایم از یقات ناچار بودیما ضمن تحق

ق تر آموخته و یها را عم م و با نگاه امروزی، آنیر آوار در آوریزنان را از ز رهایی

ها به  ستینیگر به پاره ای انتقادات مهم که عمدتا توسط فمیم و از سوی دیمجددا وارسی کن

برخی کمبودهای م و یزنان صورت گرفته توجه کن مسالهن یینه تبیسم در زمیمارکس

با ستم بر زن در  ارتباطقرن گذشته در  سم را در پرتو دانش گسترده ای که طییمارکس

ستی یای خطاهای جنبش کمون سرانجام نسبت به پاره. مید شده، مد نظر قرار دهیجهان تول

های  م از برداشتیما تالش کرده ا. میشتری کنین المللی در ارتباط با جنبش زنان دقت بیب

 .میسم، گسست کنینادرست از مارکس

ن بحث یر ایم درگیزنان درخواست می کن رهاییجنبش ن یفعال به خصوصاز همه رفقا 

 .شوند

 

 !ستیتی معلول ستم طبقاتی نیستم جنس ـتز اول 

تی همزمان یستم جنس. نادرست است" تی معلول ستم طبقاتی استیستم جنس"ج که یده رایا

م کار اجتماعی قبلی بود؛ یآمد ولی نطفه های آن در تقس به وجودزات طبقاتی یبا ظهور تما

. ان زن و مرد وجود داشتیم" عتیطب"ی و بر حسب به خودطور خوده م کاری که بیستق

. ده شدیاد کشیافت، کار زن توسط مرد برای انباشت ثروت به انقیزات طبقاتی ظهور یوقتی تما

از آن زمان به . برای انباشت ثروت بود گرییکار ددن یاد کشین عمل به انقین اولیخ، ایدر تار

سم تا یکی از ساختارهای مهم جوامع طبقاتی از برده داری و فئودالیبه  ستم بر زن ،بعد

 . ه داری بدل شدیسرما

ه دار یسرماـ  ه داری، ستم بر زن معلول رابطه استثمارگرانه کارگریدر نظام سرما

ه یاجتماعی سرماـ  یت کاِر زن در شبکه روابط اقتصادیبلکه خود حاصل موقع. ستین

و جوامع )ه داری یدی در جامعه سرمایبخش مهمی از روابط تولستم بر زن . داری است
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 .بوده است( ماقبل آن

ان یروی کار مید و فروش نیه داری را نمی توان به رابطه خریدی سرمایروابط تول

ه یک بخش از روند استثمار و انباشت سرماین رابطه یا. ل دادیه دار و کارگر تقلیسرما

ه دار و كارگر در چارچوب روابط یان سرمایار مروی كید و فروش نیخر. داری است

كی از مولفه های مهم آنست، انجام می یگاه فرودست و نابرابر زن یدی کلی تری که جایتول

روی كار یبنام ن ییرا، كاالیز. د و فروش استین خریط ایکی از شرایستم بر زن . ردیگ

دن تا ارائه خدمات خانگی ییزا كه زنان از می شودد یند كلی اجتماعی تولیك فرایکارگر در 

 . ن کننده ای در آن دارندیینقشی تع

د که یده اجتماعی دیچید به صورت شبکه ای از روابط پیه داری را باینظام سرما

ه تضادهای یل کلیتقل. ستین نظام ضرورید کل اید و باز تولیکارکرد هر بخش آن برای تول

ن یگر نسبت به ایا تابع دانستن تضادهای دیه دار یان کارگر و سرماین نظام به تضاد میا

 . می شودق و تکامل درک از جامعه طبقاتی و انقالب اجتماعی یتضاد، مانع از تعم

انه یک روش جبرگرایده ها، یت و کارکرد پدیدر شناخت از ماه" یعلت و معلول"روش 

ن روش در یا. ده ها بدست می دهدیکجانبه و معوج از پدیانه است که شناختی یل گرایو تقل

ادی زده یستی صدمات زیج بوده و تا کنون به جنبش کمونیها را ستیاری از کمونیان بسیم

 .است

 

 !ستیل معاش نید وساید فقط تولیتول ـتز دوم 

د سازمان اجتماعی بشر ید و بازتولید از درک محدود و سطحی از تولیها با ستیکمون

ه های یستی مارکس و انگلس در مورد پایالیل های ماتریرجوع مجدد به تحل. گسست کنند

ن بار بر دو خصلت یمارکس و انگلس برای نخست. ار ضروری استیمادی جامعه بشری بس

. د مثلید وسائل معاش و تولیتول: د سازمان اجتماعی بشر انگشت گذاشتندید و بازتولیمهم تول

ق و همه جانبه یرسی دقاز جانب آنان مورد بر( د مثلیعنی تولی)قت ین حقیچه وجه دوم ا اگر

نه گذاشتند که انقالب در تفکر بشر ین زمیاما آنان سنگ بنای مهمی را در ا ،قرار نگرفت

برای دوران ی حت. سم آن را پی نگرفتندیمتاسفانه ادامه دهندگان مارکس. می شودمحسوب 

 .ن سنگ بنای مهم در محاق فراموشی فرو رفتیطوالنی ا

کم، برای ما قابل یست و یس، امروزه در ابتدای قرن ببر خالف دوران مارکس و انگل

ی بوده و توسط به خودم کاری که خودیتصور است که بشر سرانجام بتواند روزی بر تقس

بذر فرودستی  ـد مثل یعنی تولی ـم کار ین تقسیا. دیعت بر دوش زن گذاشته شده، فائق آیطب

رت زن در چنبره روابط ستم و نقش مهمی در اسا ه زنان را در خود داشت و هنوزیاول
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ان زن و مرد دامن می زند؛ و در هر یهای م یاستثمار مردساالرانه دارد؛ هنوز به نابرابر

 . د احساسات و افکار و رفتارهای خاصی بوده استیدوره از تکامل جامعه بشری، منبع تول

ه مثابه ابزار و جامعه از بدن او ب کندد مثل عمل یتا زمانی که زن به عنوان ابزار تول

روابطی . شکل خواهد گرفت" ابزار"ن یدی مشخصی حول ای، روابط تولکندد استفاده یتول

را بر خود ( دیعت در تولیاز طب ییبه معنی عدم جدا)روهای مولده یکه مهر عقب ماندگی ن

دی خاصی را ید نوع بشر توسط زن روابط تولیتول. کندت می یفرودستی زن را تقو ،داشته

رسانده که کنترل بدن زن در مرکز آن است؛ روابطی که به آن مرد ساالری گفته  به ظهور

ر و تحوالت جوامع یین روابط به موازات تغیا. نه شده استیو در خانواده نهاد می شود

 .ر شده اند اما جوهر آن بقوت خود باقی استییطبقاتی دستخوش تغ

ان اجتماعی بشر برای حواله دادن رفع د سازمید و بازتولید مثل در تولید بر وجه تولیتاک

بلکه . ستید مثل از دوش او نیک و برداشته شدن بار تولیشرفت تکنولوژیستم بر زن به پ

. ات بشر می گذاردیراتی است که بر کل حیزن و تاث مسالهستی از یالیقا ماتریبرای درک عم

نه انقالبی که یرا در زمم آن یم و مفاهیش ستم بر زن را بشناسیبرای آنست که ژرف تر از پ

شرفت های یست که پیح نیالزم به توض. میشه کن کردن آن الزم است درک کنیبرای ر

برای مثال آنچه در . رات مهمی در زندگی زنان داشته استینه تاثین زمیک در ایتکنولوژ

 دینسبی زنان از ق رهاییستی به انقالب جنسی و یالیالدی در کشورهای امپریدهه شصت م

ری از بارداری ینه جلوگیشرفت پزشکی در زمیندهای مردساالری معروف شد بدون پو ب

ن فوری و یست که امروز مبارزه برای دسترسی به سقط جنیل نیبی دل. قابل تصور نبود

ار عادالنه که بازتاب شورش یآزاد بخش مهمی از مبارزات زنان جهان است؛ مبارزه ای بس

ق، مقابله طبقات حاکم و ین طریهمه ب. ش استیوزن برای بدست آوردن کنترل بدن خ

 . است" دیابزار تول"ن ین برای از دست ندادن کنترل بر ایدستگاه های مذهبی با حق سقط جن

ای گوناگون ینی ستم بر زن همه جانبه تر شود و از زوایه های عیاگر شناخت ما از پا

م یتماعی را بهتر درک خواهم، محرک های انقالب اجیابیرابطه آن را با ستم طبقاتی در

م آمد؛ و یکرد؛ به درک روشن تری از تحول جامعه، راه دگرگون کردن آن، نائل خواه

ت یه داری نفع داشته و ظرفیشه کن کردن نظام سرمایقا در ریروهای اجتماعی را که عمین

 ! م دادیص خواهیشه کنی را دارند، بهتر تشخین ریا

ان ببرد بلکه در یه تنها نمی تواند ستم بر زن را از مه داری نشان داد که نینظام سرما

ت یم است که مالکیازمند جهشی عظیرفع ستم بر زن ن. ادی داردید آن نفع زیبازتول

 . ت مرد بر زن مانع آن استید و مالکیخصوصی بر ابزار تول
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 !ستیطبقه کارگر مرد ن ــتز سوم 

به مردان کارگر درون کارخانه ن درک سنتی که طبقه کارگر ید از ایها با ستیکمون

 چیه گر بهیت بود اما دید زمانی منطبق بر واقعین درک شایا. ، گسست کنندمی شودخالصه 

ع از یه داری از همان آغاز در سطح وسیسرما. ات جاری جهان سازگاری نداردیوجه با واقع

را در نظام ره یروی کار ذخیزنان بخش مهمی از ن. روی کار زنان کارگر سود جسته استین

مواقع بحران به در و  ،ل می دهند؛ هنگام رونق اقتصادی جذب بازار کاریه داری تشکیسرما

ون، با شتابی یزاسیر روند گلوبالین، طی چند دهه اخیاما افزون بر ا. خانه بازگردانده می شوند

کار در بازار  می شودکه گفته  یطوره ب ت،ده اسیدرون بازار کار کشه ج کننده زنان را بیگ

ف اتحاد ین بخش از طبقه کارگر نه تنها به تضعیبه ا ییبی اعتنا. شدن است" زنانه"حال 

 . ر سئوال می بردیز زیبلکه نقش جهانشمول طبقه کارگر را ن می شودطبقاتی کارگران منجر 

نظام . ر جهان استیین معنا که عامل اصلی تغیبه ا. خ استیطبقه کارگر سوژه تار

ت دارد یآورد که ظرف به وجودخ طبقه ای را ین بار در طول تاریای نخسته داری بریسرما

ت یخ از جنسین سوژه تاریا. ان نهدیستی را بنیو جامعه کمون کندت را رها یخود و کل بشر

ت را یت طبقه کارگر که عنصر جنسید و انتزاع از موقعیهر گونه تجر. ز برخوردار استین

، نشانه دوری کندان نیت خود بیطبقه را در عام نیمی از ایت خاص نیو وضع کندنفی 

 .خ بشر استین تحول در تاریکالتریجستن از انقالبی است که مدعی راد

ه یسرما. تی بر خود داردیم کار جنسیه داری مهر تقسیم کار اجتماعی در نظام سرمایتقس

شکافی که نظام  .ه کرده استیم کار تکین تقسینه اشتغال زنان به ایداری از همان آغاز در زم

د و مصرف به وجود یطه تولیه داری در حیهای ماقبل سرما ه داری نسبت به نظامیسرما

های فئودالی  برای مثال در نظام. تی شده استیم کار جنسید تقسیآورده، به درجاتی موجب تشد

د و مصرف محسوب می شد و شکاف چندانی از نظر زمانی و یخانواده همزمان واحد تول

د از یه داری تولیدر صورتی که در نظام سرما. دو عرصه وجود نداشت نین ایمکانی ب

ه داری مردان را عمدتا به کارهای یسرما. کامال جدا شد( ژه مصرف شخصییبه و)مصرف 

مولد سمت و سو می دهد و زنان را عمدتا در ارتباط با حوزه مصرف و کارهای خدماتی و 

ت یامری که به موقع. ردیبه کار می گ( و موقتی اند که عموما پاره وقت)ر ماهر یکارهای غ

. ز مربوط استید مثل و نگهداری از کودکان نیزن در کل جامعه به عنوان ابزار اصلی تول

 . تی استیم کار جنسین تقسینابرابری دستمزد تبارز آشکار ا

. آورده است به وجودن مردان و زنان کارگر ینی شکافی را بیع به طورت ین وضعیا

ازات یبدون در نظر داشتن امت. شتر استثمار می شوندیزنان کارگر نسبت به مردان کارگر ب

حی یز از آن برخوردارند نمی توان به استراتژی انقالبی صحیمردانه ای که مردان کارگر ن
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رغم گسترش صفوف زنان یعل. افتیت دست یبشر رهاییشبرد مبارزه طبقاتی و یبرای پ

ابی، مردانه باقی مانده یه بر شکل های سنتی سازمانیرگری با تککارگر، اغلب تشکالت کا

ن یهای مردساالرانه و عقب ماندگی ذهن از ع دگاهیز نشانه نفوذ دین امر قبل از هر چیا. اند

ز می توان یست نیب مردانه احزاب چپ و کمونین عقب ماندگی را در ترکیبازتاب ا. است

 .ت نمی توان صحبت از انقالب اجتماعی کردیوضعن ین ایادیر بنییبدون تغ. مشاهده کرد

 ! ستید نید و باز تولیه داری بدون استثمار زن قادر به تولیسرما –تز چهارم 

زن . نی مجدد استیل و باز بیازمند تحلیه های اقتصادی ستم بر زن در وجوه گوناگون نیپا

ا یخانگی  ق کاریاز طر) و هم در خانه( روی کاریم نیق فروش مستقیاز طر)هم در بازار کار 

ه داری ین استثمار برای سودآوری نظام سرمایهر دو وجه ا. می شوداستثمار ( انیگاری عریب

 . ستیضرور

فرودستی زن . ن استثمار زن و فرودستی زن برقرار استیرابطه متقابل و تنگاتنگی ب

در بازار . ی شودمشتر وی منجر یبازتاب استثمار کار زن است و به نوبه خود به استثمار ب

سودآوری باالی . ردیان و آشکار به خود می گیکار، در دستمزد نابرابر با مردان شکلی عر

 .ر قابل تصوراستیروی کار زنان غیمشقت خانه های جهان بدون فوق استثمار ن

ازمند پژوهش و یدن زنان به بازار کار نینه کشیه داری در زمیشات متضاد سرمایگرا

روی کار فرد ین است که نیه داری ایش کلی سرمایسو گرا کیاز  .ل مشخص استیتحل

د و یت بر ابزار تولیمالک)ت و وابستگی ید و بند مالکیرا از هر گونه ق( منجمله زنان)

د و بندهای یگر اشکال مختلف قیاز سوی د ،کندرها ( وابستگی به شخص و مکان مشخص

 .کندت می یسنتی و مرد ساالرانه را تقو

ت ستی و کشورهای تحیالیش متضاد در کشورهای امپرین دو گرایشکال بروز ااگر چه ا

در هر دو نوع کشور منبع  می شودزنان اعمال  ی که بر کارد و بندهاییسلطه متفاوتند اما ق

د و بندها از ین قین خصلت اقتصادی اجتماعی اییتع. مهمی برای سودآوری کل نظام است

 . شاروی استیک پیهای تئور مصاف

ه داری در سطح یه داری کماکان از اشکال ماقبل سرمایی که نظام سرمادر کشورهای

لی بدون ید کار فامیسود می جو( ر رسمییطه کشاورزی و اقتصاد غیدر ح به ویژه)ع یوس

فا یدی اینقشی تول ـهر چند محدود تر از گذشته ـ ج است و نهاد خانواده کماکان یدستمزد را

بار اصلی  ،شتر مردان از روستا به شهریل مهاجرت بیورها به دلل کشین قبیدر ا. کندمی 

ن و یت بر زمیحال آنکه زنان عموما از حق مالک. د کشاورزی بر دوش زنان استیتول

 . محروم هستند ییدارا

ه داری هر چند از وابستگی اقتصادی زن به مرد کاسته یشرفته تر سرمایدر کشورهای پ
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ار یستند، اما روابط مردساالرانه در اشکال بسیتابع مردان نشده است و زنان همچون گذشته 

ت، مردان را در یه جنسیم کار بر پایتقس. ان داردیدر چارچوب خانواده جر یمتنوع حت

می شتر شامل مردان یهای درآمد زا ب شغل. ت بهتری نسبت به زنان قرار می دهدیموقع

ل غالبا زنان کارگر در ین دلیبه هم. رندیکاری قرار می گیشتر در معرض بیو زنان ب شود

 .رتر از آنان هستندیفق ،ن تری از مردان کارگر قرار داشتهییت پایموقع

کار خانگی در حفظ و . ا، کار خانگی استیت زنان دنیشگی کار اکثریگر و همیجنبه د

تر  حین کار و به عبارت صحیا. کندفا می یروی کار در جهان نقش عمده ای اید نید تولیتجد

درست است که کار خانگی زن مولد . ه داری داردیدی در سودآوری سرمایگاری نقش کلیب

ه داری نقش مهمی در یاری از کارهای خدماتی در سرمایست اما همانند بسیارزش اضافه ن

ه بدون یانباشت سودآور سرما. می شودز استثمار یطه نین حیزن در ا. تحقق ارزش دارد

ازها و یه داری بر مبنای نیمسلم سرما به طور. ستیسر نیم از کار خانگی زن ییبهره جو

ش الزام آور باشد می تواند اشکالی از کار خانگی را به یخود و آنجا که سودآور ییایپو

اما تا کنون نظام . د اجتماعی بکشاندیشتر به عرصه تولیو زنان را ب کنددرجاتی اجتماعی 

که کار خانگی از چه خصلتی  نیا. است ش به حفظ کار خانگی داشتهیه داری گرایسرما

ا بخشی از یه داری دانست یای نظام ماقبل سرمایاز بقا یید جزیرا با آن، آیا برخوردار است

ا قسما ی)ژگی اصلی خصلت کار پرداخت نشده زن یکه و نیا ،یه داریژه سرمایکارکرد و

ای در  هژیست و چه نقش ویچ( گیرد می ق دستمزدی که شوهریپرداخت شده از طر

جملگی سئواالتی هستند  ،زان شوهر سهم می بردیو تا چه م کندفا می یه ایسودآوری سرما

ه داری با کار یان نظام سرمایاما آنچه روشن است در رابطه متقابل م. رندید پاسخ گیکه با

ق خدمت به او و خانواده یخانگی زن واسطه ای به نام شوهر موجود است که زن از طر

 .می دهدا به نظام ارائه خدمات خود ر

 

 !ستین بورژوایی مسالهک یزنان  مساله –تز پنجم 

 مسپاله"روهای چپپ کپه یان نیمی در میقطع از نگرش قد به طورد یستی بایجنبش کمون

ن نگپپرش یپپا. کنپپدگسسپپت " ملپپی اسپپت مسپپالهک ماننپپد یپپبپپورژوا دمکرات مسپپالهک یپپزنپپان 

ستی نسپبت بپه جنپبش زنپان یبش کمونهی برای بی توجهی جنیل به توجیسطحی همواره تبد

را حپل کامپل آن یپسپتی اسپت زیکمون مسپالهک یپزنپان  مسپاله. و دستاوردهای آن شده اسپت

 مسپالهک یپملی در اساس  مساله. ت خصوصی و طبقات استین رفتن مالکیوابسته به از ب

ن بپپردن یحپپال آنکپپه از بپپ. حپپل شپپدنی اسپپت بپپورژواییدر جامعپپه  یاسپپت و حتپپ بپپورژوایی
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ت خصوصای یاد و مالکیااجتمااعی دادن تولان یتی در گرو حل تضاد میمراتب جنسسلسله 

زنان قپوی تپر باشپد عنصپر  رهایین رو در انقالب های جهان هر چه جنبش یاز هم. است

 .ستی انقالب ها پر رنگ تر خواهد شدیالیسوس

رد یپزنان صورت می گ" جنبش"زنان با " مساله"ن ید از خلط مبحثی که بیدر ضمن با

شپات طبقپاتی متفپاوت یگپر بپه گرایجنپبش زنپان ماننپد هپر جنپبش اجتمپاعی د. ری جستدو

سلسپپله مراتپپب " یبازسپپاز"در جنپپبش زنپپان  بپپورژواییشپپات یافپپق گرا. مپپی شپپودم یتقسپپ

سپپتی امپپا افپپق یشپپات پرولتپپری کمونیگرا. ه داری اسپپتیتی در چپپارچوب نظپپام سپپرمایجنسپپ

ن سپپتم یپپه ایپپآن را در شپپورش علزنپپان را بپپه ورای نظپپم موجپپود بپپرده و  رهپپاییجنپپبش 

دن سلسپپله یپپرا هدفشپپان امحپپام کامپپل سپپتم بپپر زن و برچیپپرتپپر و انقالبپپی تپپر مپپی کننپپد زیگیپ

 .تی استیمراتب جنس

ر بنپای اقتصپادی و یپسپم در زیمپه فئودالیسم و نیدر کشورهای تحت سلطه ای که فئودال

ه یپد علیپزنپان با اییرهپ، جنپبش کنپدفپا مپی یک نقش قدرتمنپدی ایدئولوژیاـ  یاسیروبنای س

امپپا در . کنپپدان زن و مپپرد مبپپارزه یپپوه فئپپودالی سپپتم بپپر زن و بپپرای برابپپری حقپپوقی میشپپ

دو  نیپپامپپا ا. سپپتی اسپپتیالیما سوسیه داری مبپپارزه زنپپان مسپپتقیشپپرفته سپپرمایکشپپورهای پ

وه هپای یه داری جهانی همپه شپیرا سرمایز. کندگر جدا نمی یکدین از یوار چیخصلت را د

ن انباشپپت یه هپا و سپطوح مختلپف سپازمان داده و در خپدمت ماشپیپثمار را در السپتم و اسپت

ه داری را یوه هپای ماقبپل سپرمایه است که شین سرمایا. ثروت جهانی خود در آورده است

ه داری یز رو در روی نظپام سپرمایزنان در کشورهای تحت سلطه ن. ز سازمان می دهدین

بخپپش زنپپان در  رهپپاییمبپپارزات  کراتیپپکدمدر هپپر حپپال توجپپه بپپه خصپپلت . قپپرار دارنپپد

د یپن مبپارزه بایپامپا ا. های فئودالی مهم است ن بردن ستمیکشورهای تحت سلطه برای از ب

ه ستم، هموار یعنی تداوم مبارزه علیسم یالیش برده شود که راه را برای سوسیگونه ای په ب

 . کنند

 

 ! ستیستی نیرفرم مسالهک یزنان  مساله –تز دشم 

زن  مسپالهش نشان داد که قادر بپه حپل یت خویوازی در چند صد سال حاکمطبقه بورژ

در  مسپپالهن یپپروهپپای چپپپ کماکپپان تصپپور مپپی کننپپد ایاری از نین حپپال بسپپیپپبپپا ا. سپپتین
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ن رو فکر می کنند جنبش زنان خصلتا یاز هم. ه داری قابل حل استیچارچوب نظام سرما

ز نشپانه درک یپوع قبپل از هپر چن موضپیپا. ن باشپدید چنپیپستی است و بایک جنبش رفرمی

ا برابری حقپوقی یل آن به برخی از خواسته های رفاهی یستم بر زن و تقل مسالهمحدود از 

ت نظپام یپکامپل زنپان وابسپته بپه سپرنگونی کل رهاییم یاما همانطور که گفت. با مردان است

 .ت خصوصی استیمالک

ک یپپد بپپه اسپپتراتژی و تاکتای نمپپی تواننپپ هیپپقپپت پاین حقیپپد بپپر ایپپبپپدون تاک کمونیسپپت هپپا

شپاروی زنپان یگپر پیی کپه طبقپات دیهپا ابند و با راه حلیانقالبی در قبال جنبش زنان دست 

ن یپک جلپوی روی ایپهپای بپورژوا دمکرات قرار می دهند مقابلپه کننپد و افقپی فراتپر از افپق

رای زنان جلو گذاشته نشپود و مبپارزه بپ رهاییستی برای یاگر افق کمون. جنبش قرار دهند

ف نشپپپود و روش انقالبپپپی در یپپپبپپپر بسپپپتر آن تعر( ا اصپپپالحییپپپ)ک یپپپمطالبپپپات دمکرات

گپر در جنپبش زنپان یوهپای طبقپات دیش گرفته نشود، آلترناتیسازماندهی مبارزه زنان در پ

 . ل می کنندیره طبقات بورژوا تبدیجنبش زنان را به ذخ ،افتهیدست باال را 

سپپپتی مپپپی داننپپپد، مپپپدافع یو رفرم بپپپورژواییعمومپپپا کسپپپانی کپپپه جنپپپبش زنپپپان را 

ن جنبش هسپتند چپرا کپه از نظپر آنپان بهتپر اسپت امپر یا بورژواییهای راست و  بخش

گپر کپه بپه ظپاهر در یک نگپرش نادرسپت دی. بورژوازی را به خود بورژوازی سپرد

زنپپان کپپارگر و  مسپپالهزنپپان را بپپه  مسپپالهدرجپپه بپپا نگپپرش فپپوق اسپپت،  710تضپپاد 

ا یپسپتی یالیب بپه آن خصپلت سوسیپن ترتیپبپه اصپطالح بپه ا ل می دهد تپایزحمتکش تقل

ترفنپدی اسپت " سپتم بپر زن کپارگر و زحمپتکش"ل سپتم بپر زن بپه یپتقل. انقالبی بخشپد

ش نه تضاد یها زنان بعنوان جنبشی که محرک رهاییت نشناختن جنبش یرسمه برای ب

داری  هیسپاالری تحپت نظپام سپرمادار بلکه تضپاد خپاص زن بپا مرد هیکارگر و سرما

ِِ یپپن دلیمه بپپه. اسپپت امپپا . کپپرد" یکپپارگر"نمپپی تپپوان جنپپبش زنپپان را  ،ار مپپادییبسپپل ِ

اسپت و در " یجنبش کارگر"سم ورای یکمون. ستی کردیجنبش زنان را می توان کمون

افتن همپه اشپکال سپتم و یپان یپآن همه طبقات منجمله طبقه کارگر نفی می شوند و بپا پا

 . استثمار به ثمر می رسد

د تپالش کننپد یپبا کمونیسپت هپای زنان ت خط انقالب پرولتری در جنبش رهاییوبرای تق

. ه جپپوانبی از آنیپپو نپپه عل کنپپدت نهپپاد سپپتم بپپر زن مبپپارزه یپپه کلیپپرانپپه علیگین جنپپبش پیپپا

. ش رودیرانپه پپیگیه ستم بر زن پیمانع از آن می شوند که مبارزه عل بورژواییهای  دگاهید
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نپی از مبپارزه محپدود یا حپد معیپن جوانپب یبپه فرعپی تپر آن راآنان همواره سعی می کننپد 

در  رهاییسپپت کپپه صپپرفا شپپعاین نیپزنپپان در ا رهپپاییا نبپودن جنپپبش یپپانقالبپپی بپپودن . کننپد

ن یپمحپک اصپلی ا! آنپان بدهپد" دیپقپدرت خر"ت از خواسته هپای رفپاهی کپارگران و یحما

دگی خپود یه ستمدیش علر و تا به آخر به شوریگیپ به طورن جنبش، زنان را یا ایاست که آ

هپای زن را  ش مپی بپرد و تپودهیاسپی حپاکم را پپیسهپای  ه قپدرتیپ؟ مبپارزه علکندج می یبس

ه سپاختارهای قپدرت مردسپاالرانه از سپاختار قپدرت دولتپی گرفتپه تپا سپاختارهای یه کلیعل

رهای سنت، خپانواده یگر عرصه های جامعه می شوراند؟ گسستن زنجیقدرت مردانه در د

های حاکم با سستی  ه قدرتیرا بدون آن مبارزه علیار مهم است زیقب مانده بسو فرهنگ ع

بدون جنبش انقالبی زنان، شرکت همه جانبپه زنپان در انقپالب امکپان . ش خواهد رفتیبه پ

ل یکپی از عوامپل مهپم در تبپدیشپرکت همپه جانبپه زنپان در جنپبش انقالبپی امپروز، . ندارد

 . ستی استیالیی انقالب سوسعنیکردن جنبش امروز به جنبش فردا 

 

 !سم است، امایالیزنان سوس رهاییتنها راه  –تز هفتم 

سپم کشپف نشپده بپود یالین مبارزه طبقاتی تحپت سوسیتا زمانی که خصلِت گذاری و قوان

جپا ه هپای بپ ها و نپابرابری ه شپکافیپعا کلیسپم سپریالیتصپور مپی کردنپد سوس کمونیسپت هپا

امپا تجربپه . ان خواهپد دادیمله نابرابری زن و مرد را پاه داری، منجیمانده از جامعه سرما

 مسپالهن یپدر وهله اول، ا. ستین نین نشان داد که چنیستی در شوروی و چیالیانقالب سوس

سپم توسپط مائوتسپه یالین مبپارزه طبقپاتی تحپت سوسیاما کشف قپوان. اری را دلسرد کردیبس

سپم یالیت های ذاتپی سوسیمحدودنکه ین ایرا در عیبخش بود ز رهاییدون روشنی بخش و 

ش بپرد مبپارزه یق پپیپهپا از طر تین محپدودیپرا با صراحت نشپان داد، راه فپائق آمپدن بپر ا

 .ز روشن کردیا را نیکتاتوری پرولتاریطبقاتی تحت د

زنپان  رهاییسم یالیگر نمی توان گفت در سوسیشرفته است که دین درک پیه بر ایبا تک

 کندن ستم وارد می یفی بر ایسم، البته، ضربات کیالیوسس. طور کامل حاصل خواهد شده ب

جپا مپی  ز کماکپان پپا بپریپسپتی نیالیان زن و مپرد در جامعپه سوسیپاما شکاف و نابرابری م

جپا مانپده ه ای بپیسم، عالوه بر آنکه ناشی از بقایالیان زن و مرد در سوسینابرابری م. ماند

سپم هنپوز یالیرا سوسیز. کندمی بلند  رسم هم سیالیز دل خاک سوساز جامعه گذشته است، ا
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. امپوراتش مپی چرخپد" به هپر کپس بپر حسپب کپارش"ست و بر مبنای یستی نیجامعه کمون

ن نپپابرابری همپپان یپپا. کنپپدد مپپی یپپآحپپاد مختلپپف جامعپپه، نپپابرابری تول" کپپار"نپپاموزونی در 

ت و یپفیعنپی حپق هپر کپس در بهپره منپدی از کی" )ییحق بورژوا"زی است که مارکس یچ

ان زن و مرد ینابرابری م بورژوایین حق یکی از جلوه های بارز ای. خواند( ت کارشیکم

گپر مپدام محپدود نشپوند، بپدون ین نپابرابری و نپابرابری هپای دیسم ایالیاگر در سوس. است

سپپتی بپپه محپپدود کپپردن دائمپپی یالیاگپپر در جامعپپه سوس. مپپی شپپودا یپپه داری احیشپپک سپپرما

ان حرکپت یپرد و مپداوما خپالف جریپانپه صپورت نگان زن و مپرد برخپورد آگاهیپشکاف م

هپپای  یگپپر نپپابرابرید مثپپل و دیپپنپپه تولیعپپی در زمیم کپپار طبیبپپا توجپپه بپپه ادامپپه تقسپپ ،نشپپود

و در )نپه مپادی بپرای عقپب مانپدگی زنپان یه داری زمیاجتماعی بپاقی مانپده از نظپام سپرما

ان زن و مپرد و یپم ه حل تضادین زاویاز ا. وجود خواهد داشت( جه عقبگرد کلی جامعهینت

شپپپرفت جامعپپپه ین قپپپوای محرکپپپه پیتپپپر کپپپی از مهپپپمین شپپپکاف یپپپمحپپپدود کپپپردن دائمپپپی ا

 . ستی به سمت جامعه بی طبقه استیالیسوس

ق در یپن نشان داد که بپدون تحپوالت عمیستی در شوروی و چیالیتجارب انقالبات سوس

سپتی یجنپبش کمون. زنان برداشپت رهاییربنا و روبنای جامعه نمی توان گامی در جهت یز

ای در قپدرت در یپن دو تجربه بپزر  انقالبپی پرولتاریتنها با جمعبندی علمی و نقادانه از ا

نی یو چشپم انپدازهای نپو کنددو تجربه عمل  نیزنان می تواند فراتر از ا مسالهبرخورد به 

 . دیزنان بگشا رهاییت به خصوص یدر مقابل بشر

ک یپداده کپه نهپاد خپانواده را نمپی تپوان  سپتی نشپانیالیتجارب تا کنونی جوامپع سوس

خپانواده کماکپان برخپی نقپش هپای اقتصپادی را بپر عهپده خواهپد . ان برداشپتیپشبه از م

نپپه ین تپپا حپپدی در زمیهمچنپپ)م مصپپرف سپپرانه ینپپه تنظپپین نقپپش عمپپدتا در زمیپپا. داشپپت

که سطح رشد  ل آنیدله سم بیالیتحت سوس. باقی خواهد ماند( آموزش و پرورش کودکان

ن است، خانواده کماکان نقشی ضروری خواهپد داشپت امپا اگپر ییروهای مولده هنوز پاین

از  مپپی تپپوانربنپپای اقتصپپادی و روبنپپای جامعپپه مپپدام محپپدود نشپپود، نین نقپپش در زیپپا

 . قطعی زنان صحبت کرد رهاییشروی بسوی یپ

ر د شپده دیپسپتی و بپا توجپه بپه دانپش تولیالیبا توجه به تجپارب حاصپله در جوامپع سوس

د حپل تضپاد یپبا کمونیسپت هپا ،ری ستم بر زن و پروسه نابودی آنیمورد چگونگی شکل گ

گری قرار دهند کپه حپل شپان بپرای گپذر یه ای دیف سه تضاد پایان زن و مرد را هم ردیم
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سپتی بپدون فپائق آمپدن بپر یجامعپه کمون. سپتیاز جامعه طبقاتی به جامعه بپی طبقپه ضرور

دی، و زن و مپرد، در جهپان یپو روسپتا، کپار فکپری و ان کارگر و دهقان، شهر یشکاف م

 .مستقر نخواهد شد

ان انقپپالب فرهنگپپی بپپر مبنپپای تئپپوری هپپای مپپارکس و یپپنپپی در جریهپپای چ سپپتیکمون

دو "اری بپپه نپپام یپپمع"( مبپپارزه طبقپپاتی در فرانسپپه"و " سپپتیفسپپت کمونیمان"در )انگلپپس 

امعه فرمولپه کردنپد کپه ستی جیالیری سوسیرا برای سنجش جهت گ" کلیتگسست و چهار 

نپد انقپالب یشپبرد فرآیرات ضروری بپرای پییشرفته شان از تغیبازتاب شناخت فوق العاده پ

د مپی کردنپد کپه یپطپور مسپتمر بپر گفتپه هپای مپارکس و انگلپس تاکه آنان بپ. ستی بودیکمون

ن یكپپالتریت و رادیپن گسسپپت از مناسپبات سپنتی مالكیكپالتریادر"نپد یسپتی، فرآیانقپالب کمون

ا نقطپپه گپپذار ضپپروری یپپكتپپاتوری طبقپپاتی پرولتارید"و  اسپپت" یده هپپای سپپنتیپپسسپپت از اگ

زات بپر ین تمپایپدی كپه ایپتولروابپط ه یپكل امحپامزات طبقپاتی، یه تمپایپكل امحپاماست بسوی 

، هستنددی یتولروابط ن یاجتماعی كه منطبق بر اروابط ه یكل امحامبنا شده اند،  ها آنروی 

 ."جه می شوندیاجتماعی نتروابط ن یكه از ااری فکه ایو دگرگون كردن كل

و دو گسسپپت "ن یپپدر اای  تی جپپای برجسپپتهیسپپرنگونی سلسپپله مراتپپب جنسپپبپپدون شپپک 

 .دارد" تیچهار کل

 

 7111، اسفند 19حقیقت دوره جدید، شماره نشریه از  -
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 ستم بر زن هیستی بدون مبارزه علیتدارک انقالب کمون

 ! ناممکن است

ر ممکن یغ ستییابی به جامعه کمونیست زن بدون د ییرها

 !است

چپپرا زن، جپپنس نپپابرابر، موجپپود فرودسپپت و تپپابع مپپرد اسپپت؟ چپپرا زن در زبپپان و 

و در مپپذهب و قپپانون بپپر کنتپپرل رفتارهپپای جنسپپی و  مپپی شپپودر یپپتحق ات،یپپفرهنپپگ و ادب

ن موجپود همپه مپذاهب اسپت؟ چپرا ی؟ چرا زن گناهکپارترمی شودد یاش تاک قدرت باروری

د به قتپل از سپوی خپانواده ین دولتی، فشار اقتصادی، ضرب و شتم و تهدیا چماق قوانزن ب

ت یپ؟ چپرا هومپی شپود" سنگسپار"خپاطر رفتارهپای جنسپی اش ه مواجه است؟ چپرا زن بپ

شپپتر جوامپپع زن بپپی فرزنپپد یاجتمپپاعی زن محپپدود بپپه همسپپری و مپپادری اسپپت؟ چپپرا در ب

مپی د و فروش یان مردان خرین ازدواج، مبا ارج و منزلتی ندارد؟ چرا زن تحت عنوایتقر

امپا در همپه  می شپودان زن و مرد سروده ین ترانه ها در وصف عشق میشتری؟ چرا بشود

تی، یان زن و مپرد اغلپب بپا نارضپایپه هپای اجتمپاعی، رابطپه میپال ان همپهیپجوامع و در م

سرطان ش از یه زنان، بیخشونت همراه است؟ چرا خشونت مردان عل ینفرت متقابل و حت

رد؟ چرا در جنگ های ارتجاعی تجاوز یساله تلفات می گ 22تا  75ان زنان یو جنگ از م

به زنان امری عادی است؟
1
صپاحب امپا چرا زنان دو سوم کار جهان را انجپام مپی دهنپد،  

د هستند؟یک درصد از ابزار تولیده درصد درآمد و 
2
ا هنپوز یچرا پرولتار این، و با وجود 

                                                           
1
ز باردار نان حاصل کردن ای، درجنگ کوسوو، تجاوز طوالنی مدت به زنان برای اطم27در آستانه قرن  

ن ماجرا یا. بود" ییوآلوده کردن نژاد کوسو"ت اعالم شده یکی از حربه های ارتش صرب با نیشان،  شدن
ن یبرای اول" ن المللی عدالتیدادگاه ب"به بار آورد که  ییکه در قلب اروپای متمدن رخ می داد آنقدر رسوا

به زنان از طرف ارتش شوروی هنگام اشغال البته تجاوز . ت خواندیه بشریت علیبار تجاوز به زنان را جنا
گر، تجاوز گسترده یکدیافغانستان و تجاوز به زنان توسط جنگ ساالران اسالمی افغانستان در مناطق قومی 

 .ختینگین عکس العملی را برنیبه زنان در جنگ رواندا، چن

2
  152ص ـ  نزیچارد رابیه داری نوشته ریمسائل جهانی و فرهنگ سرما 

Richard Robbins-- Global Problems and the Culture of Capitalism- 1999 p. 345  
www.globalissues.org/HumanRights/WomensRights.asp?p=1 
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  ؟شود میانگاشته " مرد"

سپت؟ یشپالوده هپای مپادی سپتم بپر زن چ: ک سپوال اسپتیپن سپوال هپا در واقپع یهمه ا

د بپه ورای آن یپبا. ار بررسپی شپده اسپتیزن در سپطح فرهنپگ و سپنت، بسپ مقوله ستم بپر

دی مادی جامعه اند و در واقع توسط یان روابط تولیرا، فرهنگ و مذهب و آداب بیز. رفت

م یم و تجربپه مپی کنپینپیت را به چشم می بین واقعیروزمره اطور ه ما ب. د می شوندیآن تول

ه هپای اجتمپاعی، در جوامپع عقپب مانپده و یپزن در همپه الـ  که سلسله مراتپب قپدرت مپرد

ک حپاکم یدئولوژیاسی و ایساختار س. اشکال متنوع موجود است هشرفته، بیه داری پیسرما

جپپدا از )و بپپه افپپراد  کنپپدد مپپی یپپد و بازتولیپپن موازنپپه قپپدرت را تولیپپبپپر جوامپپع و جهپپان، ا

سپپت؟ ین وضپپع چیپپمپپادی ا شپپالوده. کنپپدکتپپه مپپی یگاهشپپان را دیجا( الت شخصپپی شپپانیتمپپا

 : ن استیسوال ا

 ست؟یاسی ستم بر زن چیاقتصاد س

ن ین اسپت کپه بپرای اولپیپسم با تمام تئوری هپای اجتمپاعی ماقبپل آن در ایتفاوت مارکس

ن یپید مپادی آن تبیپه شپالوده هپای تولیپعنپی بپر پایی ستیالیماتر به طورخ جامعه را یبار، تار

د زنپدگی مپادی یبرای بقام و تول( واناتیبر خالف ح)ل کرد که انسان ها یمارکس تحل. کرد

م کپپار ین همکپپاری را تقسپپیپپاو ا. دی شپپوندیپپتول ، مجبورنپپد وارد همکپپاری و مپپراودهشیخپپو

ل مپپی دهنپپد، روابپپط یکن روابپپط را کپپه اسپپاس سپپاختار اجتمپپاعی بشپپر را تشپپیپپاجتمپپاعی و ا

زات اجتمپپاعی، و تمپپام یزات طبقپپاتی، تمپپایمپپارکس ثابپپت کپپرد کپپه تمپپام تمپپا. دی خوانپپدیپپتول

او نشپان داد کپه . اسی و فرهنگی، برخاسته از شالوده های اقتصپادی جامعپه انپدیروبنای س

امپا منظپور او از . د فهم ساختار اجتماعی ما در فهم شالوده های اقتصپادی جامعپه اسپتیکل

د اقتصپادی بپه معنپای متپداول بلکپه بپه معنپای خصپلت روابطپی اسپت کپه ینه تول" اقتصاد"

بپه معنپای : گر برقپرار مپی کننپدیدکپیازهای مادی خپود، بپا ید نید و بازتولیانسان ها در تول

صپحبت " یاسپیاقتصپاد س"ل او نپه از اقتصپاد بلکپه از یپن دلیمپه به". یم کار اجتماعیتقس"

ان مشپخص تپر مقولپه یپگپاه هپر کپس در انجپام کپار، بیثپروت، جاع یپت، توزیپمالک. کندمی 

دی انسپپان یپپروهپپای تولینکپپه نیدر اعصپپار مختلپپف بپپه نسپپبت ا. انپپد" یم کپپار اجتمپپاعیتقسپپ"

ن یپشپرفتگی اسپت، ایدر چه سطحی از پ( ازهای مادیید نیعنی دانش و مهارت او در تولی)

. رنپدیمپی گ بپه خپودکال متفاوتی ان انسان ها، اشیم کار میا همکاری و تقسیدی یروابط تول
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 ،ر و کپارکنیمپد ،ان دارا و نپداریپز میزی چون تمپایان افراد جامعه تمایه، میدر دوران اول

ه زاتی بپین تمپایامپا در مرحلپه ای از تکامپل جامعپه، چنپ. د کننده وجود نداشتیمتفکر و تول

ان یپدی میپتولبپا طبقپاتی شپدن جامعپه، همکپاری . م شپدیوجود آمپد و جامعپه بپه طبقپات تقسپ

گپپر و یعنپپی عپپده ای کپپار عپپده ای دی. دی اسپپتثمارگرانه شپپدیپپل بپپه روابپپط تولیانسپپان هپپا تبپپد

مپپثال اداره )اسپپی یس جپپه روابپپط در عرصپپهیدر نت. ار گرفتنپپدیپپمحصپپول کارشپپان را در اخت

ن روابپط یپم ایآمد که کارش تنظپ به وجوددستگاهی به نام دولت . ز ستمگرانه شدین( جامعه

 .کتاتوری طبقات استثمارگر بر استثمار شوندگان بودیمال دخصمانه و اع

ن و آب و ید مانند زمپیابزار تول" )ط کاریشرا"طبقاتی، طبقات دارا با تملک  در جامعه

ز بپر یع محصول کار نیگران را تصاحب می کنند و توزیمحصول کار د( رهیکارخانه و غ

شپامل " ط کپاریشپرا"اری تملپک بپرده د در جامعپه. ردیپت هپا انجپام مپی گین موقعیحسب ا

روی بدنی خپود ید نین ابزار تولیتر را مهمیز. ز بودین( برده)م ید کننده مستقیتملک خود تول

نداران با انحصار بر آن کپار ین است و زمید اصلی، زمیسم ابزار تولیدر فئودال. انسان بود

و بپرای  ی شپودمپدی عپوض یپه داری روابپط تولیدر سپرما. رندیار می گیدهقان را در اخت

روی یپد، نیپت بپر ابپزار تولیپه دار بپا مالکیسپرما. دیپوجود می آه ب" آزاد"ن بار کارگر یاول

ه مپی یل بپه سپرماید تبپدیپخرد و آن را در رونپد تول گر مییکارگر را مانند هر کاالی دکار 

ت یپموقع. ردیپار خپود مپی گیپن رونپد اسپت در اختیپرا که ماحصپل ا( ثروتی)و ارزش  کند

شپه، و ید فکپر و اندیپت او از تولیپاسپی وی، محرومین کارگر و بپی حقپوقی سییی پااجتماع

مپی کتپه ین روابپط اسپتثماری دیپشپه هپای طبقپات مسپلط، توسپط ایه از اندیپاجبپار او بپه تغذ

 .شود

ت خصوصپی بپر ابپزار یپاسپتثمارگر بپا اسپتفاده از اهپرم مالک ن موارد، طبقهیا در همه

. کنپدز تصپاحب مپی یر خود گرفته و محصول کار آنان را نایگران را در اختید، کار دیتول

م یم کپه تقسپینپید مپی بیپم و صپاحبان ابپزار تولید کننپده مسپتقیپان تولیپم کپاری مینجا تقسیدر ا

عنپی بپی یتحت ستم هپم هسپت؛  تحت استثمار طبقه طبقه. کاری اجتماعی اما خصمانه است

و . ز هسپتیپطبقپه قدرتمنپد ن فرهنپگ ر سپلطهیپتحپت اسپتثمار و سپتم، ز طبقپه. قدرت اسپت

ربنپای مپادی یز. همان فرهنگ قدرتمنپدان اسپت ،"یاخالق"، "یقانون"، "مشروع"فرهنگ 

ن یپیتع( دیپم کپار در تولیع، تقسپیپت، توزیپمالک)ن روابپط اقتصپادی یفرهنگ و قدرت را هم

 .کندمی 
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م یتقسپ)مپارکس در مپورد شپالوده هپای اقتصپادی : مین سوال می رسپین مقدمه به ایاز ا

اسپی سپتم بپر زن یت فرودست زن نسبت به مرد، چه گفت؟ اقتصپاد سیموقع( کار اجتماعی

بپی قپدرتی زن در سلسپله مراتپب قپدرت، و بپی  ربنپای مپادییل کرد؟ زید تحلیرا چگونه با

 ست؟یارجی وی در فرهنگ جامعه چ

دی استثمارگرانه در جامعپه بشپری اسپت کپه نقشپی یک رابطه تولیستم بر زن، بازتاب 

ات جامعه و در شکل دادن به ساختار طبقپاتی و سلسپله مراتپب ید حیار مرکزی در تجدیبس

. سپم بپه آن نپرداختپه اسپتیگپاهش، مارکسیت و جایپاما به نسبت اهم. ازات در آن داردیامت

ر یپن موضپوع را در اثپر بپی نظیپستی در باره ایل مارکسیمارکس و انگلس سنگ بنای تحل

ن شپالوده هپای مپادی یپین آثپار آنپان در تبیکپه در زمپره اولپ" یدئولوژی آلمانیا"خود به نام 

ن موضپپوع در اثپپر درخشپپان مپپارکس، یپپح ایجامعپپه بشپپری اسپپت، گذاشپپتند امپپا جپپای تشپپر

ن کمبپپود را جبپپران یپپسپپتی ایز جنپپبش کمونیپپسپپال گذشپپته ن 750در . ، خپپالی اسپپت"تپپالیکاپ"

 .نکرده است

ن یاولپان زن و مپرد را یپم رابطپهخ جامعپه بشپری، یتپار ستییالین ماترییمارکس، در تب

بپرده شپدن زن را  م کار، نطفپهین تقسیدانست و گفت هم ان انسان هایم کار اجتماعی میتقس

ان زن و مپرد را خصپمانه یپم در خود داشت و با ظهور نظام طبقاتی زن را برده و رابطپه

دمت بپه ابپد، در همپه جوامپع طبقپاتی، در خپیمپرد تحقپق مپی  ن رابطه که با واسطهیا. کرد

د شپده اسپت و امپروز یپد و بازتولیپتی از طبقات دارا، تولید اجتماعی توسط اقلیتصاحب تول

 . ه داری استید جامعه سرماید و بازتولیکی از ستون های اصلی تولیز ین

خی یکپپه بررسپپی تپپار" ت خصوصپپی و دولپپتیپپمنشپپام خپپانواده، مالک"انگلپپس در کتپپاب 

اسپت، " یت خصوصپیپمالک"نفپک هپر دو بپا یتبپاط الش دولت و خانواده و نشان دادن اریدایپ

و در همپان کتپاب مپی « .د مثپل اسپتیپن مپرد و زن بپرای تولیم کپار بپین تقسیاول»: سدیمی نو

 . «مرد بورژواست و زن پرولتر»در نهاد خانواده : دیگو

ت یپا جوانپب اساسپی فعالیپروابط عمپده " یدئولوژی آلمانیا"مارکس و انگلس در کتاب 

د انسپان یپد، تولیپازهپای جدید نیپشت، تولید ابزار معیتول: طور نام می برند نیااجتماعی را 

د بپه یپت اجتمپاعی را البتپه نبایپن سپه جنبپه از فعالیپا»: نپدیگو امه مپیها در اد آن(. خانواده)

هسپتند " لحظپه"سپه ... ها سه جنبپه  صورت سه مرحله جدا از هم در نظر گرفت، بلکه آن

خ امروز خود را ین انسان، وجود داشته اند و هنوز در تاریو اول خیش تاریدایکه از زمان پ



 20 

«.ل می کنندیتحم
3
 

 دیپپان کپپار و هپپم تولیپپی خپپود در جرزنپپدگد یپپ؛ هپپم تولید زنپپدگیپپتول»: دهنپپد و ادامپپه مپپی

ک طرف، به یاز : دیدوگانه به نظر می آ ک رابطهی دن؛ اکنونییان زایزه در جرتا زندگی

ن معنپا کپه یپاجتمپاعی بپه ا ـ ک رابطپه اجتمپاعییپگپر یسوی دعی و از یمثابه رابطه ای طب

از . طی، چگونپه و بپرای چپهین که تحپت چپه شپرایمستلزم تعاون چند فرد است؛ فارغ از ا

شپه بپا یا مرحلپه صپنعتی مشپخص، همیدی مشخص، یوه تولیک شیکه  می شودجه ینجا نتیا

خپود " تعاون وهیش" نیاجتماعی مشخصی، همراه است و ا ا مرحلهیتعاون مشخصی  وهیش

ای کپه در دسپترس انسپان  دییپروهپای تولیفزون تر، مجموعپه ن .است" روی مولدهین"ک ی

خ ید در ارتبپاط بپا تپاریپهمپواره با" خ بشپریتپار"پس، . کندن می ییط جامعه را تعیاست شرا

 (29ص  -همانجا)« .صنعت و مبادله بررسی شود

ان انسپان هپا کپه در ابتپدا یپاعی مم کپار اجتمپیح مپی دهنپد تقسپیمارکس و انگلپس، توضپ

حسب قپدرت بپدنی،  م کار بریان زن و مرد و تقسیم کار جنسی میصرفا مبتنی است بر تقس

ان یپم کپار میتر شپد و بپاالخره تقسپ دهیچیدی پیروهای تولیبا رشد ن ،هریازها، تصادف و غین

: م شپدندیتقسپز یپم کپار اجتمپاعی، انسپان هپا نیدر پی آمد تقس. دی و فکری ظهور کردیکار 

گپران از آن یک عده کار مپی کننپد و دیگران کار فکری می کنند؛ یک عده کار مادی و دی

ح یدر ادامپه توضپ. گرانی کپه مصپرف مپی کننپدیو د می کنندد یک عده تولیلذت می برند؛ 

خپود بپر اسپاس  ن تضپادها در آن نهفتپه اسپت و بپه نوبپهیپکپه تمپام ا ،م کپاریتقسپ»می دهند، 

م جامعه به خانواده هپای ضپد هپم قپرار دارد، همزمپان یعی در خانواده و تقسیم کار طبیتقس

کپپار و محصپپوالت آن و ( فپپی و کمپپییک)نپپابرابر ع یپپاسپپت؛ در واقپپع توز عیپپتوزبپپه معنپپای 

کپه همسپر و فرزنپدان  ییآن، در خانواده است؛ جپا ن شکل آن، هستهیت که اولیجتا مالکینت

ن شپکل یاده، کپه هنپوز در شپکل خپام اسپت، اولپنهفتپه در خپانو بردگپی. برده های شپوهرند

دانان مپدرن ف اقتصاد یکامال منطبق است بر تعر ن مرحله،یدر هم یت است؛ اما حتیمالک

م کپار و یدر واقپع، تقسپ. گپری مپی خواننپدیروی کار دین رییکار گه ت را قدرت بیکه مالک

کپپی بپپا ید؛ ز اشپپاره دارنپپیپپک چیپپهپپر دو بپپه : ت خصوصپپی واژه هپپای مشپپابه هسپپتندیپپمالک

 (52ص  -همانجا)« .تیگری با رجوع به محصول آن فعالیت و دیرجوع به خود فعال

                                                           
3
 7991-ورکیوین -انتشارات پرومتوس -یسیانگل -21ص  -یدئولوژی آلمانیا 
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ت یپپک فهپپم از موقعیپپه هپپای تئوریپپسپپتی، پایسپپتی مارکسیالیل درخشپپان ماتریپپن تحلیپپا

م کپار اجتمپاعی یمپادی فرودسپتی زن، تقسپ شپالوده. فرودستی زن در جوامپع طبقپاتی اسپت

ه بردگپی او ل شپد و نطفپیپبپه او تحم" یبه خپودخود"و " یعیطور طبه ب"است که در ابتدا 

.کند میرا تا به امروز حمل 
4
و هپم ( د انسپان کپارکنیپبپرای تول)د اسپت یپزن، هم ابزار تول 

فروکاسپته شپده ( نیماننپد زمپ" )دیپط تولیشپرا"طبقپاتی زن بپه  در جامعپه. روی کار اسپتین

ن و کارخانپه، یبپر خپالف زمپن ابپزار کپار یپامپا ا. د تصاحب و بهره کشی شپودیاست که با

دی حپپاکم و یپپان زن و کپپل روابپپط تولیپپنجاسپپت نطفپپه تخاصپپم انفجپپاری میا! هوشپپمند اسپپت

 . ان زن و مردین میهمچن

. گپپری بپپودیروی کپپار دیپپت و تصپپاحب و اداره نیپپن فپپرم مالکیبردگپپی در خپپانواده، اولپپ

و فرزنپدانش روی کپار زن یپنکه مرد بپر نیطی بود برای ایت خانواده تک همسری شرایتثب

گاری بارای انبادات ید دن کااریاد کشایان عمال باه انقین اولیخ، ایدر تار. سلطه داشته باشد

خپانواده پدرسپاالر در . خانواده پدرساالر در سرفصل جامعه طبقاتی قرار دارد. ثروت بود

رات ییپه داری تغیسپم و سپپس سپرمایرات انقالبپی جامعپه از بپرده داری بپه فئودالییپبطپن تغ

د مثپل توسپط یپتول. ر حاصل نشده اسپتییاز سر گذرانده است اما در اساس آن تغ ادی رایز

ه داری اسپپت و کپپار زن یروی کپپارکن بپپرای جهپپان سپپرمایپپن نیاصپپلی تپپام زن سرچشپپمه

 . روی کارکن استین خدمات برای نگهداری نیبعنوان مادر و همسر هنوز منبع اصلی تام

 

 ا ناقصیل های متداول ولی نادرست یتحل

شپپه هپپای سپپتم بپپر زن معمپپوال فراتپپر از یل از ریپپران و جهپپان در تحلیپپچپپپ اجنپپبش 

                                                           
4
ق یار، محصول کار برده را از طرن شکل بود که برده دیم کار اجتماعی به ایدر جامعه برده داری، تقس 

ت که با قهر آشکار ین روابط مالکیا. عنی صاحب شخص برده بودی. تملک شخص وی تصاحب می کرد
د یان تولیدی میرابطه تول. ت تصاحب محصول کار برده قرار می دادیل می شد، برده دار را در موقعیتحم

ه یان کارگر و سرمایم" آزاد" ییل به مبادله کاالیده داری تبیم و تصاحب کننده در جامعه سرمایکننده مستق
روی کار ید است مجبور است نیت بر ابزار تولین شکل که کارگر که فاقد هر گونه مالکیداری شد؛ به ا

افت مزد، ید است، در ازای دریه دار که مالک ابزار تولیخود را به سرما( ت کاری بدنی و دماغییظرف)
روی کارش چگونه استفاده می شود و محصول کارش ینکه نیحقی بر روی ا چین فاصله هیبفروشد و در ا

 .چه می شود ندارد
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. ه دار نمپی رودیان کارگر و سرمایاستثماری م کی از آثار جانبی رابطهیفروکاستن آن به 

ن یپا. رفپت ن خواهپدیان رفپتن اسپتثمار کپار مپزدی از بپیپنند که با از میآن را معضلی می ب

هنگپامی کپه مپی . چپ ندارد" یطبقات"ل های یر تحلد ییبا جایرت بزر  اجتماعی تقیواقع

" زن بپورژوا"و " زن دهقپان"و " زن کپارگر"ل طبقاتی کننپد او را بپه یخواهند زن را تحل

امپا عپالوه بپر  ،ک مپی شپوندیپالبته زنان به طبقپات اقتصپادی مختلپف تفک. ک می کنندیتفک

تی کپه یجنسپ نام رابطپه گر هم در جامعه است بهیقدرت د دی و رابطهیک رابطه تولین، یا

تی ین روابپط جنسپیپه ایپد طبقپات دارد و مبپارزه علیپد و بازتولیپن کننپده ای در تولیپینقش تع

. اسپتثمارگرانه و سپپتمگرانه بخپپش مهمپی از مبپپارزه بپپرای برانپداختن جامعپپه طبقپپاتی اسپپت

ل چپپپ از یپپدر تحل! کپپی از جبهپپه هپپای مهپپم نبپپرد طبقپپاتی اسپپتیه سپپتم بپپر زن یپپمبپپارزه عل

در جنپپبش . )داشپپته اسپپت ییبنپپدرت جپپا" مسپپاله زن"ز یپپاجتمپپاعی نـ  یاقتصپپاد سپپاخت

 (. ک استثنام حزب ماستیران یستی ایکمون

تی و یل از روابپپط جنسپپیپپنپپه تحلیسپپتی در زمیکپپی از پپپی آمپپدهای ضپپعف جنپپبش کمونی

خی مارکس و یتار یستیالیل ماتریه داری آن است که تحلیگاه آن در ساختار نظام سرمایجا

ان، برخپپی از یپپن میپپدر ا. ل هپپای جامعپپه شناسپپانه داده اسپپتیپپجپپای خپپود را بپپه تحل انگلپپس

سپتی در حپوزه فرهنپگ و قپدرت ینیست به پژوهش های فمیست مارکسینیپژوهش گران فم

ل هپپای مهمپپی در مپپورد یپپقپپات و تحلیاکتفپپا نکپپرده و تحق( ار مهپپم انپپدیکپپه بپپه سپپهم خپپود بسپپ)

د کپرده انپد کپه یپه داری تولیت در جامعپه سپرماد ثرویت و تولیفرودستی زن با مالک رابطه

جنپپبش . سپپتی مپپان ادغپپام شپپوندیدانپپش کمون دقپپت مطالعپپه شپپده و نقادانپپه در بدنپپهه د بپپیپپبا

مپا در درجپه . ح کپرده و تکامپل دهپدینه تصحین زمید درک های خود را در ایستی بایکمون

هپای سپتم بپر زن  شپهیخی مپارکس و انگلپس از ریتپار یسپتیالیل هپای ماترید به تحلیاول با

ل هپپای جامعپپه شناسپپانه و افپپزون بپپر آن، تئپپوری هپپای مپپارکس و یپپم و نپپه بپپه تحلیاتکپپام کنپپ

 . میز تکامل دهیانگلس را ن

ن درک غالپب اسپت کپه چپپون یپا( و جهپان)ران یپهپای ا سپتیاری از کمونیان بسپیپدر م

توان در حوزه  ز نمیین ستم بر او را نید ندارد بنابرایرابطه ای با تول" زن"بعنوان " زن"

و کپاو در  کنداما ! می شودبلکه به او فقط ستم  می شودطبقاتی بررسی کرد؛ زن استثمار ن

ن یپپسپت و ایت نیپ، دارای مالککنپپدد مپی یپات جهپان امپروز نشپپان مپی دهپد کپپه زن تولیپواقع
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.می شودد در چارچوب روابط استثمارگرانه انجام یتول
5
د مثل زن و کپار وی در خانپه یتول 

ن کپپار، اسپپتثمارگرانه و در خپپدمت انباشپپت ثپپروت در یپپا. ن خپپانواده، کپپار اسپپتیامبپپرای تپپ

ه یدی سپرمایپن اسپتثمار در چپارچوب روابپط تولیپا ایپنکپه آیه داری است اما ایجامعه سرما

شپپتر یه داری، موضپپوع بحپپث و پپپژوهش هپپای بیا ماقبپپل سپپرمایپپرد یپپداری صپپورت مپپی گ

 . است

د هسپتند و خپود یپت بپر ابپزار تولیپدارای مالک زیپت کپه زنپان طبقپه بپورژوا نیپن واقعیپا

د کپپل نظپپام یپپه و تولیگپپاه نهپپاد سپپتم بپپر زن در انباشپپت سپپرمایری در جاییپپ، تغنداسپپتثمارگر

م می یاست که قاعده را تحک ییدر واقع استثنا. ه داری نمی دهدیاجتماعی سرماـ  یاقتصاد

تپا . ننپدیتی مردساالری می بیم روابط جنسیز منافع طبقاتی خود را در تحکین زنان نیا. کند

ر بپار روابپط یپتا کمتر از زنان زیفیآنان ک شودن زنان استثمارگر باز می یآنجا که به خود ا

 . مرد هستند ـ تی زنیجنس

ه داری، بخپپش بزرگپپی از یسپپرما. گسپپترده اسپپت یید کپپاالیپپه داری، تولید سپپرمایپپتول

د مثپل و کپار زن در خانپه یپگپر تولده اسپت میکش یید کاالیدات اجتماعی را به مدار تولیتول

" سپاعت کپار اجتماعپا الزم"م اسپت و مابپه ازای ید برای مصپرف مسپتقید، تولین تولیا! را

ارزش اسپت،  ن کننپدهیپیدر جامعپه ای کپه پپول تع. ، نپداردکندن می ییکه ارزش پولی را تع

کسپی  ه دارییدر جامعه سپرما. را برای مصرف است و نه مبادلهیکار زن ارزش ندارد ز

ارزش ( سپپتیل بپپه ارزش مبادلپپه نیعنپپی کپپاری کپپه قابپپل تبپپدی) کنپپدکپپه کپپار بپپی ارزش مپپی 

درصپد  52 بپر زنپان بپال . ان کپار زن و فرودسپتی اجتمپاعی اویپن اسپت رابطپه میا. ندارد

ت یپکپل جمعن خپدماتی یدرصد کار مربوط به تپام 15ل می دهند اما یت جهان را تشکیجمع

.جهان را انجام می دهند
6
 

                                                           
5
ب با آن ید است که کار فقط در ترکیت بر وسائل تولیبلکه مالک. ستین" یتیمالک"نجا منظور هر نوع یدر ا 

 . کندد یمی تواند تول

 

6
 2002روندل یندی هیوشته ی سن. ه داری و کار پرداخت نشده ی مادرانیکار خانگی در سرما 

House Work Under Capitalism and Unpaid Labor of Mothers. By Cindy 
L’Hirondell -2004  
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ت کپودک، پخپت یم و تربیبزر  کردن کودک، تعل)د مثل و کار زن در خانه یکه تولنیا

م روابپط درون یم اقتصپاد خپانواده، حپل بحپران هپای خپانوادگی، تنظپیو پز و بهداشت، تنظ

جامعپه  یید کپاالیپنپدارد و بخشپی از تول ییخصپلت کپاال( گریز دیخانواده و صدها خرده ر

. ه داری نپپپداردیسپپپت کپپپه ربطپپپی بپپپه انباشپپپت سپپپرمایسپپپت بپپپه معنپپپای آن نیه داری نیسپپپرما

وقپپت . اس جهپپانی داردیپپه داری در مقیار مهمپپی در انباشپپت سپپرمایگپپاه بسپپیبپپالعکس، جا

اسپپت هپپای کپپالن یم سیکپپی از داده هپپای مهپپم در تنظپپیزنپپان  نامحپپدود و کپپار پرداخپپت نشپپده

" یبرالینئپول"است هپای یمشخصا، در س. ن المللی استیاقتصادی توسط مراکز اقتصادی ب

و کپار زن در ( سپاعته 22)ن بپردن خپدمات اجتمپاعی کپامال بپا فپرض وقپت نامحپدود یاز ب

بپر روی اسپتفاده از کپار ارزان " برالینئپول"زان یاست ریهمان س. می شودش برده یخانه پ

ش بپه آن دارد کپه یه داری گپرایسپرما. زی مپی کننپدیپز برنامپه ریپرون از خانپه نیزن در ب

د مثپل، یپتول) کنپدز بکشپد و آنپان را سپه شپغله یپن( کار پرداخت شپده)ار زنان را به بازار ک

د یبپه تشپد" بپازار ییبپاال بپردن کپارآ"ک طپرف بپرای یه از یسرما(. رونیکار خانه، کار ب

. ز مپی کشپدیپدرون بازار کار نه گر، او را بیکار زن در خانه روی می آورد و از سوی د

 از کارگر کرده است کپه تحپت اسپتثمار چنپد ل به نوع مخصوصییت، زن را تبدین موقعیا

زه کپردن روابپط خپانوادگی یش بپه مپدرنیه داری گپرایهر چند سرما. ه و چند گونه استیال

نپپه یدر زم. کنپپداو را کنتپپرل  د مثپپل زن و کپپار پرداخپپت نشپپدهیپپد تولیپپدارد امپپا همزمپپان با

ی پردازنپپد و م روابپط مردسپاالری مپیز مراکپز قپدرت آگاهانپپه بپه تحکپیپروبنپای فرهنگپی ن

ه داری در سطح جهان یانباشت سرما. ه زن استیعل" جهاد"ن یگسترش مذهب بخشی از ا

آمپار . استوار است( گارییب)نه فقط بر روی استثمار کارگر بلکه روی کار پرداخت نشده 

ق کپپار پرداخپپت یپون دالر ارزش از طریپپلیب بپپه ده تریپر نشپپان مپپی دهپد کپپه سپپاالنه قریپاخ

ه داری مپانع یدی ماقبپل سپرمایپه داری و اسپتفاده از روابپط تولیسپرما. دمی شپوجاد ینشده ا

زن  ست نقش کپار پرداخپت نشپدهیمارکس ـ  ستینیبرخی از پژوهش گران فم. ستندیالجمع ن

ه مپی کننپد؛ نپوع انباشپتی کپه یه داری تشپبیسپرما" هیپانباشپت اول"ه را به یدر انباشت سرما

.اما تا کنون به قوت خود باقی استه داری باشد یقرار بود مختص طلوع سرما
7
 

                                                           
7
انباشت "ندی به نام یه داری وابسته به فرآیسرما ییتال نشان می دهد که مرحله ابتدایمارکس در کتاب کاپ 
ت ها، تصرف یق سلب مالکیز از طریم بی چیت عظیمعک جیوجود آوردن ه ب" هیانباشت اول. " بود" هیاول

زی برای فروش نداشت جز یتی که چیاست های دولتی بود؛ جمعین ها و منابع عمومی، و سیخصوصی زم
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ق لولپه کشپی آب و بپرق رسپانی، یاری از کارهای خدماتی خانگی از طریداست بسیناگفته پ

شپده  یید کپاالیپگسترش رستوران ها، غذاهای آماده، خدمات بهداشتی و آموزشی وارد مپدار تول

کپپوچکی از کپپار  شپپدن بخپپش یین حپپد از کپپاالیپپشپپرفته، ایدر کشپپورهای صپپنعتی پ یامپپا حتپپ. انپپد

در بخپش هپای بزرگپی از کشپورهای جهپان سپوم هنپوز حمپل روزانپه . گردیخانگی را در بر م

ز معتقدند، با مبپارزه بپرای دسپتمزد بپرای یای ن عده. زم بر دوش زنان استیآوری ه آب و جمع

 ش بپه مپافوق اسپتثمار دریکپم، گپراید گفپت، یپاما با. ابدیکار خانگی، بار استثمار زن کاهش می 

روی کپار یپشپدن کپار خپانگی و ن ییار قدرتمندی است که مانع از کاالیش بسیه داری گرایسرما

مپزد " ن بپار در شپکل مطالبپهیدوم، مزد برای کار خپانگی اولپ. می شوددات خانگی یزن در تول

ن شپده و بپه پپرورش یطرح شد تا زنان خانه نشپ 79از سوی کارگران مرد در قرن " یخانوادگ

 نوبپهه رفتپه شپد و بپیه داری پذین خواسپت از سپوی سپرمایپا. ان مشپغول شپوندد کارگرینسل جد

شپدن کپار خپانگی از  ییسپوم، کپاال. م کپردیکپارگر تحکپ خود روابط مردساالرانه را در خانواده

رون آمپدن زن از خانپه و یپب: ان داردیز جریکه هم اکنون ن می شودگری انجام یق روندی دیطر

آشپپپزخانه هپپای عمپپومی، مهپپد )خپپدمات را ارائپپه مپپی دهنپپد  نیپپر شپپدنش در مشپپاغلی کپپه ایپپدرگ

ز مشپکل یپن رونپد نیپسپت کپه ایح و افشپاگری نیاز بپه توضپین(. رهیمارستان ها و غیکودک ها، ب

اگپر  حتپیچهپارم، . گاری زنان را حل نکرده و صرفا موجب دو شپغله شپدن زنپان شپده اسپتیب

د مثپپل را یپپ، تولکنپپدزن پرداخپپت ه داری ارزش خپپدمات خپپانگی را محاسپپبه کپپرده و بپپه یسپپرما

ه یکپردن بپود، سپرما ییز ماننپد پوشپاک قابپل کپاالیپد مثپل نیپخواهد کپرد؟ اگپر تول ییچگونه کاال

زه کپردن یاسپت کپه قابپل مکپان" یدیپابزار تول"بدن زن تنها . کار را کرده بود نیداری تا کنون ا

                                                                                                                                       
ند فتوحات یفرآ" هیانباشت اول"بخش مهمی از (. روی کار در ازای مزدیبه صورت فروش ن)خودش را 

. عمرات، برده کردن اهالی بومی و تجارت برده بودز مستین های حاصلخیماورای بحار و غصب زم
کا، نابودی، برده کردن مردمان بومی و دفن آنان در معادن، یکشف طال و نقره در آمر»: دیمارکس می گو

د یمگون عصر تولیاهپوستان، طلوع سیقا به قرقگاه شکار تجاری سیل آفریآغاز فتح و غارت هند شرقی، تبد
ل گران اقتصادی یتحل. ه بودندین کننده انباشت اولییها لحظات تع نیا کندد می یو تاک« .ه داری بودیسرما

ه داری خاطرنشان یون سرمایزاسیسم انباشت در مرحله گلوبالینامید هاروی هنگام بررسی دیویچپ مانند د
ه داری یک بخش مهم از روند انباشت سرمایت کماکان یق سلب مالکیمی کنند که روند انباشت از طر

ه داری برای یست کارزارهای ضد زن در طلوع سرماینیست فمیبرخی پژوهشگران مارکس. انی استجه
ر انسان کارکن، و باالخره ترفند ید مثل و تجاوز به زنان برده در ماورای بحار برای تکثیند تولیت فرآیتثب

ه یسط سرماگان کار زن در خانواده تویو تصاحب بخش را" فیجنس ضع"فوق استثمار زن تحت عنوان 
ار مهمی در یان زن و مرد کارکرد بسین شکاف میآنان معتقدند ا. مانند می کنند" هیانباشت اول"داری را به 
ه داری یه داری دارد و افزون بر آن سرمایه داشت و کماکان جای مهمی در انباشت سرمایانباشت اول

  .شکاف مهمی را در طبقه کارگر انداخته است
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ه یبپی حپد و انپدازه سپرما رحمی و حساب گپرییبه خشونت و ب مسالهن یهم! ستید انبوه نیو تول

ه یقپرن سپرما 2خ یتپار ،سپتینیپژوهشپگران فم. داری در مورد کنترل باروری زن پا داده است

ه بپ 71در قپرن " شپکار جپادوگران"ادی مسپتند کپرده انپد ؛ از یپنپه تپا حپد زین زمیداری را در ا

ن در یجنپ ن ضپد سپقطیتپا قپوان( که در واقع شکار زنان ماما و پزشپک بپود" )یبی ناموس"جرم 

ن یپه ایپخشپونتی کپه عل. د مثپل او بپوده اسپتیپ، همپه بپا هپدف کنتپرل بپدن زن و کپار تول27قرن 

د یپن تولیپد ایپرا طبقه اسپتثمارگر ابپزار تولیر است زیرحمانه و فراگیب می شودد کننده اعمال یتول

بهپره کشپی  د و کپار را تصپاحب ویجا ابزار تول کید یو با کندکننده را نمی تواند از کار او جدا 

عمپق خصپمانه بپودن . نیک قطعپه ماشپید هوشمند است و نه ید، ابزار تولین ابزار تولیاما ا. کند

 . ن جا می توان درک کردین روابط اجتماعی را از همیا

ک کپرده و بپا یپه هپای گونپاگون تفکیپه داری از بدو ظهور، طبقه کارگر را به الیسرما

. ش بپپرده اسپپتیگپپر، رونپپد اسپپتثمار را پپپیه ای دیپپه در مقابلپپه الیپپقپپرار دادن منپپافع هپپر ال

ا کارخانپه یپدی یت را تا آنجا که مربوط به کارگران درون رشته های تولین واقعیاری ایبس

ه بندی و انشعاب در طبقه کارکن را کپه شپکاف و انشپعاب ین الینند اما بزرگتریاست می ب

خصپوص چپپی کپه ه ران بپیان چپ این کور جنسی در میا. نندیان زن و مرد است نمی بیم

ت یپه داری مرد را در موقعینظام سرما. ماری مهمی استیمی خواند ب" یکارگر"خود را 

اعپم از )در کپل، مپردان کپارکن " هیسپرما"عپالوه بپر . ممتاز نسپبت بپه زن قپرار مپی دهپد

ت یرسپمه بپدون بپ. گان زن بهره مپی برنپدیز از کار راین( کارگر و خرده بورژوا و دهقان

ن نظام که یه ایقت نمی توان زحمتکشان جامعه و جهان را متحد کرده و علین حقیاشناختن 

 .روزمندانه و با قدرت تاختیمارگونه ای بر پا کرده است پین ساختار اجتماعی بیچن

م مپپی یز بپپه طبقپپات مختلپپف ماننپپد بپپورژوازی و کپپارگر و دهقپپان تقسپپیپپکپپه، زنپپان ن نیپپا

ه و چنپد گونپه تحپت یپن طپرز چنپد الیپن جهپان بپه اکپه اکثپر زنپا مسپالهن یت ایشوند، در کل

واضح است که زنپان طبقپه بپورژوا کپار . ری نمی دهدییرند، تغیاستثمار و ستم قرار می گ

گپپر را بپپرای یبلکپپه زنپپان و مپپردان د. ت بزرگپپی در آن ندارنپدیا مسپپئولیپپخپانگی نمپپی کننپپد 

کپه آنپان بپه مثابپه طبقپه مهمتپر آنسپت  مسپالهامپا . دات خانگی بهره کشی می کنندیانجام تول

ت آگاهانپه زنپان طبقپه حاکمپه یحما. ت می کنندیبورژوا از ستم بر زن و فرودستی زن حما

 .ری طبقاتی استیک حرکت و موضع گیاسالم  ن مردساالرانهیجمهوری اسالمی از قوان



 28 

 زن در بازار کار

طره یسپپ د کننپپدگان جهپپان را ازیپپشپپتری از تولیب قشپپرهایه داری، مرتبپپا یگسپپترش سپپرما

بپا . کنپددی خپود ادغپام مپی یپده و در درون مدارهای تولیرون کشیه داری بید ماقبل سرمایتول

ن یپا. ر مپی شپوندیه شپده و بپه شپهرها سپرازکندون ها دهقان از روستاها یلیم ،هر چرخش آن

طرف در کشورهای جهان سوم ده هپا  نیالدی به ایم 7910از دهه . می شودز یشامل زنان ن

ن شپغل سپوم آنپان یپامپا ا. دی شپده انپدیپل به پرولترهای کارگپاه هپای تولیدهقان تبدون زن یلیم

ن زنپان یپسپت معتقدنپد شپغل هپای اول و دوم اینیفم ـ سپتیل گپران مارکسیبرخی از تحل. است

. ان داردیپه داری جریهنوز در چارچوب همان روابط ماقبل سپرما( د مثل و کار خانگییتول)

ه داری مپپی شپپوند کپپه سپپاختارهای اقتصپپادی یازار کپپار سپپرماطی وارد بپپین زنپپان در شپپرایپپا

. ز اسپتیشپدت زن سپته و فرهنپگ حپاکم بپر جوامپع بپ. زنپدیض آمیشدت تبعه نسبت به آنان ب

ط کامال آماده است تا به هر درجپه یشرا. ر استیط کار فراگیت جنسی زنان در محیآزار و اذ

درصپد مپردان  21طپور متوسپط ه لی بپقپای شپمایانپه و آفریزنپان خاورم. از استثمار تن دهنپد

سپپت کپپه ا ز فپپاحش در دسپپتمزدها آنیعلپپت تمپپا(. سپپفیونی 2001گپپزارش )رنپپد یحقپپوق مپپی گ

افپت مپی کننپد و اغلپب در مشپاغل سپطح ین تپر از حپداقل حقپوق درییمراتپب پپاه دسپتمزدی بپ

 ؛ درکنپدپپر مپی ( گپارییب)اکثپر سپاعات زنپدگی زنپان را کپار خانپه . ن استخدام می شوندییپا

زمپانی کپه خپارج از خانپه کپار مپی  حتپی. جه زمان کمتری برای کار خارج از خانه دارندینت

کپه زنپان شپاغل نتواننپد  می شودن عوامل باعث یهمه ا. کنند کنترل کمی بر درآمد خود دارند

ض هپای یعپالوه تبعپه بپ. ت انباشپت کننپدیپا مالکیپرون آمدن از فقر و یه الزم را برای بیسرما

زنپان . کنپدن مپی یزنپان را تضپم" زیپبپی چ"ت یپز موقعیپت و وراثپت نینه مالکیقانونی در زم

را کشپت مپی کننپد امپا  ییمی از کپل مپواد غپذایدرصد دانه های خوراکی جهان و ن 90تا  15

  ".فقر زنانه شده است. "قشرها هستندن یرتریفق

ه و یپاسپت کپه چنپد الیار مهپم از پرولتاریک دسته بنپدی خپاص و بسپیم که زن، ینیمی ب

 . می شودچند گونه استثمار 

 ستیینوسازی جنبش کمون

د یپران و جهپان تاکیپسپتی ایحزب مپا دو سپال اسپت بپر ضپرورت نوسپازی جنپبش کمون

سپتم  مسالهد نوسازی تفکر خود در مورد ین نوسازی بایکرده و گفته است بخش مهمی از ا

سپت یفسپت کمونیمان از زمپان نگپارش. نپه باشپدین زمیپک خود در ایبر زن و نوسازی پرات
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ن موضپوع یپهپا از ا سپتیبه جرات می توان گفت درک کمون. سال می گذرد 710تا کنون 

منشپپام خپپانواده، " دئولوژی آلمپپانی و کتپپاب یپپبپپه ورای آنچپپه مپپارکس و انگلپپس در کتپپاب ا

ل بپه آگپاهی رهبپران و یدر آن حد هم تبپد حتی ،گفته اند نرفته" ت خصوصی و دولتیمالک

م کپپه یپپمپپا در دوره ای قپپرار دار. سپپت نشپپده اسپپتیسپپازمان هپپای کمون اعضپپای احپپزاب و

تظلپم "و از سپطوح نپازل  مپی شپودق تپر یپجهپانی و عم ه سپتم،یپان زنپان علیشورش و طغ

. رات اجتمپاعی بپزر  مپی رسپدییپشپقراولی تغیبه سپطح انقالبپی و جسپارت در پ" یخواه

ان یپسپتی را طغیالیسن انقالبپات سویروشن اسپت کپه بخپش اعظپم قپدرت انفجپاری مپوج نپو

م و همزمپان از ید تکامل دهیدانش و شعورمان را با. ن خواهد کردیه ستم تامیهای زنان عل

ن یپا. میریپستی زنپان در جهپان بهپره گیونالیک جنبش انقالبی انترناسیآن برای راه انداختن 

سپتی هپم مپی توانپد فکپر یدی مبپارزه طبقپاتی اسپت کپه جنپبش کمونیعرصه های کل کی ازی

سپتی را یدئولوژی و برنامپه کمونیپو هم می تواند ا. و هم عمل خود را کندد را نوسازی خو

 .کندروی مادی قدرتمند یک نیل به یتبد

ش اما جهانی یرهایزی برای از دست دادن ندارد جز زنجیا چیپرولتار"شعار مارکس، 

. اق داردای جهان بپه گونپه ای ژرف مصپدین بخش از پرولتاریدر مورد ا" برای فتح دارد

د را یپط تولیدنپد و شپرایدر جامعه طبقاتی همواره کسانی قدرت دارند که صپاحب ابپزار تول

روی کپار یپاسپت؛ زن هپم بعنپوان ن" دیپط تولیشپرا"زن خپودش بخشپی از . کنترل مپی کننپد

ن بخپپش از یپپا. دیپپجامعپپه بپپرده داری بعنپپوان ابپپزار تول ه بپپردهیو هپپم شپپب مپپی شپپوداسپپتثمار 

مپی ه و چندگانپه اسپتثمار یپطپور چنپد اله روی کار جهان است که بین نیا، بزرگتریپرولتار

ن و بپی یاو بپی قپدرت تپر. مپی شپوده وارد یپن استثمار بر او سپتم چنپد الیو به نسبت ا شود

رون رانپده از حپوزه یپا بیپگپر پرولتاریش از هر قشر دیاست و بین بخش پرولتاریحقوق تر

سپت کپه یل نیپن، بپی دلیبنپابرا! یای کپارگره هپیپاز احزاب چپ و اتحاد حتی ـ جامعه است

ت یوضپع یپیه هپای چرایپن الین و درونپی تپریق تپریپد بپا شپکافتن عمیپستی بایتئوری کمون

وه سپپازمان یت انقالبپپی شپپود کپپه واقعپپا شپپیسپپته هپپدایق تپپر و نپپوتر شپپده و شایپپزن، خپپود عم

گپر ینکپه آن را در سپطحی دیو نپه ا کنپدکپال عپوض مپی یراد بپه طپوراجتماعی گذشپته را 

 .کندبازسازی می 

م مهمی برای گسپترش و تکامپل مبپارزه یطبقاتی از ستم بر زن، مفاه ـ یستیالیل ماتریتحل

کلپی و تپک تپک کشپورهای  بپه طپوره داری در جهپان یطبقاتی بپرای سپرنگونی نظپام سپرما
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هپپای مسپپلط در  مطمئنپپا درک مسپپالهن یپپسپپتی از ایق و تکامپپل درک مارکسیپپتعم. جهپپان دارد

روهای انقالب و جنپبش هپای یتی در مورد مبارزه طبقاتی، طبقه، سازماندهی نسیجنبش کمون

 ییط رهپایرات مهمپی بپر روی درک از شپراین، تپاثیهمچن. اجتماعی را دگرگون خواهد کرد

شپه یجنپبش زنپانی کپه در مپورد ر. زنان و در پی آن بر روی جنبش های زنان خواهد داشپت

زنپان سپرنگونی  ییافپت کپه شپرط رهپایدر خواهپد  نیقپیر باشد بپه یگیکن کردن ستم بر زن پ

سپپتی اسپپت؛ جامعپپه ای کپپه در آن یکمون نی آن بپپا جامعپپهیگزیه داری و جپپایت نظپپام سپپرمایپپکل

ر یپپمپپزدی و چپپه در شپپکل غـ  ییان انسپپان هپپا چپپه در شپکل کپپاالیپم کپپار و مبادلپپه کپپار میتقسپ

وارد تعپاون بپرای  داوطلبانپه بپه طپورانسپان هپا  ،آن رخپت بپر بسپته" یر مپزدیپغ"و  ییکاال

گپر بپپدن زن یچنپان رشپد کپرده کپه د و دانپش بشپر آن. د زنپدگی مپادی شپان مپی شپوندیپبازتول

ق همپپراه بپپا روابپپط یپپن طریپپد مثپپل از ایپپبلپپه، تول. سپپتیگپپر نید نسپپل هپپای دیپپابپپزاری بپپرای تول

 . خ سپرده خواهد شدیاجتماعی ستمگرانه به موزه تار
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 ستییجنبش رهایی زنان و نوسازی جنبش کمو ن

 

: گپذردی مپی ق جامعپه بشپرین حقپایاز بزرگتپری کیک به دو قرن از زمان کشف ینزد

 !می شودده یزنان آن جامعه سنجی ک جامعه با درجه آزادیشرو بودن یدرجه پ

ش از هپر یران بپر مسپند قپدرت نشسپت، بپیپش در ایسپال پپ 21که ی دسته مرتجع و ردا

کپه  یطپوره ه آن عمل کرد؛ بیافت و بر پایقت را درین حقیگر ایدی طبقات ـ یاسیسی روین

ده خپود، گپام بپه یپوسی و اجتماعی ، اقتصادیاسیم نظام سیعقب راندن جامعه و تحکی برا

ز یپزنپان را در قپانون نی زنان را لگدمال و بردگپی ادو اقتصی و حقوق اجتماعی گام آزاد

 .ثبت کرد

ن جنپبش یپامپا ا. ، جنپبش زنپان بپراه افتپادییقرون وسپطای ورش ارتجاعین یدر مقابل ا

ت یپپپاکثر. محپپپروم مانپپپدی سپپپتیو جنپپپبش کمونی ت فعپپپال جنپپپبش کپپپارگریپپپمتاسپپپفانه از حما

ان یپمی ستند و ربطپیر نگریده تحقیزنان به دی تشکالت انقالبی ریچپ به شکل گی روهاین

ی ه دارینظپپام سپپرمای سپپرنگونی و مبپپارزه طبقپپه کپپارگر بپپرای تیه سپپتم جنسپپیپپمبپپارزه عل

ی سپت مپیکپه خپود را کمونی اریهنپوز بسپ. از بپه نقپد داردیپن کارنامه تاسف بپار نیا. دندیند

 ازی عپده ا حتپین چپپ و یاز فعپالی اریهنپوز بسپ. ن کارنامپه نپزده انپدیپدانند دست به نقپد ا

مبپارزه )مهپم ی ن مبپارزه اجتمپاعیپان ایپاز رابطپه می ، درک نپازل و نادرسپتکمونیست هپا

، یسپتند در جنپبش کپارگریل قادر نین دلیمه به. دارندی انقالب پرولتر و( ه ستم بر زنیعل

احپزاب و . جپاد کننپدیای و تحپول فکپری خسپاز، دگرگپونیتاری ن مبپارزه اجتمپاعیپبر سپر ا

ی از تئپوری رازنامپه علمپتک یپخوانند اگر نتواننپد ی ست میونسازمان هایی که خود را کم

نخواهنپد  نپه ارائپه دهنپد، مطمئنپاین زمیپخپود در ای هپا و عملکردهپا اسپتیهپا و س ها و خپط

 .رگذار باشندیتوانست در جنبش زنان تاث

کننپد و قابپل اعتمپاد و ی شپرفت مپینگرند، مرتبا پی یی که نقادانه به خود مکمونیست ها

ن کنپداف جهپان و بپه زبالپه دانی ن روش نشانگر آن است که خواهان دگرگونیا. ن اندیتحس

هپا موتپور ی نقپد کمبودهپا و جبپران عقپب مانپدگ .انپد یده جامعپه طبقاتیپوسی روابط اجتماع

 .و تحرک استی موتور زندگ. شرفت استیپ

و ی حملپپه بپپه آزادی اسپپالمی م جمهپپوریپپرژی مرکپپزی از برنامپپه هپپای کپپیسپپال  21

الزم در جپواب بپه ی فاقپد برنامپه و رزمنپدگی ستیدر مقابل، جنبش کمون. زنان بود یبرابر
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ی ن بپیپای و طبقپاتی فکپری شپه هپاید مپدام سپوال کپرد ریپبا. م بپودیپحانه رژیوقی چالش ها

از یپو امتی و سازشکار ک انحراف بورژواییین یست؟ بدون شک ایچی عملی و بی تفاوت

 .استی ار مهم مبارزه اجتماعیک عرصه بسیدادن به طبقات حاکم در 

دن یپزنپان در دمی ت جنپبش انقالبپیپو بپا وجپود آشپکار شپدن اهم پس از گذشت سال هپا

ه ارتجپاع یپعلی دن بپه شپور شورشپگریجامعه و تحرک بخشپی اسین به صحنه سیات نویح

بپپه مناسپپبت هشپپت مپپارس بپپا " ین جنپپبش کپپارگریفعپپال"از ی برخپپی ه هپپایپپهنپپوز اطالع

ت از یپنکه مبادا جنبش زنان تبعیبر ای مبن می شودنبش زنان شروع به زنان و ج" هشدار"

نشپان کپرد کپه روز  نپان خپاطرید به ایبا! کندخود را فراموش " انیمنج"و ی جنبش کارگر

ن بردگپان یروز شاد شپدن از برخاسپتن بپرده تپر. ستیهشت مارس، روز هشدار به زنان ن

ن نپپوع یپپه ایپپرتپپر علیو فراگ رانپپهیگیروز درخواسپپت شپپورش هپپر چپپه پ. ن اسپپتیزمپپی رو

ت خپود از جنپبش زنپان را یپز حمایپن سپت نماهپایالیسوسی ان برخپیپن میپدر ا. اسپتی بردگ

ود یپه قیپت از شپورش زنپان علیحال آنکه حما. کنندی بودن آن م" ستیالیسوس"مشروط به 

روزمنپد، خپود ین شورش و تالش در راه رسپاندن آن بپه سپرانجام پیق ایشان و تشوی بردگ

سپت نماهپا، یالین سوسیپدر قپاموس ا. سپت بپودن اسپتیالیسوسی ن کننده بپراییک تعمح کی

ن یپنپان گفپت، اید به ایبا. زنانی بردگی رهایجز گسستن زنجه ز هست بیسم همه چیالیسوس

ی دگیه سپتمدیپرانپه از شپورش زنپان علیگیسپت بودنتپان را بپا دفپاع پیالید سوسید که باییشما

 .دیا و رابطه ها وارونه ننگریبه دنی انند بورژوازم. د و نه بالعکسیشان، ثابت کن

نفپوذ کپرده اسپت کپه کپامال ی ار مضر کارگر پرسپتیش بسیک گرایران یان چپ ایدر م

زنپان ی بپه جنپبش انقالبپ" کپارگر"ش تحت نام ین گرایا. استی ستیش ضد مارکسیک گرای

سپتم بپر )خپاص ک تضپاد یپچپه یاز دری ن جنپبش اجتمپاعیپل که این دلیو به ا کندی حمله م

ی هنوز از سپو. خواندی ده، آن را بورژوایی میموجود را به چالش طلبی نظم اجتماع( زن

جنپبش زنپان : نپدیگوی کپه بپا تاسپف مپ مپی شپودده یخوانند شپنی م" چپ"که خود را ی برخ

چپپ فشپار ی زنپان سپازمان هپای هنپوز رو! بپه کپارگر نپدارد پپس بپورژوایی اسپتی ربط

د تکپپرار کننپپد کپپه خواهپپان یپپن در عرصپپه جنپپبش زنپپان بپپا تاکاسپپت کپپه هنگپپام قپپدم گذاشپپت

بخت "کنند و اعالم کنند که ی دفاع م" فقط از حقوق زن زحمتکش"هستند و " سمیالیسوس"

آنپان فشپار ی رو". مپی شپودشپان گشپوده  یکارگران به خواسته هپای ابیجنبش زنان با دست

آلپپوده " ییسپم بپورژواینیفم"بپه آورنپد تپپا مبپادا ی جپاه را بپی ن مپذهبیپپین آیپاسپت کپه حتمپا ا
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  .شوند

کپپه ی سپپم دارد و نپپه بپپه طبقپپه کپپارگریالیبپپه سوسی هپپوده گپپویی هپپا نپپه ربطپپین بیپپامپپا ا

ن افکپپار در مپپورد جنپپبش زنپپان تحپپت نپپام یپپج ایتپپرو. نظپپم کهپپن اسپپتی رسپپالتش نپپابود

سپم یدر واقپع ضپربه زدن بپه اعتبپار کمون" یجنپبش کپارگر"و " سمیالیسوس"و " سمیکمون"

ن طبقپه یتپری ت و طبقه کارگر بعنوان انقالبیرهایی بخش بشری دئولوژین برنامه و ابعنوا

ج یسپم تپرویالیسپم و سوسین افکپار نادرسپت تحپت نپام کمونیم ایاگر اجازه ده. عصر ماست

سپم یالیک جنپبش پدرسپاالر متعلپق بپه عصپر کهپن، سوسیپبپه مثابپه ی سپتیشود، جنبش کمون

را ی ه داریجامعپپپه سپپپرمای ازات پدرسپپپاالریپپپامت کپپپه سلسپپپله مراتپپپب وی بعنپپپوان جامعپپپه ا

حپال آنکپه جنپبش . می شپود، شناخته یو طبقه کارگر بعنوان دژ پدرساالر کندی د میبازتول

اسپت ی و طپرح نبپرد کنپدی می ندگیت را نماینده تابناک بشریاست که آی ، جنبشیستیکمون

سم است و یبه کمونی ره دایسم جامعه گذار از سرمایالیسوس. کهنی دفن نظم اجتماعی برا

 .از و ستم استیهمه و هر گونه امتی ست که رهایی اش در گرو نابودیطبقه کارگر طبقه ا

آن بپا ی نیگزیو جپای ه داریک سرمایدئولوژیو ای و اجتماعی فقط با محو نظام اقتصاد

مپپی ز رهپایی زنپپان کامپپل نیپپسپپم نیالیدر سوس حتپی. مپپی شپپودسپم، رهپپایی زنپپان کامپل یکمون

ه یسپت کپه از سپرمایجامعپه ا. سپت در حپال گپذاریجامعپه ای سپتیالیرا جامعپه سوسیپز. شود

، اسپتثمار یسپتیالیدر جامعپه سوس. ده اسپتیسم نرسپیهنوز به کمونی گسست کرده ولی دار

کپه ی زاتیتمپا: مانپدی مپی ان انسان هپا بپاقیدر می زات مهمیهنوز تمای رود ولی م انیاز م

زات، ین تمپپایپپمحپپو کامپپل ای مبپپارزه بپپرا. ه اسپپتدیبپپه ارر رسپپی ه داریاز جامعپپه سپپرما

ایی یپاز مبپارزات مهپم کپه پوی کپی. زنپدی رقم مپی ستیالیخصلت مبارزه را در جامعه سوس

ز و یمحپو کامپل تمپای ، مبپارزه زنپان بپراکندی را حفظ می ستیالیجامعه سوسی رو به جلو

کپپه پپپس از  میدیپپسپپت دیالیسپپابقا سوسی در تجربپپه کشپپورها. ان زن و مپپرد اسپپتیپپشپپکاف م

افپت و یخته در آن جوامپع رشپد یطور افسارگسه بی چگونه پدرساالری ه داریسرمای ایاح

 .ت فرودست راندید به موقعیزنان را در اشکال جد

د تمپپام یپپن اسپپت باینپپوی جهپپانی نکپپه نشپپان دهپپد واقعپپا خواهپپان بنپپایای طبقپپه کپپارگر بپپرا

لش بطلبد و بدون مالحظه آن را ازات و سلسله مراتب ستمگرانه درون جامعه را به چایامت

زات جامعپه ین تمپاین کننپده تپریپیتع ن ویاز مهمتری کیزن ی ان، فرودستین میدر ا. کندنقد 

تپوان ی ، نمپکنپدی ن عمپل نمپیرا کپه چنپی مطمئنا آن بخپش از جنپبش کپارگر. استی طبقات
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 مسپالهن یپروش هپر جنپبش و هپر حپزب نسپبت بپه ا. محسوب کردی ستیالیک جنبش سوسی

 .ن خصلت آن استییتعی ن کننده براییتعی از محک ها یکی

 .کنپده هپر گونپه سپتم مبپارزه یپفپه طبقپه کپارگر اسپت کپه علین وظیسم ایاز نظر مارکس

ت آگپاه کننپد کپه یپن واقعیپد کپارگران را بپه ایپکپه قشپر آگپاه طبقپه کارگرنپد، با کمونیست ها

ی ایپک دنیپ، سپاختن سپت بلکپه رسپالت آنیخپودش نی رسالت طبقه کارگر بهبود وضع فعلپ

و ی دیپروابپط تولی عنپین ینپوی ایپدن. سپتینی مجپرد و بهشپتی زیپن چینوی ایدن. ن استینو

انقپپالب در ی عنپپیسپپم یالیسوس. ان آنپپانیپپن در میان انسپپان هپپا و افکپپار نپپویپپن مینپپوی اجتمپپاع

ت یپمپه جمعیان دو نین روابط، رابطه میاز مهمتری کیان، ین میدر ا. ان انسان هایروابط م

ش از آن بپه گونپه یپپی و تمپام جوامپع طبقپاتی ه داریسپرمای سپازمان اجتمپاع. اسپتی بشر

ن رابطه یا. دهدی ت ممتاز قرار میگاه فرودست و مرد را در موقعیست که زن را در جایا

. اسپپتی ت خصوصپپیپپنظپپام مالکی ضپپروری از نهادهپپای کپپیان مپپرد و زن، یپپسپپتمگرانه م

ت یافته است که وابسته به موقعیسازمان ی گونه ا بهی در تمام جوامع طبقاتی د اجتماعیتول

بر سلسله مراتب، چپه ی مبتنی سازمان اجتماع. فرودست زن در خانواده و در جامعه است

، ین فرودسپتیپا. زن نسبت به مپرد اسپتی و چه ماقبل آن، شامل فرودستی ه داریدر سرما

متفپاوت بپه ی هپا، شپکلحپاکم در آن ی دین جوامع بر حسب نوع روابط تولیک از ایدر هر 

، رابطپپه یامپپا در هپپر حالپپت، رابطپپه زن بپپا مپپرد در همپپه جوامپپع طبقپپات. ردیپپگی خپپود مپپ

 . فرودست با باالدست است

داننپد و معتقدنپد جنپبش ی نمپ یه داریکه جنبش رهایی بخش زنان را ضپد سپرمای کسان

ناخت د شپیپونپدد، بایبپ" یجنپبش کپارگر"کپه بپه  می شود" یستیالیسوس"ی زنان در صورت

 . سم تکامل دهندیالیو سوسی ه داریخود را از سرما

ک نهاد یی تیستم جنس .استی ه دارید سرماینفک از سازمان تولیالی ستم بر زن، بخش

سپپازمان دادن روابپپط ی خپپاص بپپرای نهپپاد. اسپپتی دیپپده روابپپط تولیپپچیدر شپپبکه پی دیپپکل

ن معنپا، یپبپه ا. اسپتی اره دیو ماقبپل سپرمای ه داریاستثمارگرانه در جوامپع سپرمای دیتول

 . داردی دیم به روابط تولیمستقی ربط

 کااری رویاند و فپروش یپمحپدود بپه رابطپه خر" یدیپروابپط تول"که درکشان از ی کسان

گپاه سپتم بپر یاز جای سپتین مارکسیپین تبیپه دار و کارگر اسپت، قپادر بپه درک ایان سرمایم

ده یپپک پدیپپجامعپپه ی دیپپبپپط تولروا. سپپتندینی ه داریسپپرمای اقتصپپادی زن در نظپپام اجتمپپاع
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ک یپپه دار و کپپارگر تنهپپا یان سپپرمایپپکپپار می رویپپد و فپپروش نیپپرابطپپه خر. اسپپتی اجتمپپاع

ان یپم کااری رویاند و فپروش یپخر. افتپه اسپتیاجتماعا سازمان ی دین روابط تولیبخش از ا

گپپاه یکپپه جا مپپی شپپودده انجپپام یپپچیپی ک روابپپط اجتمپپاعیپپه دار و کپپارگر بپپر بسپپتر یسپپرما

ز در یپن کااری رویانکاالیی به نپام . مهم آن استی از مولفه های کیو نابرابر زن فرودست 

ی دن تپا ارائپه خپدمات خپانگییپکه زنان از زمپان زا می شودد یتولی اجتماعی ند کلیک فرآی

، ید اجتمپاعیپنپد تولین فرآیپامپا بپر خپالف کپارگر، نقپش زن در ا. در آن دارندی دیکلی نقش

ک در یدئولوژیپو ای اسیآگاهانه سی از به دخالتگرین نقش نیا آشکار کردن. ماندی پنهان م

 . جامعه دارد

و  مپی شپودد برقپرار یپنپد تولیان انسپان هپا در فرآیپاسپت کپه می ، روابطپیدیروابط تول

ی دیپکه روابپط تولی زمان. کندی ا سد میت، استعداد و ابتکار انسان ها را رشد داده و یظرف

ی شپوند، شپورش انسپان هپای ل مپیانسپان تبپدی رویپی ندر مقابپل رشپد و شپکوفایی به مپانع

. مپپی شپپودن آن یگزیجپپای نیتحپپت سپپتم و اسپپتثمار آن روابپپط را درهپپم شکسپپته و روابپپط نپپو

کهنپه ی دیپه روابپط تولیپاز شپورش علی ن کننده اییبخش تعی تیه ستم جنسیشورش زنان عل

ر بر زنان اعمال طبقات استثمارگی در آن است که فقط از سوی تیستم جنسی دگیچیپ. است

 .مپی شپودز اعمال یزحمتکش نی ه توده هایزحمتکش علی توده های بلکه از سو می شودن

ل دادن یپپت و تقلیپپن واقعیپپدن ایپپند! مپپرد خوانپپدی ایپپل انگلپپس، زن را پرولتاریپپن دلیمپپه بپپه

از ی سپپتیک درک اکونومیپپه، یان کپپار و سپپرمایپپاسپپتثمارگرانه بپپه رابطپپه می دیپپروابپپط تول

ل بپدون اسپتثنا در تمپام جنپبش یپن دلیمپه بپه. اسپتثمارگرانه اسپتی و اجتمپاع یدیروابط تول

ی ش مردسپاالریکپل طبقپه اسپت و گپرای ، مپرد کپارگر بازنمپایه ایکایی و اتحادیسندی ها

 .ن جنبش هاستیجزیی از ا

سپم یالیبه درک بورژوایی از سوسی استثماری دیاز روابط تولی ستین درک اکونومیچن

کپه  مپی شپودده یپران اغلپب دیپچپپ ای در درون احزاب و سازمان ها .می شودی ز منتهین

، ینان، جنپبش کپارگریدر نگاه ا. است" یکارگر"سم مترادف است با هر آنچه که یالیسوس

باشد کپه بپا ی ستیالیتواند سوسی می است و جنبش زنان، تنها زمانی ستیالیذاتا سوسی جنبش

ی کپپه مبپپارزه کپپارگران بپپرا یدر حپپال. ونپپد خپپوردی، پیکپپارگری سپپتیالیسوس" ذاتپپا"جنپپبش 

ی را مبپارزه ایپست بلکه بورژوایی است زینی ستیالیسوس" ذاتا"بهتر نه تنها ی ط کاریشرا

بپا ( کپارگر)کپار ی رویپن دارنپده نیک رابطه مبادله کاالیی عادالنه تپر بپیجاد یای است برا



 36 

ن یپپن جنپپبش زنپپان اکپپرد" یسپپتیالیسوس"نپپان از یدرک ا(. ه داریسپپرما)د یپپدارنپپده ابپپزار تول

در . ش کشپدیزنان کارگر را پپی برای مطالبات اقتصادی ز شعارهایجنبش زنان ن است که

چپپارچوب ی عنپین چپارچوب، یپپخپود را وارد ای نپوعه ز بپپیپدگاه آنپان اگپر جنپپبش زنپان نیپد

و دارنپپدگان ( کپپارگر)کپپار ی رویپپن دارنپپدگان نیمبادلپپه کپپاالیی عادالنپپه تپپر بپپی مبپپارزه بپپرا

 کااری رویانفپروش ی مبپارزه بپرا! سپتیطور ن نیاما ا. می شودی ستیالیسوس ،کنده یسرما

و حقپوق زنپان ی اسپت و جنپبش زنپان از برابپری بهتر، البته مبپارزه عادالنپه ای طیبا شرا

ی رویانفپروش ی اما مبپارزه بپرا. کندد بیو با کندی ت میز حماین عرصه نیزحمتکش در ا

را یپپمحسپوب کپپرد زی سپپتیالیک مبپارزه سوسیپپتپوان ی بهتپر را نمپپی طیکپپارگر بپا شپپرا کاار

ی افقپی رد و الجپرم دارایپگی هنوز در چارچوب مناسپبات کپاالیی و قپانون ارزش قپرار مپ

 .بورژوایی است

است که قانون ارزش و سپود راهنمپا ی دیده از روابط تولیچیک شبکه پیی ه داریسرما

ت یپقابلی ه داریسپرما. رود یش مپیابنپده پپید کپاالیی بسپط یه تولیو فرمانده آن است و بر پا

حپپال آنکپپه . کنپپدی محقپپق مپپی ن سپپازمان اجتمپپاعیپپو ابتکپپارات انسپپان هپپا در قالپپب ای دیپپتول

د یکه بر قانون ارزش و تولی دیده روابط تولیچیان بردن تمام شبکه پیاز می عنیسم یالیسوس

، بپا یاعن سازمان اجتمپین کردن ایگزیجای عنیسم، یالیسوس. استی ابنده متکیکاالیی بسط 

بلکپه . سپتینی گر قپانون ارزش و سپود در فرمانپدهیکه در آن دی گریدی سازمان اجتماع

سپم، یکمونی بسپوی ت جامعه و تکامل جامعه بشپریهمه جانبه اکثری ازهایبرآورده کردن ن

ی دیپپتولی سپپازمان اجتمپپاعی سپپم قپپانون ارزش را از فرمانپپدهیالیسوس. اسپپتی در فرمانپپده

، انسان هپا نپه بپه مثابپه دارنپدگان کپاال یستیالیسوسی مان اجتماعدر ساز. کندی سرنگون م

روبپرو ی د اجتمپاعیپنپد تولیگر در فرآیکپدیبا ی جمعی ازهایبلکه بر اساس برآورده کردن ن

ت بهتپپر در چپپارچوب یافتن بپپه وضپپعیپپدسپپت ی ن مبپپارزه کپپارگران بپپرایبنپپابرا. شپپوندی مپپ

 .ستینی ستیالیک مبارزه سوسی، هنوز یه داریسرمای سازمان اجتماع

د یپت تولیپطپور مسپتمر ظرفه ش را بسپط داده و بپیمرتبپا بازارهپای جهپانی ه داریسرما

زنپان . کنپدی مپ( د و فپروشیپژه قابپل خریوی ن کاالیا) کاری روینل به یکردن انسان را تبد

شپدن بپازار " زنانپه"بپا ی اس جهپانیپن جهپت در مقیمپه بپه. ستندینی ن قاعده مستثنیز از این

ی بپه کپاال، مسپاوی وی دیپت تولیپل ظرفیدن زنان به بازار کپار و تبپدیاما کش. میکار مواجه

ی ش به آن دارد که اشکال فئپودالیگرای ه داریسرما. ستین بردن نهاد ستم بر زن نیبا از ب
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تپپا زنپپان را بپپه بپازار کپپار بکشپپد امپا سپپتم بپپر زن را در اشپپکال  کنپدرا منحپپل ی تیسپتم جنسپپ

مپی بپازار کپار زنانپه . کنپدی ادغام مپی ه داریسرمای دیبط تولده روایچیدتر در شبکه پیجد

 .می شودد ین بازتولیدر اشکال نوی اما پدر ساالر شود

 یه داریسپرمای و اجتمپاعی دیپاز روابپط تولی ل که سپتم بپر زن بخشپین دلیمه قا بهیدق

ی و مپذهبی فئودالی شه کن کردن شکل هایو ری و برابری ست، رهایی زن با کسب آزادا

تحپت سپلطه، ی ران و در کشپورهایپجنبش رهایی زنپان در ا .می شود، کامل نیتیتم جنسس

ن یپرا بدون اینه ها بزنند زیدر همه زمی جاد برابریای برا دمکراتیکد دست به مبارزه یبا

ی تیار عقپب مانپده سپتم جنسپیر چنگپال مناسپبات بسپیزنپان را کپه اسپی توانند انرژی کار نم

امپا در همپان . ج کننپدیسپم بسپیسم و کمونیالیسوسی اهگشایی براری هستند رها کرده و برا

شپپروان یپ. گسپپترش دهنپپد" یبرابپپر"ی جنپپبش رهپپایی زنپپان را بپپه ورای د افپپق هپپایپپحپپال با

د افپپق یپپانپپه راه شپپوند، باین جنپپبش در میپپآنکپپه مپپانع از توقپپف ای جنپپبش رهپپایی زنپپان بپپرا

ی ش بگذارنپد و تپوده هپایپپ ن جنپبشیپرا در ای در سپطح جهپانی ستیدن به جامعه کمونیرس

کهپن و سپاختن ی ایپدنی سرنگونی و عزم آنان برای نده آشنا کنند تا رزمندگین آیزن را با ا

سپم همپان درک یسپم و کمونیالیجپا منظپور از سوس نیپالبتپه در ا. نو صد چنپدان شپودی ایدن

ه یجپه نقپد سپرمایاسپت کپه مپارکس در نتی ا بلکپه جامعپه. سپتیران نیپج در جنبش چپ ایرا

سپت کپه بپا محپو ا یجامعپه ای سپتینپده کمونیجامعپه آ. افپتیآن دسپت ی به خطپوط کلپی دار

روابپط  کلیپه، محپو یزات طبقپاتیتمپا کلیپهمحو : دیآی م به وجودی عامل جامعه طبقات چهار

کپه ی روابپط اجتمپاع کلیپهدهپد، محپو ی ل مپیرا تشکی زات طبقاتین تمایکه شالوده ای دیتول

ن روابپط یپکه منطبق بر ای افکار کلیه دگرگون کردناست و ی دین روابط تولیمنطبق بر ا

 ( در فرانسهی طبقات همبارز ـمارکس . )استی اجتماع

( یمنجملپپه جنپپبش کپپارگر)ی در راس هپپر جنبشپپی سپپتیو کمونی سپپتیالیقپپرار دادن افپپق سوس

جنپپبش زنپپان بپپا ی سپپتیو کمونی سپپتیالیخصپپلت سوس. ت در افپپق آنیپپکل 2ن یپپقپپرار دادن ای عنپپی

د و نپپه بپپه آن یپپگوی بپپه آن صپپورت کپپه مپپارکس مپپ)ی ه داریت نظپپام سپپرمایپپه کلیپپارزه آن علمبپپ

ابپد و نپه از یی بروز مپ( ندیگوی ران میپدر ساالر در جنبش چپ ای ها ستیصورت که اکونوم

سپت یدر لی ا بپه صپرف قپرار دادن مطالبپات کپارگریپ" یجنپبش کپارگر"وسپتن آن بپه یق پیطر

 . مطالبات خود

از ی آمپد و بپا محپو کامپل جامعپه طبقپات بپه وجپودی جامعپه طبقپات ا ظهپورزن، ب بر ستم
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برخپوردار اسپت، جنپبش ی خین عمپق تپاریاز آنجا که ستم بر زن از چنپ. ان خواهد رفتیم

سپم یکمونی بسپوی سپوق دادن کپل جامعپه بشپری برای ل بزرگیو پتانسی رهایی زنان انرژ

بپه ر است کپه واقعپا و یامکان پذی کسانی ل فقط براین پتانسیدرک ا. را در خود نهفته دارد

  .رزمندی سم در جهان میران و کمونیسم در ایالیافق سوسی برای جد طور

ن جنپپبش و جنپپبش یپپان ایپپنپپرود، م یمبپپارزات اقتصپپادی ، بپپه ورایاگپپر جنپپبش کپپارگر

کپپارگران در ی را جنپپبش اقتصپپادیپپز. رهپپایی بخپپش زنپپان، تپپنش مپپداوم حپپاکم خواهپپد بپپود

د و یپن چپارچوب تولیپدر ای تیحال آنکه سپتم جنسپ. ان استیاالیی در جرچارچوب مبادله ک

ه بپ. کپار کپارگر اسپتی رویپد نیپد و بازتولیپده تولیپچیاز شپبکه پی و بخشپ می شودد یبازتول

کپپار ی رویپپد نیپپد و بازتولیپپده تولیپپچینقپپش آن در شپپبکه پ)ی تین خصپپلت سپپتم جنسپپیل همپپیپپدل

مپانع " بهتپری ط کپاریشرا"ی مبارزه برادر چارچوب ی در جا زدن جنبش کارگر( کارگر

را ی زن و مپرد در همپه شپئون اجتمپاعی شه کن کردن نپابرابریکه بتواند ر می شوداز آن 

و ی جنپپبش اقتصپپادی بپپه ورای اگپپر جنپپبش کپپارگر. در رئپپوس مطالبپپات خپپود قپپرار دهپپد

واهپد ن تپنش نخیپنشود، قادر به حل ای ک جنبش انقالب اجتماعیل به ینرود و تبدی مطالبات

 .شد

کپپه  نپپدن بخپپش طبقپپه کارگریرتپپرین و فقیحقپپوق تپپری ن و بپپیتپپر زنپپان کپپارگر محپپروم

عپالوه بپر . مپی شپودبشپان یت از قپانون کپار، نصیپاد، حقپوق نپازل، محرومیساعات کار ز

ر دائم جامعه مردساالر منجمله کپارگران مپرد ین و تحقیعنوان زن در معرض توهه ن، بیا

ی ن ها در جنبش کارگریک از ایچ یه. اندسلط در جامعه و شبکه سنت و مذهب و افکار م

ک یپالحپال متشپکل عمپدتا ی فپی جنبش کارگر. افته استیران انعکاس نیالحال متشکل ای ف

زنپان کپارگر ی رایسپت کپه پپذیساختار و افکار غالب بپر آن بپه گونپه ا. جنبش مردانه است

ار ین معضپل بسپیپدن بپا است در حال دسپت و پنجپه نپرم کپریامروزه کارگران کمون. ستین

ض آلپود ضپد ین تبعپیعت و قوانین شرید خواستار لغو تمام قوانی، بایجنبش کارگر. اندمهم 

جامعپه ی دیپاز روابط قپدرت و روابپط تولی ن انعکاسین قوانیا. استاسالی زن در جمهور

 فقپط شپامل حپال زن کپارگر ن سپتمیپامپا ا. ان آن هستندین قربانیکه زنان کارگر بزرگتر اند

جنپبش رهپایی ی اعتنایی به مطالبات عمپومی ب. ردیگ یبلکه عموم زنان را در بر م. ستین

نشپانه نفپوذ تفکپرات " زن کپارگر"محپدود کپردن خپود بپه مطالبپات ی بخش زنان تحت لپوا

ست جملپه مپارکس را در یکارگران کمون. استی ن جنبش کارگریان فعالیدر می پدرساالر
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ی گسسپت از مناسپبات سپنتی سپتیانقپالب کمون: کنند کپهی فراموش نم" ستیفست کمونیمان"

چنپان  سپت آنیفسپت کمونیگپر، مانیبپه عبپارت د. ردیگی را در بر می ت و افکار سنتیمالک

دهپپد کپپه آن را همسپپنگ ی مپپی ه داریدر حفپپظ نظپپام سپپرما" یافکپپار سپپنت"بهپپایی بپپه قپپدرت 

 ،"یسپپنت افکپپار"ن یشپپه دارتپپرین و ریتپپری از قپپوی کپپی. گپپذاردی مپپی ت خصوصپپیپپمالک

هپم در مپورد گسسپت از ی زن نسبت به مرد است کپه بپدون گسسپت از آن، سپخنی فرودست

 .توان گفتی نمی ت خصوصیمناسبات مالک

 دمکراتیپپکی و جنپپبش هپپای کپپارگری اقتصپپادی ، جنپپبش هپپایملپپی در تمپپام جنپپبش هپپا

د یپولد و بازتیپزات مپالزم آن تولیهمراه بپا روابپط و تمپای پدرساالری دئولوژی، اییدانشجو

ه بپ. داردی طبقپاتی و اجتمپاعی شه در اعماق روابط اقتصادیری تیرا ستم جنسیز. می شود

اگپپر در سپپطح بمانپپد و بپپه اعمپپاق شپپبکه ی سپپتیجنپپبش کمون حتپپی ین جهپپت، هپپر جنبشپپیهمپپ

رات روابپط ینپدازد از تپاثیچنپگ نی ه داریک سپرمایدئولوژیپو ای و اجتمپاعی دیروابط تول

 .جنبش رهایی بخش زنان در تنش مداوم خواهد بودبا  ،مصون نماندهی پدرساالر

امپا راه . بپودن آن اسپتی و همگپانی طبقپاتی گپذر آن از حصپارهای تیستم جنسی ژگیو

تنهپپا برنامپپه و انقپپالب . باشپپدی و همگپپانی طبقپپاتی توانپپد مپپاورای نمپپی تیجنسپپ ن سپپتمیپپحپپل ا

االخره آن را کپامال ن سپتم وارد کپرده و بپیپن کننپده بپر اییتواند ضربات تعی که می اجتماع

هپر چپه جنپبش رهپایی بخپش زنپان . اسپتی سپتیکمونی ، برنامپه و انقپالب اجتمپاعکندنابود 

ی ان آن بپپا جنپپبش هپپایپپرود، تپپنش می و برابپپری خواسپپت آزادی ق تپپر شپپده و بپپه ورایپپعم

ی شپه هپایران در مپورد ریپهپر چپه جنپبش رهپایی بخپش زنپان ا. می شودشتر یبورژوایی ب

کپه )ی مپذهبی راست و ملپ یآن روشن تر شود، گروه های ستیل کمونو راه حی تیستم جنس

ک یپن یکمپی اسالمی ئت حاکمه جمهوریاز هی ت جناحیگر و با حمایکدیی اریرا با همیاخ

کپه ماننپد ی انپاتیه جریپکپا و بقیطرفپدار آمری و گپروه هپا( ون امضا را براه انداخته اندیلیم

طبقپات ی اسپیسی وب نظم موجپود و نقشپه هپاکنند جنبش زنان را در چارچی نان تالش میا

شپان در مپورد یبپودن ادعاهای تقلب ،شتر افشا شدهینگاه دارند، بی جهانی حاکمه و قدرت ها

ی شپرویو پی ن اسپتواریتضپمی ل بپرایپن دلیپبپه ا .مپی شپودزنپان آشپکار ی و برابری آزاد

برنامپپپه و   یپپپج و تبلید بپپه تپپپرویپپپسپپپت بای، زنپپپان کمونیجهپپانی خین مبپپپارزه تپپپاریپپپمپپداوم ا

در مرکپز ی سپتیک هسپته مسپتحکم کمونیپکپه ی تنهپا، زمپان. بپردازندی ستیکمونی دئولوژیا

ک یپواقپع بپه مثابپه ه تپوان آن جنپبش را بپی ر و تحپوالت جنپبش رهپایی زنپان باشپد، مپییتغ
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. دید بپدون آنکپه از منحپرف شپدنش هراسپیر کرد و گسترش بخشپیجنبش رهایی بخش فراگ

ی را مپیپدارد زی ست بر حپذر مپینان را از حضور زنان کمونهمواره جنبش زی بورژواز

ی و سپد کنپدی ن مپیجنپبش رهپایی زنپان را تضپمی و اسپتواری ریگین حضور، پیداند که ا

 . و اضمحالل آنی ختگیاست در مقابل از هم گس

ت از مبارزات عادالنه همه اقشار و طبقات محروم جامعه یزنان در حمای جنبش انقالب

ی رون نمپیپوغ سپتم بیپر یپچ کپس از زیدگان، هپیان سپتمدیپرا بدون اتحاد میز کندی د نمیترد

و  کنپدگر متحپد یکپدیرا بپا ی اجتمپاعی ه جنپبش هپایپفه طبقه کارگر است که کلین وظیا. دیآ

 . دگان منجمله زنان باشدیت از مبارزات همه ستمدیش صف حمایشاپیز در پیخود ن

جنپپبش ی شپپتازیشپپه سپپنت پیش از همید بپپیپپران بایپپای سپپتیقپپدر مسپپلم آنکپپه جنپپبش کمون

د یپپبای سپپتیجنپپبش کمون. کنپپدام یپپدر جنپپبش رهپپایی بخپپش زنپپان را احی ن المللپپیبپپی سپپتیکمون

ض و یزار از جهان پپر از شپکاف و سپتم و تبعپیخسته و بی شود که توده های ل به قطبیتبد

حپپرف د یپبا کمونیسپت هپپا .آن جسپتجو کننپپدی دئولوژیپپنپده خپپود را در برنامپه و ای، آینپابود

نند کپه ید ببیبردگان با. بزنندی ن ننگ بشریزنان و رهایی جامعه از ا مسالهآخر را بر سر 

ی بپورژوازی سپتیغات ضد کمونیکه تبلی ظیمه غلی ن آفتاب را از ورایا. آفتابشان کجاست

و ی سپتیشپات راسپت و اکونومیگرا کپهی کوتپاهی افپق هپای جپاد کپرده، از ورایای ن المللیب

 .د به آنان نشان دادیسم شناسانده اند، باین کمونبعنوای ستیرفرم

نپپده یسپپتها خپپود را نمایالین و امپریط جامعپپه مپپتالطم اسپپت و مپپرتجعیامپپروز کپپه شپپرا

ی تکارانپه و ارتجپاعیجنای لشگر طپرح هپای اهیکنند تا آنان را سی زنان قلمداد م" یآزاد"

گسسپتن ی ش نبپرد بپرایشپاپیسپم را در پید پرچم سپرخ فپام کمونیخود کنند، بای ستیالیو امپر

شپه بپه ی، بلنپدتر از همیتینابود کردن نهاد سپتم جنسپی زنان، مبارزه برای بردگی رهایزنج

 .اهتزاز درآورد

  (7115) 2001هشت مارس 

 7111، فروردین 11نشریه حقیقت دوره جدید، شماره  از -

 



 ک مصاحبه راهگشای
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 زن مسالهپرولتاریای آگاه و 

 ها و زنان انقالبی آگاه مبارزه ای سرسختانه و ددوار  مونیستطى تاریخ جدید، ك

زن به پیش برده اند، آموزگاران پرولتاریاى جهانی مباحث و مجادالت  مسالهگرد ه را ب

میدان نبرد طبقاتی با نثار  اختصاص داده اند، زنان انقالبی در مسالهمشخصی را به این 

اسى این نیروی قدرتمند را رسمیت سیـ  خون خویش، روز زن و موجودیت اجتماعی

استثمار، به  بخشیده اند، لیكن قوای ارتجاع و امپریالیسم، نگهبانان نظام پوسیده ستم و

دان به تخطئه و لوث كردن تمامی این مبارزات و  یاری نظریه پردازان و برنامه ریزان

تر و نتیجتا گونه ای پودیده تر، مزورانه ه دستاوردها پرداخته و سیاست سركوب را ب

حكام مرتجع یا امپریالیستى را پیدا كرد  می توانسختی ه امروز ب. ه اندکردموثرتر دنبال 

امروز نمایندگان . دفاع نكنند" آزادی و حقوق اجتماعی زنان"طور لفظی از ه كه ب

و " محترم می دمرند" را  یینقابدار و آدكار بورژوازی مبارزه زنان در راه رها

در چنین درایطی، برخورد ". ارج می نهند"سنت برگزاری روز زن دان به  بسیاری

میان خط پرولتری اصیل با  تمایز چگونه باید بادد؟ مرز مسالهپرولتاریای آگاه به این 

 ؟می دودزن چگونه ترسیم  ییمدافعین دروغین رها

  مقوله ستم بر زن در جامعه طبقاتی و چگونگی برخورد پرولتاریای آگاه به این

ه صیقل دادن سالح مبارزه آگاهانه انقالبی ب. باید مورد بازبینی قرار داد را می الهمس

جدا از پاالیش و  می تواندرو كردن جهان ستم و استثمار امپریالیستی ن و منظور زیر

هاى انقالبی نسبت به تك تك  ها، برخوردها و ایده های كمونیست تحول انقالبی دیدگاه

یتكارانه موجود و در این میان، به ستم بر زن بعنوان جنبه ای مظاهر و جوانب نظام جنا

 . بس مهم از این سیستم استثماری صورت پذیرد

ما . د در همین جا یك جهت گیری عمومى را برای كل این بحث مشخص کنیمییبیا

ارائه دهیم؛ برخوردی  مسالهها باید برخورد كیفیتا متفاوتی را نسبت به این  كمونیست

ه اگر قرار است در حركت پرولتاریای آگاه چیزی ب. تفاوت از برخوردهای سنتیكیفیتا م

سنت كمونیستی . هاست مثابه سنت در نظر گرفته شود، همانا نفی تمامی عادات و سنت

زن و ستم بر زن  مسالهدر طرح و برخورد به . از قید و بند سنت ندارد ییجز رها ییمعنا

رو كرد، و به دركی همه جانبه تر و  و رایط را زیرباید مرتبا به عمق رفت، ش نیز می
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های وسیع را در برخورد به این مقوله تعلیم  توده باید میطرق موثرتر مبارزه دست یافت، 

كردن خود و جهان از  ها باید به این نكته حیاتی پی ببرند كه منافعشان در رها آن. داد

بنابراین، اولین . ستم وارد بر زن استاز  ،ها آنتمامی اشكال ستم و استثمار و در میان 

گام برای حركت در این مسیر، پا فراتر گذاشتن از محدوده های سنتی، طرح بی وقفه 

این جهت گیری عمومی . استزن و برخورد عمق یابنده و همه جانبه تر بدان  مساله

 . ماست

افزاید و بر زن می  مسالهاهمیت  اما در شرایط حاضر باید به عاملی توجه كرد كه بر

سوی ه و ضرورت تاریخی حركت ب مسالهاین  می شودعاملی كه باعث  .نهد آن تاكید می

مشخصا این تشدید تضادهای جهان است . حل آن، بیش از بیش در دستور روز قرار گیرد

زن را پیشاروی پرولتاریای آگاه و مبارزه انقالبی  مسالهكه تعیین كنندگی و اهمیت 

. رو كردن جهان امپریالیستی قرار داده استو استثمار برای زیر  وهای تحت ستم  توده

وجه قصد جمله پردازی و اظهارات  هیچه وقتی از تشدید تضادهای جهان صحبت میكنیم ب

چه در این مورد واضح بوده و دیگر همه بدان معترفند همان نكته  آن. اغراق آمیز نداریم

كه  این: به صراحت ابراز شده است یونالیستیبیانیه جنبش انقالبی انترناسایست كه در 

ه و بکند می، جهان با فریاد طلب تحول می شودتر  تر و عمیق های جهان عمیق شكاف

 :انفجار در هم شكند دنبال راهی است تا ساختار بر پا شده بعد از جنگ جهانی دوم را با

روابط . سرعت در حال از هم گسیختگی استه جهان پس از جنگ دوم جهانی ب»

اقتصادی و سیاسی بین المللی تقسیم جهان كه در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن 

ه های امپریالیستی مختلف نیست كه ب منطبق بر نیازهای قدرت برقرار شده بود دیگر

هر چند دنیای پس . های سودشان را گسترش و بسط دهند وریطامپرا" صلح آمیز"طور 

 ها و مهمی در نتیجه برخوردهای میان امپریالیست از جنگ جهانی دوم شاهد تغییرات

باالخص در نتیجه مبارزات انقالبی بوده است اما امروز تمام شبكه مناسبات اقتصادی، 

های اصلی  ثبات نسبی قدرت. سیاسی و نظامی جهان امپریالیستی زیر سئوال رفته است

ت اكثریت مردم و ملل امپریالیستی و رونق نسبی معدودی از كشورها كه بر خون و فالك

 «.استثمار شده جهان بنا شده بود درحال از هم پاشیدن است

بارزات چركین و جنایتكارانه این سیستم ت. عالئم این وضعیت در همه جا نمایان است

و شكل  این جهان باالخره متحول خواهد شد. لیان رسیده اندغو كلیه تضادهایش به نقطه 
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انقالب، و یا آمیخته ای  یا از طریق جنگ امپریالیستی و یا این تحول انفجاری خواهد بود؛

عنوان بخش ه ای پر اهمیت و ب مسالهمثابه ه زن نیز ب مسالهدر این میان، . از این دو

الینفكی از تبارزات و تضادهای این سیستم، خصوصا در عصر امپریالیسم تشدید یافته 

رزترین مثال از تمام نكبت و بدبختی موقعیت زنان در این جامعه و جوامع دیگر با. است

های تحت استثمار و  و اسارتی است كه جامعه طبقاتی و مشخصا امپریالیسم برای توده

جنایات سیستم . کند میهر روز این وضعیت جهنمی را بازتولید  ،ستم به ارمغان آورده

است متحول  حاال اگر این جهان قرار. خوبی در موقعیت زنان نمایان استه امپریالیستی ب

های انقالبی و ستمدیدگان جهان در پی آنند و  طریقی متحول شود كه كمونیسته و ب شود،

ای عاری از طبقات،  اگر قرار است این جهان در جهت جامعه اند، در راهش كمر بسته

این یك ضرورت . زن پاسخی انقالبی داد مسالهبه  باید مید، شوعاری از استثمار متحول 

در یك انقالب خاص،  مسالهالبته در اینجا بحث ما از حل كامل این . ستی اهو یك امر بدی

 ییهدف غا بخش ملی نیست، بلكه از جهت گیری استراتژیك و یییا در مبارزات رها

 . صحبت میكنیم

 

  با توجه به اوضاع بحرانی سیستم امپریالیستی و تحوالت اجتناب ناپذیری كه در

ها گرفته تا جریانات  بقاتی غیر پرولتری، از امپریالیستپیش است، آیا برای نیروهای ط

زنان از اهمیتی خاص  مسالهمختلف بورژوایی و خرده بورژوایی نیز برخورد به 

 برخوردار دده یا خواهد دد؟

 ست که شرایط ا ها و مرتجعین در آن در حال حاضر تالش سبعانه امپریالیست

هایشان را بسیج  ببینند و پارو زنان كشتی درون توفانی عظیم را تداركه بردن جهان ب

های  خدمت ارتشه ها منجمله زنان را ب دیوانه وار در تالشند كه توده ها آن. نمایند

، بلكه می شودها تنها شامل سربازان مسلح ن و این ارتش. ارتجاعی خود در آورند

ها  آن. گیرد یمشان را نیز در بر  عبارتی پایه های اجتماعیه های اجتماعی یا ب ارتش

دقیقا به همان دلیلی كه لنین . زنان را از این زاویه آغاز كرده اند مسالهبحث در مورد 

ه روشن چ. انجام گیرد می تواندها ن كاری بدون توده چدر عصر امپریالیسم هی: گفت می

یم مرتجعین می توانامروز . های لنین نهفته بود بینی و دورنگری عمیقی در گفته

همه ادعاها و تدابیر . حقوق اجتماعی زنان مشاهده كنیم" مدافعان"ا در قالب رنگارنگ ر
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ایم فرمان  فراموش نكرده. اینان در خدمت اهدافی مرتجعانه و امپریالیستی قرار دارد

در . 7112بسیج زنان برای شركت در جنگ ارتجاعی ایران و عراق را در خاتمه سال 

تشریح  توضیح و و افتاد ت جمهوری اسالمی بكارروزها به یكباره دهان كثیف مقاما آن

ارتجاع از این صحبت  طور مثال نخست وزیره ب. آغازگشت …و "نقش اجتماعی زنان"

كه زنان  باید روشنفكر بود و فهمید. عقب افتاده داشت كرد كه نباید در مورد زنان افكار

رفروشی در مورد مرتجع به فخ این موجود. در جامعه بازی كنند توانند چه نقشی می

خاطر آنكه از خدمه های ه همسرش پرداخت كه چقدر از نظر اجتماعی فعال بوده و ب

ید، مورد افتخار شوهرش آ حساب میه اجتماعی فعال رژیم تبهكار جمهوری اسالمی ب

 . است

به . گیرد می به خودزن اشكال دیگری  مسالهدر كشورهای امپریالیستی پرداختن به 

ها به تبلی  نقش  های المپیك، امپریالیست هنگام برگزاری بازیه یكا، بمثال در آمر طور

. نشان زدند زنان ورزشكار خصوصا ورزشكاران سیاهپوست پرداخته و با یك تیر دو

 ییهای آمریكا امپریالیست.[ جا مورد توجه قرار دادند ملی را یك مسالهزن و  مسالهیعنی ]

ت گرفته از سحر و جادوی سیستم أو نشدستاوردهای ورزشی این زنان را نتیجه 

نفع بشریت چه كارها كه ه و اضافه كردند كه این سیستم ب کردندامپریالیستی معرفی 

های ارتجاعی و  در واقع اهداف این تبلیغات از خلق افكار عمومی تا خلق ارتش! کند مین

درون زندگی ه بكشیدن زنان . گیرد میها را در بر  خدمت در آوردن زنان در این ارتشه ب

مثالی از این  .ها و مرتجعین است های امپریالیست بخشی از ضرورت ،و به تولید سیاسی

توان در فعالیت پیگیر و با برنامه جمهوری اسالمی در سازمان دادن پایه  امر را می

عقب افتاده زنان برای مقاصد سیاسی و ایدئولوژیك رژیم، و  قشرهایاجتماعی خود و 

عنوان نیروی كار ارزان و تقریبا مفت جهت ه ی سركوبگر یا بها آننان در ارگاستفاده از آ

یا مثال نمونه . های جنگ ارتجاعی مشاهده كرد پیشبرد امور مساجد و تامین نیازهای جبهه

 در آن. توان در تاریخ آمریكا جست در كشورهای امپریالیستی را می مسالهتاریخی این 

این شخصیت، بخشی از تاریخ . "دسته ُرز آچار ب"نام ه جا شخصیتی وجود دارد ب

او . ها او را در جنگ دوم جهانی خلق كردند امپریالیست. تداركات جنگی آمریكاست

تا منافع  می گذاردو واقعا از جان مایه کند میشخصیتی است كه در صنایع نظامی كار 

رز آچار بدست . ودتر و همه جانبه تر برآورده ش ها تا حد ممكن سریع ملی امپریالیست
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و با آچارش پیچ و مهره های سلطه امپریالیستی را کند میتر از هر مردی كار  سریع

چنینی تحت حكومت اسالمی نیز صورت  های این شخصیت سازی. کند محكم می

خاص ایران تحت سلطه امپریالیسم و  كه برخاسته از شرایط ییها ، البته با ویژگیگیرد می

كه فرزندان  "مادران نمونه ای"یا  "زهرا خانم"نظیر  ییها صیتشخ. اوضاع كنونی است

كردند، قرار بود چنین  كمونیست و انقالبی خود را به دستگاه امنیتی رژیم معرفی می

های  نیز برای نمونه سازی ییها طور كه پیشتر گفتم تالش نقشی بازی كنند، و همان

نظیر موسوی نخست وزیر های ارتجاعی توسط افرادی  تر از میان شخصیت مدرن

 . صورت گرفته است

های امپریالیستی، خصوصا در شرایطی كه جنبش ستمدیدگان  یكی دیگر از تاكتیك

معرفی رهبران و نمایندگان  خطر می افكند، تالش دره منافع استثمارگرانه شان را شدیدا ب

در  خصوص به. خود بعنوان نماینده ستمدیدگان منجمله نماینده زنان استه وابسته ب

دهند، این تاكتیك  اوضاع امروز كه زنان نیروی انفجاری عظیم و مهیبی را تشكیل می

مثال در كشورهای امپریالیستی، برخی  به طور. گیرد میبیش از پیش مورد استفاده قرار 

شوند تا بر خشم زنان مهار زده، از هدف گیری كل سیستم  های فمینیست علم می شخصیت

اصالح طلبانه و  ییشان را در بیراهه ها زشان دارند و پتانسیل انقالبیستم و استثمار با

ها فقط به  گونه تاكتیك این! ارتجاعی كانالیزه كنند، تا برای سیستم اشكالی تولید نشود

حتی نیروهای بورژوایی خارج از قدرت و  ،ها محدود نشده مرتجعین حاكم و امپریالیست

را دارند كه پایه اجتماعی  كه پتانسیل این ییها در اپوزیسیون نیز برای فریب توده

دست به [ قدرت برسنده ها با این هدف كه خود ب بسیج آنبرای و ]پرولتاریا باشند 

 . زنند میچنینی زده و  اقداماتی این

 

 مثال مجاهدین؟ 

 انتصاب یك زن به " انقالب ایدئولوژیك"معروف  مساله .بله، مثال مجاهدین

تحت ستم بودن زن، و اعطای  به خاطرها  شك تمساح ریختن آنا رهبری سازمان،

و  اگر چه با جار ها این. به زن از جانب رهبری مجاهدین را در نظر بگیرید" ییرها"

زن را ترقیخواهی جلوه دهند اما با  مسالهشان بر سر  جنجال سعی كردند موضع ارتجاعی

مشروط به مرد " می تواندن دگیر میكه زنی كه در موقعیت رهبری قرار  اعالم این
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در واقع بار دیگر حمایت خود را از موقعیت تحت سلطگی زن، و برتر " دیگری باشد

بودن مرد اعالم كرده و به مردم وعده همان سیستمی را دادند كه حق مردساالری و سلطه 

كه زنان مجاهد و رهبران زن این سازمان  این. مرد بر زن، نهادی بنیادین از آن است

اضی به چنین موقعیتی هستند و داوطلبانه بر آن گردن میگذارند، یا حتی خود مبتكر آن ر

صحبت بر سر یك  .دهد ، تغییری در ماهیت ستمگرانه و ارتجاعی این موضع نمیهستند

ست كه باید ا مناسباتی كه متعلق به جهان كهنه ای. مناسبات اجتماعی معین و كنكرت است

 . شوندز با آن به زباله دان تاریخ پرتاب سرنگون شود و حامیانش نی

چرا . های مجاهدین است اشك تمساح ریختن برای زنان تحت ستم، یكی از ضرورت

ها  كرد و بخش عظیمی از این توده می توانها كاری ن دانند بدون توده كه آنان نیز می

 سازمان. شوند زنانی هستند كه وزنه ای مهم در عرصه سیاسی ایران محسوب می

پس برای كانالیزه كردن بخشی از . خود را از این نیرو محروم كندخواهد میمجاهدین ن

های سیاسی  این نیرو در خدمت اهداف طبقاتی خود، باالجبار باید دست به یك رشته تالش

های غلیظ  حال كه رهبران مجاهدین به سخنرانی در همان: اما طنز تاریخ را بنگرید. بزند

با )به روشی موثر  باید میخویش در این زمینه مشغولند، باالجبار در مورد ترقیخواهی 

این موضع تاریخی جهانی جامعه طبقاتی را به ( همردیف رهبرشان های رهبر و فداكاری

كماكان " رها شدن"صورت رسیدن به مقامات مهم سیاسی و  زنان اعالم كنند كه حتی در

 !هستند مشروط به مرد خود

 

 مقاومت جنبش  حیات سیاسی و بی سابقه زنان در حضور انقالب ایران داهد

طرف مقابل داهد سبعیت  مقابل رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی و در ای زنان در توده

به این مجموعه چگونه باید برخورد . قبال زنان بوده است سابقه حكومت در جنایت بی و

د؟ برخورد جنبش از این تجربه بیرون كشی باید میهای اساسی را  كرد، چه درس

 ؟ کنید میبه حركت رژیم را چگونه ارزیابی  نیز و مسالهین ستی ایران به ایكمون

 ماه  یعنی كمتر از یك 51قدرت رسیده در اسفند ماه ه یاد داریم كه ارتجاع تازه به ب

رژیم خیلی زود فهمید كه خشم . بعد از قیام، حمالت مرتجعانه خود را به زنان آغازكرد

رژیم خمینی برای تحكیم . وقتا عقب نشستمآتش جهنم نیز سوزان تر است، و زنان از 

كار میشد تا روحیه شورشگری و انقالبی كه تمام ه تر دست ب چه سریع خویش باید هر
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 ارتجاع حاكم این. های خود بكشد زیر چنگاله هم شكسته و ب جامعه را فراگرفته بود در

 هارقشله به زنان، پیام بسیار روشنی بود به تمامی حم. كار را با حمله به زنان آغاز كرد

متعاقب . و طبقات تحت ستم و استثمار كه رژیم خمینی قصد چه معامله ای با آنان دارد

غلبه گرایشات اكونومیستی در . راه افتاده جنبش انقالبی و گسترده ای از زنان ب ،این حمله

ها،  زن مانع از آن شد كه كمونیست مسالهها و نداشتن خط درست در مورد  میان كمونیست

حمله  ، ضدنندرا برای مردم افشا ك حقیقت و اهمیت حمله رژیم به زنان را ببینند و آن

حتی درون سازمان ما نیز گرایشی بود كه این حمله را . قدرتمندی را سازمان دهند

زن  مساله این بینش. ای به انقالب، و گامی در راه تحكیم جمهوری اسالمی نمی دید حمله

 را كامال منحل كرده و منفعتی برای طبقات تحت ستم و استثمار در سازماندهی یك ضد

این بینش . مشاهده نمی كرد مسالهاین  دوره یك جنبش انقالبی ب ییحمله قدرتمند و برپا

ست بفهمد كه جنبش انقالبی زنان چه می توانجنبش كمونیستی ایران بود و ن غالب بر

. می آید به حسابخمینی، و چه پتانسیل عظیمی برای انقالب خطر عظیمی برای 

و نه تنها از طغیانگری زنان رزمجو و  کرد میپرولتاریای آگاه باید در این جنبش دخالت 

سطح جنبش را ارتقام  باید مید بلكه کر تمام خواسته های آنان در مقابل رژیم دفاع می

ها  كمونیست. کرد میراه انقالب رهبری  بخشی از تدارك خویش در به مثابه آن را، داده

زن در كل جامعه و باالخص در میان  مسالهباید به مبارزه ای گسترده و عمیق بر سر 

بایست با گرایشات بورژوا  اگر چه می. اقشار تحت ستم و استثمار دامن میزدند طبقات و

ان برنامه این دمكراتیك درون جنبش زنان كه صرفا مبارزه علیه برخی تبعیضات را بعنو

شد، اما این مبارزه باید بر پایه یك تحلیل ماركسیستی از  دادند مبارزه می جنبش ارائه می

در  مائوئیسمجامعه و یك برنامه سیاسی برای سرنگونی سیستم و ارائه مارکسیسم لنینیسم 

" كارگری" به اصطالحهای  بسیاری از كمونیست. گرفت ارتباط با جنبش زنان انجام می

موظف بودند ماهیت این پوشش  در حالی که. چادر سكوت كردند مسالهمقابل  در

ارتجاعی كه سمبل تحقیر زنان و اثری از آثار ستم بر زن است را بیرحمانه برای همه 

كه اینان حداكثر به  حال آن. کنندستمدیده افشام  قشرهایزنان و مردان كارگر و دیگر 

غلتیدند كه حمله خمینی باید محكوم شود زیرا آزادی اتخاذ این موضع بورژوا دمكراتیك در

بدین ترتیب نه تنها از فرصتی كه برای افشای ! کند میو حق انتخاب پوشش را سلب 

آمده بود حداكثر استفاده نشد، بلكه به انرژی انقالبی  به وجودچهره كریه این رژیم 
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توده ای دیگر  های جنبش میدان آمده بود و رشد و تعمیقش مسلما بر كیفیته یمی كه بظع

 ها دقیقا ریشه در این. دیده تحقیر نگریسته شده نیز ب گذاشت میدر سراسر جامعه تاثیر 

 . انحراف از اصول كمونیسم داشت

این تالشی بود برای آلوده . حمله ارتجاع اسالمی به زنان، حمله ای ایدئولوژیك نیز بود

ها را خواب  مذهب، تا سپس آن ند به سموم خرافه وكه با انقالب بیدار شده بود ییها كردن توده

ها در میان  این حمله ای بود جهت منفرد كردن كمونیست. به تسلیم وادارشان سازند كرده و

. دیدند حمله، همه این حقایق را می تدارك ضد بایست در یمردم، و نیروهای كمونیست اصیل م

زن تا چه حد برای  مساله سر ست بربار دیگر نشان داد كه داشتن خط در این تجربه یك

 . کند انقالبیش را كند می سالحپرولتاریا حیاتی و تعیین كننده است و فقدان آن فی الواقع 

كه با استفاده از اعتبار انقالب و با عوامفریبی سیاسی و مذهبی  کرد میرژیم حساب 

كه تا حدی در  ـدارد منفعل نگاه  ییها را در این رو در رو بخش عظیمی از توده می تواند

اما این خیالی باطل بود كه بتواند برنامه تعرض سبعانه خود به  ـ موفق هم شداین كار 

گرده اش سوار  زنان را سهل و آسان به پیش برد، زیرا همان انقالبی كه این حكومت بر

زنان . رسید، نیروی وحشتناكی را به عرصه مبارزه سیاسی كشانده بود به قدرتشد و 

سیاست  سرعت عقب كشید وه پس رژیم ب. ترین آماج حمله نیستند ت كردند كه ضعیفثاب

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 

می امروزه مجبور است بخش عظیمی از ها، جمهوری اسال اما علیرغم تمام این. افزود

. انرژی و توان ماشین سركوبش را صرف منفعل كردن این نیروی وحشتناك جامعه كند

كدام جامعه . می داندخوب این را جامعه اند و رژیم  امروزه زنان از انفجاری ترین اقشار

 ژیك ومعاصر را سراغ دارید كه رژیم ارتجاعیش تا این حد نیروی سیاسی، ایدئولو

های دیوانه وار رژیم خمینی  انتظامی جهت سركوب قشر زنان متمركز كرده باشد؟ تالش

را بپا خیزاند كه مانند آتشفشانی منفجر  ییتا نیرو رود میدر تشدید ستم و تحقیر زنان 

 . شودسیل گدازانش بدنبال رژیم روان  ،شده

 

 جنبش  نان را برتاثیرات سیاست طوالنی و مداوم سركوبگرانه رژیم علیه ز

 بینید؟ جامعه چگونه می كلی بر به طور آن، و زنان، روحیه عناصر درگیر در
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  خرج داده تا بسیاری قیود گسیخته ه تالش زیادی ب به حالشكی نیست كه رژیم تا

این هم واقعیتی  و. کنداز دست و پای زنان در جریان انقالب را دوباره برقرار و محكم 

نان پیشرو و انقالبی كه در دوره انقالب و پس از آن، از زندان خانه است كه بسیاری از ز

جامعه پرداختند،  و عقاید كهنه رها شده و به بازی كردن نقش فعال سیاسی و انقالبی در

این درست است كه بسیاری از سنن كهنه و ارتجاعی مانند . خانه باز گردانده شده انده ب

ز شغل و تحصیل، اتوریته مطلق پدر، برادر، ازدواج اجباری، محروم كردن زنان ا

شوهر بر زن، و ایده های پوسیده ای مانند اینكه هدف یك زن در زندگی ازدواج و بچه 

می دار شدن و پیشرفت شوهر و فرزندش است، و اینكه ارزش وی با این چیزها سنجیده 

موقتی انقالب  و امثالهم، كه با انقالب ضربات محكمی خوردند دوباره پس از شكست شود

ها  گونه ایده های كهنه هرگز جایگاه سابق خود را در ذهن توده اما این. جانی تازه گرفتند

ها موقعیت بردگی زنان را بخشی از  بسیاری از زنان كه تا مدت. باز نخواهند یافت

دیدند شروع به فهم این حقیقت  ساختار اقتصادی و مناسبات اجتماعی ستمگرانه نمی

های منحط  العمل به فرهنگ و ارزش دلیل ناآگاهی و در عكسه یاری دیگر كه ببس. كردند

در مورد زنان افتاده ( و همانقدر ارتجاعی)امپریالیستی به موضع واپسگرا و فئودالی 

بودند و تحت تاثیر دیدگاه آخوندها و جریانات سیاسی مذهبی قرار گرفته بودند، اینك بیش 

ه ها موقعیت بردگی زن را ب این درك هستند كه این دیدگاه از هر زمان دیگر آماده پذیرش

های  و در واقع، هیچ نیست مگر موعظه بازگشت به ارزشکند میشكلی دیگر بازتولید 

ها و ارزشهای تحقیرآمیز  از نكبت و كثافات، و رنج ییهزار سال پیش، تحت عنوان رها

مگر فریب و نیرنگ، و این فهمند كه این دیدگاه هیچ نیست  می .سیستم امپریالیستی

و به ، بورژوازی و خرده بورژوازی یعنید ننگر  ست كه به گذشته می ا ایدئولوژی طبقاتی

 . دنایده های كهنه و پوسیده دست می یاز

از یك زاویه  باید میروی زنان ستمدیده را ه اما تاثیرات سیاست سركوبگرانه رژیم ب

ار دادن این تاثیرات بر متن شكست موقتی دیگر هم مورد برخورد قرار داد، یعنی قر

م كردگی گشكست و تحكیم نسبی رژیم برای دوره ای كوتاه، راه را بر جهت  .انقالب

درون زندگی سیاسی ه كه با انقالب ب ییها ایدئولوژیك سیاسی در بین بسیاری از توده

یر و تحوالت قادر به تحلیل صحیح از تغی ییتنهاه ب ها آن. كشیده شده بودند، باز كرد

-17ستند بفهمند كه چرا رژیم خمینی قادر شد از درون سالهای توفانی می تواننبودند و ن
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های انقالبی، ژست قدر قدرتی  رژیم با وارد آوردن ضربه به سازمان. در آیده سالم ب 10

واسطه این بود كه كشش عظیمی در جنبش توده ای برای چرخش ه ب. خود را كامل كرد

این ناشی از سرخوردگی . های انقالبی ایجاد شد ها و سیاست ری از ارزشبه عقب و دو

شكل ه در بعضی موارد این كشش ب. ها بود و غیرممكن جلوه كردن انقالب در نظر توده

. شدظاهر " واقع بینانه"و " اشكال ممكن"، مبارزه در "اهداف ممكن"مبارزه در راه 

لیه جمهوری اسالمی مبارزه كرده بودند، پس بسیاری از زنان كه علیه رژیم شاه و نیز ع

آنطور كه ]نه اینكه . با رژیم و كل جهان امپریالیستی تن دادند" صلح"از این دوره به 

واقع بین شده باشند،  ،سر عقل آمدهه ب[ کنند میرژیم و نیز نادمین از مبارزه انقالبی ادعا 

دنبال آن بودند كه ه ب ،ل نداشتهشان تحت فشار اوضاع دیگر تاب و توان تحم بلكه بسیاری

حتی بسیاری آگاهانه تصمیم گرفتند كه . از حالت غیر قانونی و سرگردانی خارج شوند

البته برای  دانشگاهی، شغلی، و: می شودفعاْل سر و سامانی بگیرند تا ببینند بعد چه "

م قوانین دیالكتیك، كه نیاتشان چه بود، به حك اما علیرغم این .ای ها، تشكیل خانواده خیلی آن

بسیاری از . پس از چندی افكارشان نیز عوض شد و به افرادی كیفیتا متفاوت بدل شدند

فكر پیشرفت ه بدل شدند كه ب" مادران متعهدی"و " خانه داران مطیع"زنان طغیانگر به 

ها به لشكر انحالل طلبان وقیح و اردوی ضد  خیلی از آن. خانواده خود هستند شوهر و

های غالب  ب نپیوستند، اما از آنجا كه دست از مبارزه انقالبی برداشته بودند، ارزشانقال

گونه از میان زنان  دوره شكست موقت انقالب این. بر جامعه بینش و عملشان را شكل داد

 . قربانی گرفت

 

 خوبی نشانگر نقش عظیمی بود كه زنان میه ب 53انقالب  طور كه گفتید همان 

بندهای اجتماعی بسیاری  و كه قید ی زنان باعث ددبه خودخیزش خود. دتوانند ایفا كنن

ستمدیدگان سراسر جهان با دیدن تصاویر زنان . لرزه درآید، یا از هم گسسته دوده ب

كه در دست  یینبردهای خیابانی با سالح ها دركت قهرمانه دان در انقالبی ایران و

آن . می انگیخت دوق بر ر همه جا دادی واین تصاویر د. گرفتند دادتند دور انقالبی می

دد در چهره زنان  دخصیتی كه توسط ماكسیم گوركی در رمان مادر ترسیم دده را می

افكندند، آن  به دورهای كهنه زن بودن را  دیدیم كه این زنان انقالبی ارزش. ایران دید

رده بودند زن بودن بدان عادت ك" طبیعی"چهره و پودشی كه تمام عمر بعنوان تبارز 
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محل كار، جای خود را  گذراندن وقت در خانه و خانواده و. را به یكباره دگرگون ساختند

 و" آرام"رفتار . ها داد های خونین و میتینگ به تظاهرات ها آنبه روی آوردن به خیاب

های سیاسی،  بحث ، جای خود را به دركت فعال در"خانمانه"احترام برانگیز و 

ذاتی "آرامش . ها داد دوش كشیدن در كوهه اسلحه ب خیابانی وهای خونین  درگیری

حركت  جامعه با حیرت به جایگاه و. ، جای خود را به خشمی سوزان و درنده داد"زنانه

های سیاسی توسط  ییآ گردهم صورت دركت در در" قرار بود"نگریست كه  زنانی می

محترمانه فقط  به سینه و دوهر، پدر یا برادر خود همراهی بشوند و در گوده ای دست

چرخید و  فضا می های تهدیدآمیز زنان بود كه در ها و انگشت گوش دهند، اما اینك مشت

 . جامعه را به تعجب وامیدادت

انقالب عظیم پس  یک صحنه را در با توجه به این پتانسیل انقالبی كه امتحان خود

 مسالهانقالبی چگونه به های  داده، دوباره به این سئوال برگردیم كه ما كمونیست

م؟ مالحظات یکن زن تصویر می مسالهرا برای حل  ییكنیم و چه دورنما برخورد می

 محك ما برای سنجش پیگیری و ما در این مورد چه جایگاهی دارند؟ معیار و یینها

 چیست؟  مسالهاین  سر اصالت حركت سایر نیروهای طبقاتی بر

 

  بدین . زن، یك تحول كیفی است و نه كمی سالهمپیش از هر چیز باید بگویم كه حل

 چنان بخش الینفكی از آن ،معنا كه این ستم بخشی از بنیان و اساس جامعه طبقاتی بوده

ست كه مسلما بدون انجام تحوالت كیفی در مناسبات موجود این ستم ریشه كن نخواهد ا

یك تشكیالت، یا تعداد  بر همین راستا باید تاكید كرد كه مثال تعداد مبارزین زن در. شد

خودی خود معیاری برای صحت خط سیاسی ه زنان فعال یا جنگجوی انقالبی ب

ش ا مشخص و درستی جهت گیری و برنامه عملی مسالهایدئولوژیك یك نیرو در مورد این 

خط  مسالهتر و تعیین كننده تر از هر مقوله دیگر،  مهم. نیست مسالهدر راستای حل این 

زنان را  مسالهبا  ارتباطكیفیت خط در  در ارتباط با مبارزه طبقاتی و كیفیت خط. است

البته وقتی خط كیفیتا انقالبی . می شودبا تعداد حل ن مسالهاین . باید معیار قرار داد

در . پرولتری در میان باشد، مبارزه مشخصی برای تبدیل این كیفیت به كمیت الزم است

اگر كیفیت خطی . نهایتا به انحطاط كشیده خواهد شد كیفیت نیز صورت فقدان این مبارزه،

زنان و مردانی مسلح به دركی . خوب باشد دیر یا زود سربازان خود را گرد خواهد آورد
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عمیق و برخوردی پیگیر و همه جانبه، جهت متحول كردن تمامی جوانب و مناسبات 

 و. تشكیل خواهند دادزن بسیج خواهند شد و ارتش عظیم انقالب را  مسالهجامعه منجمله 

دشمن را هم از  باید میست كه ارتش بزرگی را تشكیل دهیم، چرا كه  این كامال ضروری

بنابراین اهمیت جنبه كمی را در پرتو . یمکننظر ایدئولوژیك و هم از حیث نظامی مغلوب 

كیفیت . اساسی بودن و تعیین كننده بودن جنبه كیفی باید در نظر گرفت و معنا كرد

مبارزه "كه ماركس در " کلیتچهار گسست و  دو"ای طبقاتی هر خطی را باید با محتو

باید ببینیم كه هر خطی چگونه به این . اندازه گیری كنیم می دهدشرح " فرانسه طبقاتی در

 ماركس نوشت كه انقالب كمونیستی نیازمند دو. کند میبرخورد  کلیت 2گسست و  دو

از مناسبات موجود مالكیت و گسست از ایده ها و گسست رادیكال  :گسست رادیكال است

او خاطر نشان کرد كه سوسیالیسم اعالم ادامه دار بودن . روبنای منطبق بر این مناسبات

مناسبات تولیدی كه  محو کلیه تمایزات طبقاتی، محو کلیهمعنای ه انقالب است، كه این ب

مناسبات اجتماعی كه بر این  کلیه محوخصوصا  گیرند، و ت میأنش ها آن این تمایزات از

ایده های منتج از این مناسبات  کلیه دگرگون ساختنباالخره  مناسبات تولیدی استوارند، و

 . اجتماعی است

این جوهر  قول ماركس،ه ب. در هر چهار کلیت ضروری است امحامبنابراین، 

و چشمگیری  برجسته به طوراین نكته، بعدها . استدیكتاتوری پرولتاریا در دوره گذار 

های انقالبی تحت رهبری مائو در جریان نبردهای حاد انقالب فرهنگی  توسط كمونیست

برای تكمیل وظیفه  کلیت چهارها بر ضرورت  آن. در چین پیش گذاشته شد ییپرولتاریا

زن نیز دقیقا در این دو گسست و  مساله. دیكتاتوری پرولتاریا در دوره گذار تاكید داشتند

 امحام 5/1گسست و  5/7خالصه آنكه، . ستا گنجد و بخش الینفكی از آن یم کلیتچهار 

كار رفت، در همه برخورد ها و  دنبال اینه باید ب: امحام 2گسست  2. فایده ندارد

ها قرار دارد، باید در مورد این وظیفه دقیق و  مبارزات این وظیفه را مبنای جهت گیری

مطرح  آن راهمواره . پیشبرد آن تحقیق كرددر مورد مفهوم و نیز چگونگی . عمیق شد

همه جانبه و مداوم به  به طور مسالهفقط با بردن این . د و در این مورد كوتاه نیامدکر

سطح آگاهی سیاسی  می تواندهنگ پرولتری اهای ستمدیده است كه نیروی پیش میان توده

. شان روشن سازد ایرسالت انقالب را بر ،موثر و واقعی ارتقام داده به طورها را  آن

 دست آوردن آن بخشه ستمدیدگان جهان باید این نكته را درك كنند كه وظیفه پرولتاریا ب
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دنبال آن   هپرولتاریا ب. از حق بورژوایی كه استثمار شوندگان از آن محرومند نیست ییها

 های انقالبی با صدای ما كمونیست. نیست كه سهمی برابر از حق بورژوایی داشته باشد

نیست، بلكه  این آفتاب برای خود زیر در ییدنبال جاه كنیم كه پرولتاریا ب بلند اعالم می

ما خواهان متحول كردن این جهان كهنه . چرخش زمین را عوض كند خواهد مدار می

 ، گسست كامل از چارچوب جامعه طبقاتیکلیت 2بنابراین، مفهوم . این است مسالهایم، 

عالوه، حركت برای حل این ه ب. بخشی از این گسست استزنان نیز  مسالهست و حل ا

ست كه بخش بس مهمی از قوه محركه متحول ساختن و به پیش ا ییاز نیرو یی، جزمساله

 زن یك برخورد اخالقی مسالهبرخورد ما به نه در واقع، . می دهدراندن جامعه را تشكیل 

ستداللی كامال عملی ارائه ما ا. راسیونالیستی ،های ما در این مورد ست، و نه بحثا

كنیم كه آیا ستم بر زنان از دوش  پنجه نرم می مشخص دست و مسالهما با این . میدهیم

زنجیر . این دو برخورد با هم تفاوتی كیفی دارند جامعه بشری برداشته خواهد شد یا نه؟ و

اگر . تاس شدهستم طبقاتی كه جامعه بشری را احاطه كرده از حلقه های متفاوتی تشكیل 

هر یك از این حلقه ها بر جای بماند و در هم شكسته نشود بدان معناست كه زنجیر ستم 

مولد هستند  ییها حلقه ها توان گفت كه این به تعبیری می. ستا جای خود باقیر هنوز ب

حلقه ها و این یك یك  اگر پرولتاریا برخوردی پیگیر به. كنند و خود را بازتولید می

این . شد ین زنجیر نداشته باشد، خود ضامن بازتولید تمامیت زنجیر خواهدهمچنین به كل ا

یك جامعه مشخص از  یییك نقطه از جهان و رها توان به رابطه انقالب در را می مساله

خطه ای  هر. دکرفتح كل جهان از طرف دیگر تشبیه  طرف، با مقوله انقالب جهانی و یك

ست كه از آنجا طبقه استثمارگر ا نقطه ای جای بماند كه تحت حاكمیت بورژوازی بر

خواهد كوشید رجعت خویش را به مواضع از دست رفته سازمان دهد و جریان انقالب 

بدون رها كردن تمام بشریت  می تواندبه همین خاطر، پرولتاریا ن. جهانی را عقب بزند

ولتاریای بین پایگاه سرخی برای پر به مثابهخود را رها كند و باید به جامعه رها شده 

تاكید گذاشت كه چنین برخوردی  مسالهباید بر این . المللی و برای فتح كل جهان نگاه كند

جوانب اجتماعی یا ایدئولوژیكی، )جنبه از جهان  بر اساس علمی استوار است، زیرا هر

هویت كل پدیده را  می تواندكه فتح نشده باشد ( یی، و نیز جغرافیایییا زیربنا ییروبنا

كند، هویت نوینی برقرار سازد، زیربنای ستم را برای رجعت مناسبات ستمگرانه  عوض

با در . تر و گسترده تر در بعد جهانی شود باعث عقبگردی عظیم ،طبقاتی گسترده ساخته
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جایگاه انترناسیونالیسم  شباهتی میان ضرورت و می تواننظر گرفتن تمام این مسائل، 

الینفك  ییها ها، بخش هر دو این. کردزن ترسیم  مسالهپرولتری با برخورد پرولتری به 

. هستنداز امر رها كردن بشریت از ستم و استثمار طبقاتی و حركت در جهت فتح جهان 

هاست معیار و محك ما برای سنجش خط هر عنصر و هر نیروی اجتماعی در قبال  این

های طبقاتی روی این پرولتاریای انقالبی مرز تمایز خود را با سایر نیرو. زن مساله

 . کند میاصول استوار 

 جنبش انقالبی انترناسیونالیستیزن در شعار  مسالهروش پرولتاریای آگاه در برخورد به 

نیروی قدرتمندی برای  به مثابهخشم زنان را : "واضح و قاطعی متبلور شده است به صورت

نگیختن تمام و كمال خشم زنان ما خواهان برا. این موضع طبقاتی ما است!". انقالب برانگیزیم

جریان تدارك  انرژی انقالبی زنان به منتهی درجه رها شود، زیرا ما در باید میهستیم، 

چنین انقالباتی تنها و تنها بر پایه شور و اشتیاق . انقالباتی هستیم كه جهت كمونیسم دارند

 یینیرو به مثابهم انقالبی زنان چنین انقالباتی به خش. پذیرندمی ها تحقق  انقالبی و آگاهانه توده

ست كه موضع رادیكال و پیگیر انقالبی در ا ای مسالهزنان،  مساله. تعیین كننده نیازمندند

انرژی انقالبی زنان تحت ستم نیروی . زیر ذره بین می آورده ارتباط با هر پدیده اجتماعی را ب

با طرح . منتظر رها شدن است شود و قدرتمندی است كه باید توسط پرولتاریای انقالبی رها

زن، مركز توجه قرار دادن و برخورد پیگیرانه به آن، ما نه تنها انرژی نیمی از ارتش  مساله

این غبار كهنه از بروز . كنیم می ییخود را رها خواهیم كرد بلكه نیمه دیگر را نیز غبارزدا

ما با این . کند میلوگیری تمام و كمال انرژی انقالبی مردان نیز در صفوف ارتش پرولتاریا ج

، این انرژی را شكوفا ساخته، موضوعات اساسی انقالب را برجسته تر مطرح ییغبارزدا

با  ما. کردتر ترسیم خواهیم  سایر نیروهای طبقاتی را عمیق ه، خط تمایز پرولتاریا وکرد

اجتماعی  زن، برخی مناسبات ایدئولوژیك مسالهای به  مركز توجه قرار دادن و برخورد ریشه

 . زیر ضربه خواهیم برده كه در كنه مناسبات ستمگرانه بر زنان قرار دارند را مستقیما ب

 

 درستی بر سر خطوط تمایز و معیارهای ایدئولوژیك سیاسی ه در اینجا اساسا و ب

ولی آیا این جهت . ، بحث ددکند میو دورنمای متفاوتی كه پرولتاریای انقالبی ارائه 

 به طورزن  مسالهپراتیك امروز ما، یعنی پیش از آنكه درایط حل  اصول در گیری و

 تبارزات عملی دادته بادد؟  می تواندكامل فراهم آمده بادد، ن
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 این تبارزات عملی بسیار مهم . البته رها كردن زنان باید تبارزات عملی داشته باشد

د بلكه شوتبلی   و ید دركزن با مسالهنه تنها خط سیاسی و تئوری انقالبی در مورد . هستند

مثال بسیار مهم است كه در . تبارزات معینی در عمل بروز دهد عمل هم درآید وه باید ب

ارتش پرولتاریا، فرماندهان زن وجود داشته باشند؛ زنانی باید باشند که  واحدهای رزمی و

گان حمایت از آن را دارا بوده و در برابر دید توان به عمل در آوردن خط سیاسی و

از چنین  ییداشتن نمونه ها. ندشونمونه ای از رهبران ظاهر  به مثابهستمدیدگان 

رشته شعبده  البته این نباید با یك. مبارزین سیاسی مطلقا الزم است فرماندهان نظامی و

ها معادل  دست زنان و عكس گرفتن از آنه شكل اسلحه دادن به های اكونومیستی ب بازی

بر سر تبارزات و محصوالت اصیل یك خط ماتریالیستی پیگیر و صحبت . قرار داده شود

نه تنها  ییتأثیرات چنین نمونه ها. ست كه توان پروراندن چنین رهبرانی را داردا انقالبی

شان را بیشتر رها  و انرژی انقالبی می شودبر زنان بلكه بر مردان ستمدیده نیز آشكار 

بلیت رهبری جنگ پارتیزانی را از نقطه نظر وجود دسته های چریكی زنان كه قا. کند می

های ستمدیده خصوصا دهقانان شور و شوق  سیاسی و نظامی داشته باشند در میان توده

عمومیت بخشید و بیش از باید  از این تجارب را ییگوشه ها. کند میانقالبی بسیاری ایجاد 

 .های بدست آمده را جمعبندی کرد بست و درس كاره پیش ب

  

 لیرغم پتانسیل عظیم موجود در زنان ستمدیده، صفوف احزاب كمونیست چرا ع

های پرولتری تعداد نسبتا قلیلی از انقالبیون زن را در خود جای داده  جهان و ارتش

 است؟ 

 از یك سیاره كمونیستی )ها از جهانی دیگر  ارتش واقعیت آنست كه این احزاب و

در دل  .صولی از همین جامعه طبقاتی هستندها مح آن. ه اندشدن به كره ارض صادر( ناب

و  کنند میحمل  ها رگه های طبقات را در خود آن. اند رشد كرده ،جوامع موجود تولد یافته

های  نتیجتا، بینش. ها مصونیت ندارند نسبت به طبقات درون جامعه و تأثیر و نفوذ آن

مثابه شکاف بسیار ه د بشکاف میان زن و مر. می گذاردمختلف طبقاتی بر تفكرشان تأثیر 

های پرولتری و تشكالت انقالبی  مهمی از جامعه طبقاتی، در صفوف احزاب و ارتش

روشنفكری  قشرهایكه رهبران كمونیست اغلب از  مسالهخود این . شود منعكس می

فكری و كار یدی درون  هستند تا از میان كارگران نیز انعكاسی از شکاف مهم میان كار
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شوند بلكه پایه مادی  احزاب منعكس می گونه تقسیمات نه تنها در این. ستا جامعه طبقاتی

تا حدود معینی موجب همراهی و تن دادن به  ،ارتكاب اشتباه و انحراف را فراهم كرده

تن دادن به تقسیمات جامعه طبقاتی زن و مرد، كار فكری و . می شوندآنچه موجود است 

ن به این مسائل و لزوم حركت در جهت حل صورت اهمیت كافی نداده ب. …كار یدی و

در جنبش كمونیستی از . می شودها و به تعویق انداختن این وظیفه مهم و امثالهم ظاهر  آن

زن وجود داشته است؛ گرایشی كه نباید منفرد و  مسالهدیرباز گرایش كم اهمیت دادن به 

روسه انقالب و بینش زن بخش الینفكی از كل پ مسالهاگر . آورده شود به حسابدر خود 

بی ارتباط با  می تواندن مسالهست كه هست، بنابراین انحراف در برخورد به این ا انقالبی

مثال اگر بر حزب كمونیستی، خط اكونومیستی و دنباله . سایر گرایشات انحرافی باشد

ین روانه غالب باشد یا به پاره ای برخوردهای دنباله روانه و اكونومیستی مبتال باشد، ا

یا . ی در رو بنا موجودند دنباله روی خواهد كردبه خودخود به طورحزب از عواملی كه 

اگر حزبی، سطح موجود مبارزه و تشكل توده را سطحی امكان پذیر و مطلوب بداند، و 

سطوح عالیتر و ه سطوح و اشكال مبارزاتی موجود عادت كرده باشد و نتواند به در واقع ب

ها حتی در  بار به دنباله روی از گرایشات غلط موجود در میان تودهعمیقتر بیندیشد باالج

این دنباله روی در كشورهای تحت سلطه . پرداخت های انقالبی خواهد میان توده

تمایالت قدرتمند . امپریالیسم با گرایشات ایدئولوژیك بورژوا دمكراتیك درهم می آمیزد

زن همراه  مسالههیم بورژوا فئودالی نسبت به ها و مفا رشته درك ناسیونالیسم انقالبی با یك

و تأثیرات خود را بر صفوف احزاب كمونیستی و تشكالت انقالبی این كشورها  می شود

مرحله ای "مكانیكی و حواله دادن حل مسائل به  ییمعموال مرحله گرا. کند میاعمال 

 . ستا شكل بروز این گرایشات انحرافی غیر پرولتری" مناسب

 

  كشورهای تحت سلطه این گرایشات انحرافی بدین دكل و با این حدت چرا در

 ؟کند میبروز 

 كه همگی پایه مادی  كشورهای تحت سلطه مسائل و تضادهای گوناگونی را دارند

های انقالبی را  توفان ییپتانسیل عظیم برپا های انقالبی و یا عمدتا پایه مادی خیزش

انقالبی را نباید تالش پیگیر انقالبی محسوب  از طرف دیگر، هر تالش. می شوندشامل 

و سلطه همه  می برندسر ه نظیر ایران كه تحت ستم امپریالیسم ب ییدر كشورها. داشت
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، تمایالت و احساسات ضدامپریالیستی و انقالبی می شودجانبه امپریالیسم بر جامعه اعمال 

یار گسترده برخوردار بدین مفهوم انقالب از پایگاهی عظیم و بس. عظیمی وجود دارد

و البته این سئوال . های وسیعی از مردم به انجام تغییرات رادیكال تمایل دارند بخش. است

از شر مناسبات موجود تا چه درجه، تا چه حد باید  یینیز با قاطعیت مطرح است كه رها

به ودعبارت دیگر، انقالب باید بر چه اساسی مبتنی باشد؟ كشش خه به اجرام درآید؟ یا ب

و نوعی بورژوا دمكراسی است بدین معنی كه " برابری"سوی ه ی در این كشورها بخود

بنابراین . دست آورنده تمام ملت، از هر قشر و طبقه ای كه باشند، باید جایگاهی برابر ب

واسطه رشد ناكافی ه عین وجود تمایل گسترده به انجام تغییرات انقالبی می بینیم كه ب در

اسیون اقتصادی اجتماعی، مقاومت قدرتمندی نیز در برابر لزوم تغییرات پایه مادی فرم

 چشم میه تبدیل آن به پایگاهی برای تحول انقالبی جهان ب همه جانبه و عمیق در جامعه و

شان از  عقب مانده در میان ستمدیدگان، خواسته های ی وبه خوداین كشش خود. خورد

گذراندن مناسبات عقب مانده تولیدی  ا حد از سردمكراسی ت انقالب را به كسب استقالل و

دنبال دستیابی به كشوری ه بسیاری فقط ب. می دهدو خروج اقتصاد از حالت برزخی تنزل 

زن به جایگاهی تبعی و درجه  مسالهتفكر، برخورد به  مبنای این طرز بر. پیشرفته هستند

معموال در این جوامع دو . دمی شوآن سرپوش گذارده  حتی گاهی كامال بر ،دوم رانده شده

 دمكراتیك كه باز برخوردی بورژوا: زن بروز می یابد مسالهگرایش در برخورد به 

مدرن را راه حل  كردن راه ورود زنان به عرصه تولید در خدمت جامعه ای پیشرفته و

شكل ترجیح برخی مناسبات عقب مانده اجتماعی در ه و برخوردی كه ب. می داند مساله

انگار كه آن نوع ]کند میبروز " ها خارجی"ناسبات تحمیل شده به مردم از جانب مقابل م

"[. ها خارجی"باشد یا " ها داخلی"كه ستم از جانب کند میدیگر تحمیلی نیست و فرقی 

شكل رواج پورنوگرافی و فرهنگ منحط ه موقعیت زنان كه ب تأثیر سلطه امپریالیستی بر

 بر تحقیر و پست شمردن زنان استوار است در وکند میدر جوامع تحت سلطه بروز 

و ستمدیدگان حتی بدان  می شودبسیاری از موارد با ستم و حقارت نوع فئودالی مقایسه 

ستم بر زنان، از اشكال بومی فئودالی " خارجی"تمایل می یابند كه در برابر اشكال 

 به طورارتجاعی  دلیل آلوده بودن به بینش طبقاته های ستمدیده ب توده. حمایت كنند

اما برخی . كه باید آنان را آگاه كرد می شوندی به چنین گرایشی دچار به خودخود

هستند خود تئوریزه " ستمدیدگان ییراه رها مبارزه در"نیروهای سیاسی كه حتی مدعی 
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 : کند میخوبی تشریح ه انگلس ماهیت حاملین این بینش را ب. هستندكننده چنین بینشی 

گروه اّول كسانی . به سه گروه تقسیم كرد می توانها را  وسیالیستبه اصطالح س»

هستند، جامعه ای كه توسط ( پدرساالری)هستند كه طرفدار جامعه فئودالی و پاتریاركی 

نابود شده یا در حال نابود شدن  …جامعه بورژوایی تجارت جهانی و صنعت سنگین و

كنند كه جامعه فئودالی  ه گیری را میاین گروه، از امراض جامعه كنونی این نتیج. است

 به طورطرح آنان . و پاتریاركی باید دوباره مستقر شود زیرا از این امراض نداشت

های مرتجع،  این گروه سوسیالیست. می شودشان منجر  مستقیم و غیر مستقیم به این هدف

می  اهای پرولتاری بدبختی ی که برایهای داغ شان و اشك ییعلیرغم همبستگی ادعا

ها  آن (7: چون. ها مورد مخالفت قرار خواهندگرفت سختی از جانب كمونیسته ، بریزند

ها خواهان مستقركردن دوباره  آن( 2تالش برای چیزی كامال غیرممكن هستند،  در

حاكمیت اشرافیت، استادكاران، و مانوفاكتورها، شاهان مستبد یا فئودال، مقامات، 

جامعه ای كه اگر چه چیزهای منفی . ها هستند به آنسربازان و احزاب سابق مربوط 

و . جامعه امروزی را نداشت، معهذا حداقل به همان اندازه امراض ویژه خود را داشت

كارگران ستمدیده از طریق یك سازماندهی كمونیستی را در بر  ییحتی دورنمای رها

كه پرولتاریا انقالبی  كنند واقعی خود را زمانی آشكار می ها همیشه مقاصد آن( 1. نداشت

الفور با بورژوازی علیه پرولتاریا  ها فی ، كه در این صورت آنمی شودو كمونیست 

 « .می شوندمتحد 

پرولتاریای آگاه ذهن . گیرد میوجه چنین روشی را در پیش ن هیچه پرولتاریا ب

سوی ه  ب( فئودالی یابورژوازی)ستمدیدگان را از انتخاب میان كلیه اشكال ارتجاعی ستم 

. بسوی ریشه كن كردن عمیق و همه جانبه ستم بر زنان. کندمی طریقی دیگر رهنمون 

هر . پرورش دهد ،ها را تربیت كرده و باید بر این مبنا توده می تواندپرولتاریای انقالبی 

احترام به سنن و "، "شرایط مشخص جامعه"گونه بهانه ای كه بخواهد با پیش كشیدن 

زن و امثالهم، در ارائه  مسالهدر برخورد به " روحیه توده"گرفتن ، و در نظر "آداب

 عقب مانده و احتكند، صرا گونه مسائل تعدیل ایجاد برخورد رادیكال و انقالبی به این

و در جهت تقویت و تحكیم  کارو در خدمت منافع طبقات استثمارگر و ستم استارتجاعی 

 ستیماتریال های انقالبی، مانند كمونیست. دگیر میمناسبات ستم و استثمار طبقاتی قرار 

گرا نیستند كه بقول ماركس، وجود رابطه بین روبنا و زیربنا را قبول داشته  های عامی
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، لیكن می دهدباشند و حتی مطرح كنند كه شرایط مادی متفاوت به ایده های متفاوت پا 

شرایط نوین منطبق حلقه ارتباطی بین پشت سر گذاشتن شرایط مادی معین و رسیدن به 

های انقالبی، پراتیك  كمونیست. بر ایده های انقالبی را نفهمند یا بر آن سرپوش گذارند

 انقالبی و برخورد آگاهانه و انقالبی را معیار، ابزار و طریق گذر از كهنه به نو قرار می

در یك زن را قبول داریم، اما  مسالهگویند ما هم برخورد رادیكال به  بسیاری می. دهند

جامعه عقب مانده با ساختار نیمه فئودالی یا سرمایه داری آمیخته با بقایای فئودالی، پایه 

پس بگذارید، نخست شرایط مادی پیشرفت كند . مادی برای چنین برخوردی موجود نیست

سطح باالتری از آگاهی دست یابند، آنوقت به برخورد رادیكال خواهیم ه ها ب و توده

 . پرداخت

این درست است كه یك خط . كنیم چنین طرز تفكری را محكوم می احتما صرا

پیاده كرد، اما از نقطه نظر سیاسی،  می توانمشخص را در همه جا با روش مشابه ن

را تبلی  و ترویج  مسالهایدئولوژیك، تئوریك باید در همه جا عینا پیشرفته ترین درك از 

زن در درجه اول آن است كه  مسالهورد و پیشرفته ترین درك در م. كار بسته و ب کرد

 . صورت تبعی و درجه دوم برخورد كرده نباید ب مسالهبه این 

 

  آیا این انحراف یا گرایشات انحرافی فقط در احزاب كشورهای تحت سلطه زمینه

 نفوذ و بروز دارد؟

 زن مختص احزاب كمونیست كشورهای تحت  مسالهانحراف در برخورد به . خیر

اگر این . شودظاهر  می تواندت بلكه در احزاب كشورهای امپریالیستی نیز سلطه نیس

احزاب علیه رفتار و برخورد موجود نسبت به زن كه توسط بینشی بورژوایی رنگ و 

ه گاهانه مبارزه نكنند، مسلما دیر یا زود و بآفعال و  به طورلعاب زده شده و شكل گرفته، 

ی موجود لطمه خواهد به خودطریق گرایشات خودشان از  درجات مختلف، بینش انقالبی

ها و نقش آگاهی و ایدئولوژی و تئوری انقالبی  بنابراین، مبارزه آگاهانه كمونیست. خورد

احزاب و تشكالت  و. ماتریالیسم دیالكتیك پیگیر امری غیرقابل گذشت و تعیین كننده است

ع وظایف ایدئولوژیك خود را معین خود نگاه كنند، نوه با دیدی نقادانه ب باید میكمونیستی 

های فراوانی  مثال. سازند و اهمیت مبارزه در روبنا را بار دیگر مورد بررسی قرار دهند

تجارب تاریخی . خود وجود دارده در مورد اهمیت این بازبینی و نیز برخورد نقادانه ب
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 7920درسال فی المثل وقتی انقالبیون چینی . ند كه درخور توجه اندا بسیاری در دست

را ساختند،  رسته سرخ زنانچند سال پیش از پیروزی انقالب دمكراتیك نوین فیلم 

نمایش گذاشتند كه انحرافات ه زن ب مسالهبرخوردی معین و دیدگاه مشخصی را در مورد 

بخشی از فرهنگ انقالبی  به مثابهبعدها وقتی این فیلم . کرد میحمل  بسیاری را در خود

ها تحت  رد بازبینی قرار گرفت، اشكاالتش به نقد كشیده شد و كمونیستهای چین مو توده

نسخه اولیه فیلم تفاسیر نادرستی از علل ریشه ای . دوباره ساختند آن رارهبری چیان چین 

 زن را به میان ستمدیدگان می مسالهستم بر زنان ارائه میداد و نحوه غلطی از برخورد به 

له روانه بود و از نظرات موجود و حاكم بر جامعه گسست وضوح دنباه این تفاسیر ب. برد

و ارتش  گیرد میكه قهرمان زن تحت تأثیر ارتش سرخ قرار  فی المثل علت آن. نكرده بود

بدین . نسخه اول بر رابطه كهنه زن و مرد استوار است ، درمی شودسرخ الهامبخش وی 

بخش قهرمان زن  ست كه الهاما یاین تغییر و تحوالت انقالبکند میمعنی كه فیلم روشن ن

در نسخه . های انقالب جان باخته است یا عشق مردی انقالبی كه در راه آرمان می شود

و برخورد  می شودرابطه زن و مرد قطع . می شونددوم این تفاسیر با صراحت كنار زده 

 و در اینجا دیگر حزب كمونیست. می شودزن نسبت به انقالب بسیار قدرتمندتر ارائه 

ارتش سرخ و فرماندهانش نقش حامی و یاور زن را ندارند، بلكه مبارزه طبقاتی عامل به 

ستم فئودالی از زن یك شورشگر . میدان كشاندن زن و رهاكننده پتانسیل انقالبیش است

رو به حزب كمونیست كه رهبری  و از این دگردمی ساخته كه بدنبال راه حل رادیكال 

شك نیست كه سازندگان نسخه اول فیلم نیز . دینی است می پیونددكننده چنین مبارزه بنیا

انقالبیون درون حزب كمونیست چین در دوران قبل از پیروزی انقالب دمكراتیك نوین 

اما این امر مانع برخورد نقادانه . ش بررسی كردا و آن فیلم را باید در متن تاریخی. بودند

زن  مسالهست سازندگان نسخه اّول نسبت به ها و برخوردهای نادر كمونیستی به دیدگاه

مبارزه طبقاتی تحت  و در واقع تكامل و پیشرفت مبارزه در راه سوسیالیسم. نشد

سوسیالیسم و گذر كردن از مرحله انقالب دمكراتیك مسائل و جوانب مختلف جامعه 

ی و برخورد علم و می دهدقرار  پرولتاریا تر و برجسته تر در مقابل طبقاتی را واضح

، این مسائل می شودسوی كمونیسم حادتر ه چه مبارزه ب هر. کند میتری را طلب  دقیق

چرا كه پیشروی در این راه . ستا كنند و این امری طبیعی خود را برجسته تر نمایان می

تر  تر زمین دارد و رشد و تكوین انقالب خود پایه عینی و مادی عمیق نیاز به شخم عمیق
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كه، تجارب تاریخی و  غرض این. پرولتاریای آگاه فراهم می آوردشخم كردن را برای 

مبارزات عمیق ایدئولوژیك سیاسی پرولتاریا در سطح جهانی معیارهای نوین و 

این تجارب و . ما ارائه كرده انده زن را ب مسالهبرخوردهای عمیق و رادیكال و علمی به 

ها  این. مقوالتی جهانشمول در نظرگرفت به مثابهاین برخورد نقادانه به انحرافات را باید 

مبارزه طبقاتی جاری سراسر جهان  بلكه در ...نه صرفا در شرایط چین یا شوروی یا

فی المثل اگر قرار باشد جنبش كمونیستی ایران فیلمی درباره انقالب . كاربرد عملی دارند

حد نسخه اّول بدون شك تفاسیری در  وکند میشروع ن زن بسازد، مسلما از صفر مسالهو 

نحوه  و مساله، بلكه به عمیقترین درك پرولتری از می دهدرسته سرخ زنان ارائه ن

 .کند میبرخورد به آن تكیه 

 

 زن در كجاست؟ تاریخ تكامل اجتماعی  مسالهاجتماعی -ریشه های تاریخی

 را ثبت كرده است؟ مسالهچگونه این 

   زمان علم قادر  كه آن)بیولوژیكی دلیل عملكرد ه كلی، ب به طوریم كار اجتماعی

ر حال این زنان ه زیرا به. ، زنان كسانی بودند كه در خانه می ماندند(نبود بر آن غلبه كند

ونی قبل از میعنی جامعه ك ییتقسیم كار اولیه در جامعه ابتدا. شدند بودند كه بچه دار می

كه مرد برای كسب معاش این تقسیم كار اولیه بدین صورت بود . وجود آمده برده داری ب

این . کرد مینگاهداری  ...رفت، و زن در خانه می ماند و از آتش، بچه ها و بیرون می

تقسیم كار با ظهور مالكیت خصوصی از تقسیم كار صرف به انقیاد زن تبدیل شد و از آن 

و تحت سلطه رانده شده  فرودستزمان تا كنون در تمام جوامع طبقاتی، زن به موقعیت 

با ظهور مالكیت خصوصی، تمام ثروت، گاو و گوسفند، برده ها، زمین و خانواده . است

مستقیم در تولید درگیر بود، چه از طریق برده هایش به  به طوربه مرد كه چه خودش 

از برده )و در تمام اشكال مختلف جامعه طبقاتی . ثروت خویش می افزود، تعلق گرفت

معنای نگاه داشتن زنان در موقعیت ه قسیم كار باین ت( داری گرفته تا سرمایه داری

زنان ملزم بوده اند كه مسئول بزر  كردن . ست، تحقیر شده و تحت سلطه بوده استفرود

نگاه داری از خانواده باشند، و بدین ترتیب توسط كار فردی، خرد كننده و  بچه ها و

فرودست در جامعه رانده احمقانه خانه خرد شوند و بیشتر و بیشتر به موضع تحقیر شده و 

بلكه او را تنگ نظر و فردگرا بار کند میكار روزمره خانه نه تنها زن را فرسوده . شوند
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روزمره در حال انجام كاری یكسان  به طورها زن در سراسر جهان  میلیون. می آورد

ترین خط تولید خسته كننده و فرساینده جهان است كه طبقات دارا به  هستند و این عظیم

 . در جامعه سوسیالیستی این خط تولید باید برچیده شود. كنند مردم ستمدیده تحمیل می

. سرمایه داری، زنان در شمار گسترده و عظیم وارد تولید اجتماعی شدند ظهور با

 در عین حال كه خارج از خانه كار( زنان طبقات دارا به كنار)لیكن در این نظام نیز آنان 

 . شان خانواده و فرزندانشان باشد جه، باید مركز توکنند می

منصه ظهور رسید، خود ه اما ستم بر زن كه در تاریخ با ظهور مالكیت خصوصی ب

و کند میعامل قدرتمندی است كه بر سپری شدن اجتناب ناپذیر مالكیت خصوصی اشاره 

نوین، عصر كمونیستی، عصر جامعه عاری از  ست بر ناگزیر بودن عصرا نشانه ای

عصر بورژوایی پشت سر گذاشته خواهد شد و ستم بر زن نیز . تمایزات طبقاتی طبقات و

این . یكی از مظاهر این عصر با انقالب جهانی كامال از میان خواهد رفت به مثابه

این واقعیت كه  نیز انقالب دیگری تفاوت دارد، و هر واقعیت كه انقالب پرولتری بالکل با

: مرتبطند همبه یك دیگر گره خورده اند، كامال به  جامعه طبقاتی عمیقا ستم بر زن و

تخفیف برخی  ستم طبقاتی و انقالب پرولتری خواهان برقراری شكل جدیدی از استثمار و

 كه جامعه طبقاتی و همانطور. است استثمار نوع ستم و هر پی محو نیست، بلكه در دردها

ز این تمایزات نیز با ، خالص شدن امی شودتمایزات طبقاتی در ستم بر زن منعكس 

نه بدان معنا كه كل این مقوله عام در . هم وابسته استه زن از چنگال ستم عمیقا ب ییرها

 این. خاص است عام در حضور سر ، بلكه صحبت برمی شودخاص زنان منعكس  مساله

ه كه ب می شودكه ستم بر زنان بخش الینفكی از جامعه طبقاتی و ستم طبقاتی است باعث 

ستم، تحقیر و سركوب مداوم، زنان تمایل و انگیزه نیرومندی برای خالص شدن  واسطه

ست كه ساختار طبقاتی ا آن نفع زنان در. از شر این شرایط اجتماعی در خود داشته باشند

كار بندند، و راه ضروری خالص ه علمی درك كنند، چنین دركی را ب به طوراین ستم را 

بنابراین، وقتی زنان به آگاهی دست می یابند و ریشه . دشدن از این ستم را در پیش گیرن

دنبال راه خروج از این ه ، بکنند میهای ستم و تحقیر و سركوب وارد بر خود را درك 

پی راه حل  ها در آن. شان قابل تحمل نیست اوضاعی كه دیگر برای گردند؛ اوضاع می

و  ن كل جامعه و جهان را جستها راه دگرگون كرد آن. انقالبی، پیگیر و ریشه ای هستند

 پیگیر و چنین است كه درك ریشه های اصلی ستم، جنگجویانی اصیل و این. كنند جو می
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 . آورد می برای انقالب اجتماعی از میان زنان آگاه پدید رزمندگانی

 

  عام دو قطب یك تضاد را  به طوراز این صحبت كرد كه زن و مرد  می توانآیا

عام تحت ستم  به طورعام ستمگر و زن را  به طورمرد را  می تواندهند؟ آیا  تشكیل می

 دانست؟ 

 بگذارید از اینجا شروع كنیم كه درون طبقات محروم و ستم دیده، زنان محروم 

بر گرده زنان بنای عظیم و فراگیر قانونی، فرهنگی، سیاسی . ترین و ستمدیده ترین هستند

شته و ریشه ای عمیق دارد و مرتبا توسط ساختار كه وزنی گران دا ییبنا. کند میسنگینی 

در  ییكه مرد عامل قابل اتكا طوریه ، بمی شودهای جامعه طبقاتی بازتولید  و سیاست

این چیز نفرت انگیز حتی به درون صفوف انقالبیون نفوذ  و. می شوداعمال ستم بر زن 

. کند میخلع سالحشان  ،ها را منحط و گیج و عوامفریب کرده كرده و در موارد بسیار آن

؛ می شوندنوعی تبدیل به عامل ستم ه عام، خود ب به طورآری در جامعه طبقاتی مردان 

از این حرف منظورمان این نیست كه مردان پرولتر را باید استثمارگر، . عامل ستم بر زن

این نیست كه آنان، مردان  منظور. آورد به حسابتصاحب كننده ارزش اضافه و امثالهم 

بیان كنیم كه تحت نظام ارتجاعی،  می خواهیمبلكه این واقعیت را . ك طبقه ستمگرندی

و علیه )مردان پرولتر، خود عامل تولید و بازتولید شكلی از ستم در خانواده، و علیه زن 

مردان به طرق مختلف به آتوریته موجود، به مناسبات اجتماعی تولیدی . هستند( فرزندان

رسانند مگر آنكه برخوردی فعال، آگاهانه و خستگی  آن كمك می غالب صحه گذارده، به

پیش گیرند؛  ناپذیر را برای متحول ساختن خود، بازسازی و تجدید تربیت بینش خویش در

های  بفهمند كه این جامعه، ستم بر زن را از كانال ،ارتقام داده مسالهشان را از  درك

ها، خود مرد است كه این ستم  ز این كانالو یكی ا می دهدكرده، اشاعه  مختلف بازتولید

ه بدون برخوردی كامال آگاهانه ب. می گذاردطبقاتی را در شكل مردساالری به اجرام 

ثمر ه قصد مبارزه علیه این گرایشات، هیچ تضمینی نخواهد بود كه انقالب پرولتری ب

یچ نیست مگر این ه. برسد و مضافا پس از انقالب، حق ارتجاعی پدرساالری احیام نشود

صراحت ه بنابراین ب. احیای دیكتاتوری بورژوازی در این عرصه از مناسبات اجتماعی

به برخوردهای غیر نقادانه و درجه دوم  باید میم كه در تشكالت كمونیستی انقالبی ییگو می

ستم بر زن، و یا هرگونه مقاومت در مقابل برخورد علمی و فعال به این  مسالهدیدن 
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 عنوان نشانه بارزی از انحراف بورژواه ها، ب در میان توده فوف احزاب وص در مساله

های انقالبی از  این معیاری است برای تشخیص دمكرات. کرددمكراتیك برخورد 

اگر چه این تنها سنگ محك نیست، اما بدون شك معیار . پیگیر های اصیل و كمونیست

تشكل كمونیستی و خود آن تشكل بسیار مهمی برای آزمودن موضع كمونیستی افراد یك 

 . كمونیستی است

طور در مقاطع  های خیزش انقالبی و همین رفتار مردان طرفدار انقالب در دوران

اوج مثال در دوران . می دهدستم بر زن نشان  مساله را در مواجه با ییها شكست ویژگی

میان زن و  ت موجودمناسبا تحوالت انقالبی در و جنبش، گرایش فزاینده ای به قبول تغییر

اما در عین حال گرایشات نادرست در این . می شود مرد در میان مردان انقالبی ایجاد

شكل صحه گذاشتن بر تقسیم كار ه مثال ب. شكل دیگری بروز یابده ب می تواند، ارتباط

مردان و " وظایف"و گردن گذاشتن پراگماتیستی به " نفع انقالبه ب"موجود در جامعه 

دوش دارد و  شنویم كه مرد وظایف انقالبی مهمی بر موال در این مقاطع میمع. زنان

ها را نیز دارد، اما زن بی تجربه است و از ظرفیت و مهارت الزم  قابلیت پیشبرد آن

بنابراین، فعال مناسبات و تقسیم كار موجود در . برای انجام این وظایف برخوردار نیست

رو  و زیر می توانرا فعال ن ، و آنشود، باید تحمل خانه و در ابعادی وسیعتر در جامعه

بی "رو كردن این مناسبات خطر  و و توجیهاتی از این قبیل كه تالش برای زیر. كرد

این ! مراه می آورده در صفوف آن را به" مرج هرج و"تشكیالت و وقوع " ثباتی

انرژی  باید مینقالبی غلیان ا اتفاقا در دوران اعتال و. استداللی كامال پراگماتیستی است

حداكثر از میان ه مناسبات كهن در این ارتباط ب باید می، شودحد اعلی رها ه زنان ب

برای تقسیم كار نوین در جامعه،  تا اعتال استفاده شود دوران خیزش و از و برداشته شود

گاه این درست در نقطه مقابل دید. شودزمینه و شالوده سنن و میرار انقالبی فردا مستقر 

انقالبی، نقش اصلی  شوهر و پرولتری قرار دارد كه از میان زن پراگماتیستی و غیر

وضع ه رسیدگی ب "فعال و الجرم"و وظیفه زن را  می دهد شركت درمبارزه را به مرد

یا اگر در حرف هم این را . کند میخانه و خانواده و سرپرستی كودكان معرفی 

های سیاسی در  ییآ  هم یم صحنه گردمی توانمثال  ربه طو. کند میدر عمل چنین گوید مین

مردان به بحث در مورد مسائل . را در نظر بگیریم ییخانه یك كارگر انقالبی یا یك روستا

پردازند و وظیفه زنان تهیه شام و چای و مهیا كردن جای خواب و غیره  مهم سیاسی می
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كه کند میحاضر در جمع خطور نفكر انقالبیون ه و در این میان حتی یك لحظه هم ب. است

اینجا هم مناسبات ستمگرانه ای برقرار است و اگر قرار است كارگران و دهقانان برای 

 در. ها در مورد این مناسبات بحث و مبارزه ایدئولوژیك كرد انقالب آماده شوند باید با آن

قالبی بودن عنوان شرط مهم و حیاتی انه ، حتی اگر سكوت نشود، هرگز بمسالهقبال این 

این مناسبات موجود در همین خانواده ستمدیده و تحت استثمار بخشی . می شودبرخورد ن

و مبارزه نكردن با آن یعنی سازش با . ستا از مناسبات گندیده و پوسیده جامعه طبقاتی

 . جنگیم ارتجاع، یعنی سازش با آن سیستمی كه علیه آن می

در مورد ضرورت حیاتی رهاسازی انرژی  پرولترهای انقالبی نباید كوچكترین شكی

زنان را تربیت كند و  باید میپرولتاریا . راه دهند به خودو ظرفیت انقالبی زنان ستمدیده 

باید رهبران سیاسی، فرماندهان نظامی، . کندبه انقالبیونی در همه عرصه ها تبدیل 

ن باید تجربه كسب كنند و زنا. میدان گذارنده ها از میان زنان تربیت شوند و پا ب تئوریسین

ند به همان خوبی مردان می توانها  ببینند كه آن چشم خوده ها ب در خط مقدم باشند تا توده

ند به همان صورت رهبران سیاسی و نظامی می توان .عهده بگیرنده ها را ب این نقش

 . انقالب باشند

تشكالت انقالبی سطح  عقبگرد انقالب نیز دیده شده كه مردان در در دوران شكست و

گیرند و تا  پیش می در ییخودروه گسترده در جامعه، كامال طریق كرنش ب به طور یا

. می شونددرجاتی به عامل ستمگری، و مبل  مناسبات شنیع موجود بین زن و مرد بدل 

مثال در  به طور. می شودعملكردهای مشخصی از این دیدگاه و رفتار انحرافی ناشی 

نگرانی عمال نقشی سد  كه مردان با هراس و می شودبسیار دیده  عرصه مبارزه دو خط

ست كه شاید همسرشان مستقالنه از خط ا شان از آن نگرانی. کنند میكننده را ایفام 

این ]دیگری حمایت كند، خط دیگری را تبلی  كند و برای خطی جز خط شوهرش بجنگد 

دوره دشوار شكست و مبارزه مثالی ملموس برای جنبش كمونیستی و انقالبی ماست كه 

در این منطق، زن .[ گذراند حاد در عرصه جمعبندی از تجارب انقالب را از سر می

می انقالبی و كمونیست از حق انتخاب و پیشبرد آگاهانه و مستقالنه خط سیاسی محروم 

این یعنی انحصاری كردن حق . حق پدرساالری كهنه و این هیچ نیست جز سنت و شود

تأثیر عملی این اقدام بر مبارزه دو خط . ن تشكیالت یا خانواده برای مردانسیاسی درو

از شكوفا شدن همه جانبه و كامل مبارزه خطی و  این كار با. جاری نیز مخرب است
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این با . می شوددر آن جلوگیری ( اعضام جامعه یا)شركت فعال تمام اعضام تشكیالت 

زنانی كه  ،نفس زنان انقالبی كمونیسته ام بارتقام اتك در پروسه تربیت، تحكیم وكار 

عقب نگاه داشتن زنان در . می شوداخالل  ،تئوریسین شدن را دارند شدن و پتانسیل رهبر

. می شودعرصه سیاسی ایدئولوژیك با اسیر كردن آنان در زنجیر سنن پدرساالری همراه 

یون به اشكال پوشیده یا موازات نفوذ گرایشات شكست طلبانه در میان انقالبه عالوه، به ب

البته با این فرض كه زن از نقطه )شوهر  آشكار می بینیم كه مبارزه حادی میان زن و

درك اوضاع، كمابیش با شوهرش  اعتقادات سیاسی ایدئولوژیك و نظر فهم سیاسی و

كه بینش شكست طلبانه خویش کند میشوهر تالش  راه می افتد وه ب( همسانی داشته باشد

و همین جاست كه مرد کند میدر اینجا تضادهای بسیاری بروز . سرش تحمیل كندرا بر هم

به عنصر و عامل فعال ستمگران و مبل  ( در جامعه یا در تشكل انقالبی)تا درجه معینی 

، با این جهت گیری كه مقاومت زن می شودایده های شكست طلبانه پاسیویستی تبدیل 

. ه مرد در این مبارزه، همان حق مردساالری استحرب. هم شكند انقالبی كمونیست را در

دنبال ه وی را بکند میتالش . كوشد به قانع كردن همسرش می با اتكام به این حق، مرد

انقالب كه این  یدوره شكست موقت به تجربه دیده ایم خصوصا در و بكشد خط خود

  گرایش خودمعموال. برخورد مردساالرانه چه نقش مخرب و ضدانقالبی بازی كرده است

كمونیست وجود دارد كه در همه  ی قدرتمندی در میان بسیاری از مردان انقالبی وبه خود

حال رابطه سیاسی میان خود و همسرشان را طوری شكل دهند كه رفته رفته زن به زائده 

همانطور . و بدون شوهرش از هویت سیاسی كاملی برخوردار نباشد شودسیاسی وی بدل 

باید . یست، اما باید با آن برخوردی آگاهانه صورت گیردبه خود رایش خودكه گفتیم این گ

صورت، نهایتا  در غیر این. مصاف با آن رفته دانست كه این گرایش وجود دارد و باید ب

این . خود بدل خواهد كرد ضده ب آن رابر ماهیت انقالبی مرد باالجبار تأثیر گذاشته و 

زن محكوم . می شودمبارزات خطی عظیم نمایان چشمگیری در دوران  به طورپدیده 

در اینجا . است كه خط نزدیكان مذكر خود از برادر گرفته تا شوهر یا پدر را دنبال كند

خانواده كارگران انقالبی یكی  ست اشاره كنیم كه در میان ستمدیدگان حتی درا ضروری

ه ه این امر نباید بب .كتك زدن همسر: می خوردترین اشكال ستم بر زن بچشم  از شنیع

كه، برخی گرایشات  شرم آورتر این. مثابه پدیده ای اتفاقی یا غیر رایج برخورد كرد

های قالبی می  یا در واقع توجیه این پدیده، به تئوری بافی" توضیح"اكونومیستی برای 
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 توجیه این عنصر ستمگری در میان پرولترهای تحت ستم و استثمار می مثال در. پردازند

و  می شودسو پرتاب   سو و آن  ند كه مرد كارگر از صبح تا شب توسط جامعه به اینگوی

ی به خود خود به طورخانه آمد ه ، پس طبیعی است كه وقتی بمی شوداعصابش خرد 

گونه توجیهات نه تنها اكونومیستی و  این. سر زن و بچه اش خالی كنده ها را ب ناراحتی

كتك زدن زنان را باید . ستا تئوریزه كردن ستمگریدنباله روانه، بلكه به یك معنا 

تجربه . مقابله با آن برانگیخته سیاسی و عملی ب به طوربیرحمانه محكوم کرد و زنان را 

ها اعالم كردندكه اگر مردی،  آن: های چینی در این ارتباط قابل توجه است كمونیست

باید دسته جمعی حسابش را  همسرش یا یكی از افراد زن خانواده اش را كتك بزند، زنان

مرد پرولتری كه چنین رفتار شرم آوری با همسرش . برسند و درس خوبی به او بدهند

سرنوشت خود  خانه، یكی از اعضام هم طبقه و همه محض ورود به داشته باشد و بتواند ب

كه آنقدرها هم از  می دهدزیر لگد بگیرد و او را تحت ستم قرار دهد، نشان ه را ب

او در واقع مهر تأیید بر ستمگری می . های ستم و استثمار طبقاتی در رنج نیستفشار

بخشی از مردم به ناگزیر باید تحت : كهکند میکوبد و تبعیت خود را از این دیدگاه اعالم 

او اساسا بر تمایز طبقاتی صحه . ستم باشند و بخشی دیگر باید نقش ستمگر را بازی كنند

ی است كه برای انجام انقالبی پیگیر و واقعی، گسست از آن این دیدگاه و. می گذارد

حفاظت از تمایزات طبقاتی  ها باید درك كنند كه نقش این ستم در توده. ستا ضروری

ست و گردن گذاردن به آن یا عمل كردن به آن هیچ چیز نیست مگر حفاظت  چقدر حیاتی

آیا : مضمون آن چنین است انگلس جمله مشهوری دارد كه. فعال از جامعه كثیف طبقاتی

، می شوندآشفته و پریشان ن از این امر و اندمردانی كه نسبت به ستم بر زن بی تفاوت 

های  تاریخ بشر مادرتباری سرنگون شد بدان خاطر كه مشخص شود برده كه در فهمند نمی

خاطر استقرار حقوق ه فهمند كه این امر ب چه كسی به ارر خواهد برد؟ نمی مذكر را

وقوع پیوست؟ بنابراین، همراهی و دمسازی با این ه الكیت برده داران بر ابزار تولید بم

كه طبقه تحت ستم  و تا زمانی. نوع ستم در واقع عبارتست از همراهی با بردگی خودشان

مثابه نظم ه این نوع ستم دمساز باشد یعنی ستم را قبول كرده است، یعنی ستم را ب با

 . وه داده استمنطقی جل، طبیعی امور

 

 طبیعی میان زن و مرد،  اما بسیاری از مردم، حتی عناصر انقالبی، به تقسیم كار
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 های بیولوژیك را به پیش می جایگاه طبیعی برای زنان معتقدند و حتی بحثیک و 

 گفت؟  می تواندر این مورد چه ! كشند

 می داندند، سال پیش ماركس گفت كه هركس چیزی در مورد تاریخ بدا بیش از صد 

تمام رهبران انقالبی پرولتاریا به . كه تحوالت عظیم اجتماعی بدون غلیان زنان ممكن نیست

اما همین . ندا ثمر رساندن انقالب تاكید کردهه اهمیت و نقش غیر قابل اجتناب زنان در ب

، خود بخشا مانعی است در مقابل می دهد موقعیت ستمدیدگی كه به شورشگری زن پا

 ایدئولوژیك برـ  اجتماعی و سیاسیـ  هزاران زنجیر اقتصادی. مل زن در انقالبشركت كا

كه زنان دارای نقش اجتماعی بچه  ایده برتر بودن مرد و این .پای زن بسته است دست و

زن در جامعه " جایگاه طبیعی"اینكه  نواده هستند، وخاخدمت به  دن، بچه داری كردن وییزا

چرا . استثمار بسیار عمیق و گسترده است بقات تحت ستم وهمین جاست، حتی در میان ط

این ایده های جان سخت در ته كله . کند میها نیز نفوذ  كه بینش بورژوازی در میان آن

 و هستندبرای زن قائل " طبیعی"ها هستند كه جایگاه و وظایف  خیلی. بسیاری وجود دارد

جامعه را طبیعی یا  ر جهان، كائنات ودر واقع انعكاسی از همان بینش كلی كه نظم حاكم ب

ممكن است چنین بینشی بروز نطفه ای داشته باشد، . می دهندارائه کند میالی االبد تصویر 

فرزندان،  مسالهاین بینش خود را در نحوه برخورد به . قدرتمنداست هرحال بسیاره اما ب

چند مرد، كدام : ی طرح كنیمبگذارید سئوال. کندمثل و بازتولید نسل بشر نیز ظاهر می  تولید

دن، راه طبیعی بازتولید نسل ییزاکند میمرد، كدام انقالبی كمونیست را سراغ دارید كه فكر ن

 طبیعی زنان در پروسه تولید دن، كار طبیعی و تقسیم كارییبشر است و قبول ندارد كه زا

برخوردهای غریب می آید و  ها این سئوال شدیدا عجیب و نظر خیلیه ست؟ با اجتماعی

در مقابل همه اینها، باید با . می شودارتجاعی و هر آنچه نهفته بوده به یكباره بیرون ریخته 

تاریخ بشر یك تاریخ . صراحت گفت كه هیچ نظم طبیعی و خدادادی برای امور وجود ندارد

طبیعی است؛ تاریخ مبارزه برای متحول كردن جهان طبیعی و جهان مادی در خدمت تولید 

. تاریخ تكامل بشر، تاریخ مبارزه است، مبارزه ای طبیعی. زتولید خود و زندگیش استو با

تكامل بشر از حیوان به انسان، هنوز خصوصیاتی وجود دارند كه  در این مبارزه، در و

می چشم ه ها هنوز ب در تكامل بدن انسان نیز برخی تكامل نیافتن. كامال انطباق نیافته اند

عدم  این تكامل نیافتگی و ...ستون فقرات، زانوها، یا مثال دندان عقل و مثال در مورد. خورد

در مورد نوع مونث بشر نیز باید گفت كه تكامل و تغییرات زیادی . می شودانطباق دیده 
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صورت گرفته و این پروسه تكاملی در مورد خصوصیاتی نظیر حاملگی و عادت ماهانه 

كه دوره حاملگی، پس از قامت  می دهدنشان اما انسان شناسی . نیز وجود داشته است

ابدی " طبیعی"بنابراین، هیچ كاركرد . مقدار زیادی كوتاه شده استه راست كردن انسان، ب

گفت كه زایمان نیز پس مانده  می توانبر همین راستا . مطلق در مورد امور وجود ندارد و

همه تغییر و  ر مورد اینپرولتاریا د. ست از تحول بشر از تكامل حیوان به انسانا ای

خواهد تا ابد به تقدیس  خواهد بگوید؟ آیا می تحوالت، در مورد تكامل نژاد بشری چه می

و  می دهدجا مانده از گذشته بپردازد، یا اینكه از نظر دیالكتیكی تكامل را توضیح ه سنن ب

یم كه از طریق ؟ ما طرفدار این دیدگاه هستکند میپروسه های بیشمار و بی انتها را تشریح 

طبقاتی، این تغییرات نیز صورت خواهد  ییاما همراه با رها ،علوم خصوصا علم پزشكی

 .پذیرفت

از شر طبقات و ستم طبقاتی و ارتقام درك ما از ساختار مادی  ییتكامل از طریق رها

تكامل برخوردی مثبت  مسالهما به . ماده و دخالت در پروسه تغییر آن انجام خواهدگرفت

با . م كه خواهان برداشتن بازتولید از دوش زنان هستیمییگو گیریم و می پیش میدر 

طور درك عمیقتر از علم و بدن انسان، احتماال چنین امری  تكامل آگاهی سیاسی و همین

وقوع خواهد پیوست و بازتولید بشر بسیار بی خطرتر انجام خواهد شد و بدین طریق ه ب

ها  درست است كه این. وجود خواهد آمده ی از بشر نیز بتر امكان ظهور نسل بسیار سالم

ی برای آینده اند، اما تأثیرات فلسفی و ایدئولوژیك بر برخوردهای معین امروز ما یها طرح

و تنها راه برای بازتولید بشر را همین كه هست در " طبیعی"اگر كسی راه . گذارند می

امور " طبیعی"نظم  به مثابهدر جامعه به موقعیت كنونی زن  باید مینظر بگیرد، آنگاه 

امور بوده، " طبیعی"صحه بگذارد و نهایتا به اینجا برسد كه نظم طبقاتی كنونی نیز نظم 

یم بر این نوع تمایزات و بر این قانون جنگل می تواناظهار كند كه در شرایط موجود ن

این طرز . از بین ببریم یم تمایز بین كار فكری و یدی رامی توانم، نییحاكم بر جهان فائق آ

. باید به ریشه های فلسفی این قبیل انحرافات برخورد كرد. تفكر نهایتا شكست طلبانه است

انقالب در ایران و در ابعاد جهانی، درباره  مسالهكه در مورد  باید همانطور

 گردیم، در مورد انترناسیونالیسم پرولتری و غیره، بدنبال ریشه های فلسفی انحرافات می

 . زن نیز همین طریق را در پیش گیریم مساله

ستم بر زن یعنی جنایات آشكار این . بحث را خالصه كنیم و به نكته پایانی برسانیم
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انقالبی را هم به  های غیر چنان تبارزات تكان دهنده و شنیعی دارد كه حتی توده

ت عروس سوزان كافیست به هندوستان نگاه كنیم كه چگونه سن. کند میگیری وادار  موضع

. می دهدهمچنان پا برجاست و همچون سندی زنده بر محكومیت جامعه طبقاتی شهادت 

می ن خرید و فروش ییبه كردستان و نقاط دیگر نگاه كنیم كه چطور زنان در سنین پا

به زنان این جوامع . روش فئودالی پیشاپیش صورت گرفته انده و ازدواج ها ب شوند

سوی این یا ه آن نیاز ساختار اجتماعی ب له های جوان برای این یابنگرید كه همانند گوسا

ها اشكال  این. کنند میها را مانند حیوانات داد و ستد  و آن رانده می شوندآن مقصد 

عریان و چشمگیر جنایت هستند، اما در كشورهای امپریالیستی نیز مظاهر ستم بر زنان 

 می كاال به گردش در به مثابهزنان را : چشم میخورنده ب" تصفیه شده تر"در اشكالی 

در میان زنان این كشورها كه قصد مقاومت در مقابل ستم را دارند این شعار رایج . آورند

 البته این بیانگر یك بینش بورژوایی. كنترل بدن خود را داشته باشم می خواهیم: شده كه

كه جهت  یهای جنبش]ستی جنبش مقاومت علیه ستم و تحقیر زنان در جوامع امپریالی. ستا

مفهوم آن شعار این . های بورژوایی فراتر نرفته اند نیز از افق[ گیری فمینیستی دارند

عنوان مایملك مرد به بازار برده شود، بلكه ه كاال نباید ب به مثابهاست كه زن و بدن زن 

ش مقاومت تفوق این بینش بورژوایی بر جنب. زن خود باید كنترل این كاال را داشته باشد

عدم حمایت از حركت مبارزاتی و تشویق  جویانه و اعتراضات زنان نباید توجیهی بر

طغیانگری آنان حمایت كرد، اما همه بحث ما اینجاست كه این  باید از. شودها  مبارزه آن

تا حدی كه بتواند منبع ستم بر زنان و كلیه مظاهر ستم  ستطغیان باید پیگیرانه و عال

 . اتی را بخشكانداجتماعی و طبق

یم در افق، آینده درخشانی را ببینیم كه برای می توانامروز در عصر امپریالیسم ما 

جهانی كه . یعنی سوسیالیسم و سپس جهان كمونیستی: وجود خواهد آمده اكثریت مردم ب

در آن طبقات، استثمار و ستم و انقیاد بخشی از جامعه توسط بخشی دیگر سرانجام محو 

مبارزه علیه . جهانی كه دستیابی به آن بدون محو ستم بر زن امكان ناپذیر است .خواهد شد

می ما ن. استهم شكستن سیستم سرمایه داری  این ستم بخش بسیار مهم و حیاتی از در

بدون مبارزه برای ." كمونیسم سر رسد و این ستم از بین برود"یم منتظر آینده شویم تا توان

كف آوردن آن آینده درخشان فقط از ه ب. نخواهد بود كار كمونیسمی در ،محو این ستم

طریق مبارزه قاطعانه و سازش ناپذیر علیه سیستم سرمایه داری و ستمی كه این سیستم 
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ها، ستم بر  ، امكان پذیر خواهد بود و مهمترین اینکند میدر هر عرصه ای بر مردم وارد 

حركت . وظیفه تاریخی پرولتاریاستهدایت جامعه در جهت این آینده درخشان . زنان است

باید پرولتاریا و حزبش . شودتوسط پرولتاریا و حزبش رهبری  باید میسوی این آینده ه ب

ها را در مبارزه علیه هر تظاهری از ستم بر  آن ها را نسبت به منافعشان آگاه كنند و توده

 . کندخصوص ستم بر زنان هدایت ه كلی، و ب به طورمردم 

این جهان . کند میجهان با فریاد طلب تحول . حال تكوین است سابقه در شرایطی بی

 ها باید اوضاع را كامال درك كنند، خطرات را بفهمند، چشم توده. باید زیر و رو شود

باید چگونگی تقویت توان انقالبی را . مان را ببینند هایشان را بازكنند و نقاط قوت واقعی

ت تدارك برای دوران گرهگاهی أجر ا یاد بگیرند، ودرك كنند، چگونگی سازمان دادن ر

در این چارچوب، ضرورت اتخاذ یك موضع كمونیستی و . سطح جهان را داشته باشند در

این بخش عاجلی از تدارك سیاسی و . می شودانقالبی در قبال زنان صد چندان احساس 

سیاری از نقاط اگر قبول داریم كه شرایط متحول كردن ریشه ای ب. ایدئولوژیك ماست

ها نظیر آنچه در پرو جریان  جهان فراهم خواهد آمد و اگر انقالبی تحت رهبری كمونیست

را ضروری و  می گذاردجای ه لرزه انداخته و تاثیراتی جهانی به دارد و جامعه پرو را ب

دنبال تدارك جدی برای جراحی قطعی جهان كنونی هستیم، ه اگر ب امكان پذیر میدانیم،

بخش بسیار مهمی از این راه حل ریشه ای در نظر  به مثابهزن را  مسالهباید آنگاه 

در ایران و در سراسر . را در كار تداركاتی امروز ببینیم مسالهجایگاه عمیق این . بگیریم

 ها نفر گرد خواهند آمد و خواهان تشكل در جهت اجرای راه حل عمیق و جهان میلیون

های  رهبری خشم توده برای آنكه توان برانگیختن و .ریشه ای پرولتاریا خواهند شد

به كار، برانگیختن خشم زنان  انقالبی را داشته باشیم، باید درك كنیم كه بخشی از این

 . قدرتمند در راه انقالب است یینیرو مثابه

 

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

 . صورت گرفته است 7111در سال ها به این مقوله با یكی از رفقا  خورد كمونیستبر



 

 ك مساله مورد مشاجرهی
 نیسقط جن
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 نیسقط جن مسالهبه  یستیمردساالرانه و رفرم ینگاه

 "رانیا یست كارگریحزب كمون"در نقد نظرات 

 یآن آقا و رهبر" رانیا یست كارگریحزب كمون"است بر نظرات  یر نقدیمقاله ز

ه ینشر 25در شماره  ین نظرات در مصاحبه ایا. نیسقط جن مسالهحكمت بر سر 

 به رویحكمت  یاگرچه موضوع بحث آقا. ان شده استیل بیبه تفص" ونالیانترناس"

 یز منعكس میزنان را ن مسالهشان بر سر یا یدگاه كلین متمركز است اما دیسقط جن مساله

 .كند

بدان  یانقالب یها ستیبرخورد كمون یو چگونگ یه طبقاتمقوله ستم بر زن در جامع

دست زدن به مبارزه  یرا برایز. ردیقرار گ یستیج كمونی  و تروید بارها موضوع تبلیبا

ش و ید به پاالیبا یر و رو كردن جهان ستم و استثمار كنونیمنظور زه ب یآگاهانه انقالب

نقد . ر ساختیمورد فراگ نیدر ا را یستیكمون یها دگاهیها پرداخت و د دگاهیتحول د

 ینفكیكه ارتباط ال)ن یسقط جن مسالهحكمت در مورد  ین حزب و رهبر آن آقاینظرات ا

ن لحاظ كه یخصوص بده ن نقد بیا. كند ین امر خدمت میبه ا( زن دارد ییرها مسالهبا 

ن یم داد كه نظرات ایما نشان خواه. خواند مهم است یم" ستیكمون"ن حزب خود را یا

. ندارد یستیو جانبدار كمون یعلم یدئولوژیبه ا ین ربطیسقط جن مسالهحزب در مورد 

 به. ج در جامعه استیها نظرات را نیا. ت داردیز اهمین یگریلحاظ ده ن نظرات بینقد ا

ن یه ایها عل ستیمبارزه كمون. یستن حزب نی، تنها نقد نظرات اها آنل نقد ین دلیمه

ك ین، یزن و سقط جن مسالهدر مورد  یح پرولتریكار صحج افیترو یتفكرات و برا

تا یفیك یستم بر زن برخورد مسالهها نسبت به  ستیكمون. ان استیحركت خالف جر

اگر قرار است در حركت . دهند یارائه م یج و سنتیرا یمتفاوت از برخوردها

عادات و  یمتما یسنت در نظر گرفته شود، همانا نف به مثابه یزیچ یانقالب یایپرولتار

 .كهنه است یها سنت

كه در مورد  می شودده ین سنجیبا ا ییرویبودن هر فرد و ن یو انقالب یریگیدرجه پ

 ین در مورد نظرات آقایا. كند یار میاخت یستم بر زن و جوانب گوناگون آن، چه موضع

از  یاریبس ین موضوع، پایست كه در ارتباط با ایجهت ن یب. ز صادق استیحكمت ن

در  یزی؛ چه چینیو مربوط به جهان ب یمباحث فلسف: می شودده یان كشیگر به میئل دمسا
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و  ین حزب از جامعه طبقاتیا یها دگاهیست؛ دین یزین جهان عادالنه است و چه چیا

ست یحزب كمون"ن نوشته نظرات ینكه در ایبا وجود ا. ر آنییتغ یمبارزه برا یچگونگ

ف یسخن ما با ط یم اما رویده ید نقد قرار محكمت را مور یو آقا" رانیا یكارگر

زن وجود داشته  مسالهبه  ییش كم بهایر باز گرایدر جنبش چپ از د. است یگسترده تر

انقالب نبوده  یر انحرافات در برخورد به مسائل اساسیارتباط با سا یش بین گرایا. است

ها  از ارزش یباله روتواند به دن یم یستیو رفرم یستیشات اكونومیهمواره گرا. ستیو ن

مسلط در  یده هایاز ا یار قدرتمندیبخش بس. و افكار كهن مسلط در جامعه منجر شود

و ) یافكار بورژوا فئودال. و عقب مانده در مورد زن است یارتجاع یده هایجامعه، ا

 در صفوف احزاب و سازمان( شرفتهیپ یه داریسرما یدر كشورها یستیالیبورژوا امپر

 یستیاره ناب كمونیاز س ها آنا سازمین احزاب یرا ایز. كند یز نفوذ مین یستیكمون یها

. رات افكار غلط قرار دارندیها مدام در معرض تاث آن. ن پرتاب نشده اندیكره زم یبه رو

كهن گسست كرده و  یده هایآگاه كه مداوما از ا یپرولترها یست به تماما ین هشداریا

 .ن مجهز كنندیراست یستیخود را به افكار كمون

ان زنان در دفاع از حق سقط یدر م یكا جنبش قدرتمندیاالت متحده آمریامروزه در ا

طرف صف  كیدر . حول آن شكل گرفته است ینیمع یان دارد و صف بندین جریجن

ها " فیپرو ال"صف  قرار دارد و در مقابل آن( حق انتخاب آزاد زنان)ها " سیپروچو"

ن جنبش صدها هزار تن از زنان یا. قرار دارد( وشت زنن بر سرنیات جنیت حیاولو)

ن یدر ا یادین زیتاكنون مبارز. ردیگ یرا در بر م یانیپرولتر و زنان متعلق به طبقات م

. جان باخته اند یقرار گرفته و تعداد یدست راست یشبه نظام یروهایجنبش مورد حمله ن

( كایآمر یست انقالبیب كمونن حزیمشخصا فعال) یانقالب یها ستین جنبش كمونیدر ا

ن یارگان ا" یكارگر انقالب"ه یكنند؛ و صفحات نشر یم یباز یفعال یو عمل یاسینقش س

جنبش زنان به ارائه  یستین مبارزات پرداخته و در مقابل خطوط رفرمیحزب به انعكاس ا

 .پردازد ین مبارزه میشبرد ایپ یبرا یانقالب یخط مش

ن یاست كه به دفاع از ا یو انقالب یمترق یرویو هر ن ییفه هر زن طالب رهاین وظیا

ن مبارزات با ین و اشكال مختلف به ایرا كه تحت عناو یزد و كسانیمبارزه عادالنه بر خ

زنان اخالل  یجهان یدر همبستگ یا نظری یجاد موانع عملیكنند و با ا یر نگاه میده تحقید

 .آورند، افشام كنند یم به وجود



 36 

ه یكا علیدفاع از مبارزات زنان در آمر ،حكمت و حزبش ینظرات آقا رو نقد نیاز هم

 .هستز یجامعه مردساالر ن یها ستم

شكل گرفته،  یحكمت در برخورد به صف بند یم داد كه آقاین نقد نشان خواهیما در ا

 رد و چرا؟یگ یرا م یستاده و سمت چه كسانیكجا ا یواقع به طور

ن انسان است؛ نفس عمل سقط یجن: ن قرارستیحكمت از ا ینظرات آقا ینكات اصل

 یگانگین گواه از خودبیست؛ سقط جنین یرو كار درست نیست و از همین ین انسانیجن

ست ا یا یده ایاست و پد یره كننده ایو تولد پروسه باشكوه و خ یده حاملگیبشر است؛ پد

 .یو ازل ی، ابدیادینقش بن یدارا

ن یا یكی. كشد یقت خط بطالن میدو حق ه رویبن نظرات یاثبات ا یحكمت برا یآقا

بشر اثبات  یعلم یجه پژوهشهایكه در نت یقتیست ـ حقین" انسان"ن یكه جن یقت علمیحق

ست ا یا مسالهز، یچ ن قبل از هریكه سقط جن یقت اجتماعین حقیا یگریشده است؛ و د

 .مسلط یان زن و مرد؛ و زن و مناسبات اجتماعیمربوط به مناسبات م

 ستین انسان نیجن

چه  ن هریجن یت انسانینظر مشخص مردم راجع به هو: "...دیگو یحكمت م یآقا

سقط  یعنی)است  ین كار دردناك و نامطلوبیكه ا کنند میها حس  م آنیت عظیباشد، اكثر

 (عبارت داخل پرانتز از ماست." )ربط دارد یات انسانیقطع حرحال با ه و به( نیجن

از  یات انسانیح. است یات انسانیح یا داراین انسان است یجن قت ندارد كهین بحث حقیا

ن نفس ین به بدن زن قطع شده و نوزاد نخستیكه بند ناف متصل كننده جن می شودآغاز  یوقت

ك و یولوژیات بیبا ح یموجود به مثابه یات انسانین نقطه شروع حیا. كشد یمستقل خود را م

از نسوج در حال تكامل است كه  ین توده این، جنیاش از یتا پ. جداگانه است یات اجتماعیح

از بدن زن  یبخش یعنی. بدن زن ادغام شده است یكیولوژیب یدر روندها ینفكیال به طور

 یها تیاتش وابسته به بدن زن و انجام فعالیاست؛ سوخت و ساز و قدرت تكامل و ادامه ح

ن یست كه ایمهم ن. ندارد مستقل از بدن زن یتیموجود یعنی. بدن زن است یمشخص از سو

لحاظ ه نه ب آن را. ا نهیدا كرده است یقرار دارد، دست و پا پ یتوده نسوج در كدام مرحله تكامل

 .یات مستقل اجتماعیلحاظ داشتن حه انسان خطاب كرد و نه ب می توان یكیولوژیب

ك مقطع یولوژیاز نظر ب: "...ندیگویم یاست وقت یرعلمیحكمت كامال غ یبحث آقا
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ك روند ید یكل یوقت یعنی. است ید بنظر من لحظه شروع حاملگیجدات انسان یحشروع 

 . ....می دودآغاز  یم سلولیقستو  می شودزده  یكیولوژید بیجد

 ...."د قطع شده استیك انسان جدین روند قطع بشود، روند تكامل یجا ا هر

ات یه آغاز حاست ن یم سلولیآغاز تقس. ستیدر كار ن یدیجدهنوز انسان ! ریخ

كه زنده بودنشان وابسته  ییها تام و تمام به بدن زن، سلول یبا وابستگ ییها سلول. انسان

ل یپتانس ها سلولن یا. می شودن یاست كه از بدن زن تام ییستم انتقال غذایژن و سیبه اكس

 .ستندیل شوند اما هنوز انسان نیر رشد و تكاملشان به انسان تبدیدارند كه در مس آن را

به  خود به طورمواقع  یارین عمل بسیا. ها ن سلولیسقط ا یعنین یعمل سقط جن

.می شودمتوجه ن آن راز یافتد و خود زن ن یاتفاق م یخود
8
 یعنی) یاما پروسه حاملگ 

ك یشرفت آن در بدن یاست كه پ" ره كنندهیشكوه و خ با"، همانقدر (ها ن سلولیحمل ا

 یت میاز خارج هدا آن را یگرانینكه دیاست و نه ا ییون پروسه نه جادیا. گریپستاندار د

 یدرون بدن زن م مسالهتمام . ستیا ساختار دولت هم نیاز بدن مرد  یپروسه ا. كنند

ر فقط به خاطر یین تغیر است و اییده اما شناخته شده از تغیچیپ ین پروسه ایا. گذرد

 .ردیگونه صورت بگ نیا می تواندبدن زن است كه  یولوژیزیف

د نسل بشر هنوز وابسته ین كه بازتولی؟ امی دهدما نشان ه را ب یزین پروسه چه چیا

 می تواندد مثل، یتول یم اجتماعیتنظ یل تالش براین دلیمه قا بهیو دق. به آحاد زنان است

زن  یو منافع اجتماع یل سالمت جسمین دلیمه درست به. بر زن مبدل شود یبه ستمگر

و درست به . ت داده شودید مثل ارجحیمانند تول یگرید یاجتماعد نسبت به هر روند یبا

 .استزنان  ییكامال مرتبط با رها ین موضوعیسقط جن مسالهل است كه ین دلیهم

اما . ت نداردین واقعیا. است" یات انسانیقطع ح"ن یسقط جن: دیگو یحكمت م یآقا

ـ ( یوجود كامل انسانك می یعنی)ات زن یـ به نفع ح یك دكل از زندگیقطع ن یسقط جن

 .رین غلط است؟ خیا ایآ. است

 می تواندل رشد دارد؛ ین است كه پتانسیكره زم به روی یزی، مشخصه هر چیزندگ

وانات یاهان، حین مشخصه همه گیا. د داردیر دهد و توان بازتولییط را تغیدا كند؛ محیتكامل پ

                                                           
8
شه یهم یستیتواند و نباینم یست؟ زندگیچ یزندگ"د به جزوه ینه رجوع كنین زمیر اشتر دیبحث ب یبرا 

ـ ترجمه هواداران " كایآمر یست انقالبیحزب كمون"ارگان " یكارگر انقالب"ه یاز نشر یمقاله ا". حفظ شود
 7110مارس  1ـ ( سربداران)ران یا یستهایه كمونیاتحاد
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. گر استیا هر سلول دیرم و ا اوول و اسپیمشخصه تخمك بارور شده و . است یو هر سلول

 یكسانیارزش  یها دارا یچون همه زندگ .د حفظ شودیو نبا می تواندن یاما هر زندگ

 یها تید حفظ شود و كدام نشود مربوط است به ارجحیبا ینكه كدام زندگیا. یستندن

كه )صادق است  یاهیو گ یوانیح یها ین بردن زندگین هم در مورد از بیا. یاجتماع

و هم در مورد ( می برندن یخود از ب یهایازمندیرفع ن یها را برا هر روزه آن اه آنانس

مختلف،  یقت است كه افراد با تعلقات طبقاتین حقیدن ایه فهمیتمام قض. یانسان یها یزندگ

از نظر طبقات دارا و . دارند یمتفاوت یها تی، ارجحیانسان یدر برخورد به زندگ یحت

ها  د از آنیا تا سرحد مر  بای. نخور هستند درده ، ندارها بیكنون یایصاحب قدرت در دن

كنند كه  یم یطراح ییها گاه عامدانه برنامه ها آن. ان برداشتیا آنان را از مید و یكار كش

جه ین نتیبه ا یو وقت. می شودر یفق یاز توده ها یادیز یها ان بردن بخشیمنجر به از م

توده ها در  قشرهایا بهمان یجهان سوم و از مردم فالن كشور  یرسند كه بخش یم

 یببار نم یها سود آن یرو یه گذاریا سرمایمخل نظمشان هستند و  یستیالیامپر یكشورها

طبقه كارگر در  حالی کهدر . کنند می یزیان بردنشان برنامه ریاز م ید، نقشه مند برارآو

كامال  یآوردن جهان ه وجودبل یكه پتانس ییرویو ن بینند مینده را یها آ ن انسانیوجود ا

ن طبقات استثمارگر هستند كه انگلند و آحاد یاز نقطه نظر طبقه كارگر، ا. متفاوت را دارد

 یپس هر زندگ. می شوندان برده یر از میناگزه ب یاز آنان در مصاف و نبرد طبقات یاریبس

نست كه چه بسته به آ مسالهن یبر سر ا یریم گیتصم. كرد یحفظ و نگهدار می توانرا ن

. است یتا به نفع كل جامعه بشریمردم و نها یت بزر  توده هایبه نفع اكثر یزیچ

ن شود تا ید چنیبا. برد میان یمرتجع را از م یروهایخود ن یطبقات یها ا در جنگیپرولتار

 خواهند میكه  یكسان. دیایب به وجود یو سرافكندگ یبت و بدبختیاز مص یخال یك زندگی

تا دردها و  می دهندكه شده حفظ شود، در واقع اجازه  یمتیهر قه ب ها یتمام زندگ

جواب و  یب می شوندتحمل مدر سراسر جهان روزمره ها  كه انسان یحسابیب یبتهایمص

 !است یزندگ یها تینهم از واقعیا. دا كندیبقام پ ییبدون چاره جو

كه گوید میقت یدر حقخیزد برمین به دفاع یجن" یات انسانیح"از  یحكمت وقت یآقا

 یها تیب ارجحین ترتیز به ایشان نیا. ك زن ارزش داردینده یو آ یشتر از زندگین بیجن

 یمشت یك زن در برابر زندگینده یو سرنوشت و آ یزندگ. خود را انتخاب كرده است

 .ل انسان شدن را داردیسلول كه فقط پتانس
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دن خودشان و توسط ن موضوع مشترك زنان است بر سر كنترل آنان بر بیسقط جن

چه  ن هریمسلما عمل سقط جن. گذشته است یست چه مدت از حاملگیمهم ن. خودشان

مهم است كه از حق زنان  این با وجود. سالمت زن بهترست یرد برایزودتر صورت بگ

و امكانات و . ت شودی، حماكه بادد یدر هر زمانناخواسته  یدر خاتمه دادن به حاملگ

 .فراهم شود کار نیا یبرا یكالزم پزش یها مراقبت

چ یه. ها معتبر است ؛ و همه آنزنند مین یدست به سقط جن یل مختلفیداله اما زنان ب

 می تواندتولد كودك . اش احساس گناه كند یان گذاردن بر حاملگیخاطر پاه د بینبا یزن

 در. گر منبع هزاران درد و مشكلید یزن ین و خوب باشد و برایآفر یشاد یزن یبرا

 یقانع كردن او به نگهدار یو تالش برا یمجبور كردن زن به ادامه حاملگ یطین شرایچن

ر ییك زن را تغی یبچه دار شدن، تمام زندگ. تكارانه استیجنا یناخواسته، عمل یفرزند

سلطه مرد  یدر جامعه مردساالر كنون. سقط كند آن راد بتواند یو اگر نخواهد با می دهد

ن مسائل یتر ی؛ كنترل بر بدن زن و خصوصمی شودز اعمال یقهرآم به طوربر زن 

كه  یهاتیا توجین و یكردن سقط جن یرقانونیغ. می شودز اعمال یقهرآم به طوراو  یزندگ

م و یست مگر حفظ، تحكیچ نین بگذارد هیا یبخواهد اگر و مگر و شرط و شروط برا

قتل  آن راان بردن یاز مسلول، نام انسان گذاردن و  یبر مشت. تین وضعید همیبازتول

، ها آنست یفاش یحیو هم قماشان مس یان اسالمیادگرایخواه آشكارا مانند بن)جلوه دادن 

ا ناخواسته یخواسته . ستا شرمنده كردن زنان و تهمت زدن به آنان یبرا( یخواه خجالت

بدن  یاجزام درون به روی یت كنترل دولت و جامعه مردساالر و مردان حتیتقو یبرا

 .ن استز

، جدال بر می شودر پا گذارده یز یاریبس یها یكه روزانه زندگ یطیاما چرا در شرا

ن یكه جن این با وجود یز شده است؟ چرا حتیحد جنجال برانگ نیتا ا ینوع زندگن یسر ا

ن ی، با حق سقط جن(یك موجود كامل انسانیاز بدن  یبخش یعنی)از بدن زن است  یبخش

 ؟می شودمخالفت  یادیاز جانب مردمان ز

كه  یطبقات. ها و منافع طبقات مختلف قرار دارد نشین مناظره برخورد بیدر پس ا

برخاسته از مناسبات كهنه پشت و  ین ارتجاعیو مذهب و قوان اندو حافظ نظم كهنه  یحام

و  یعیو افسانه نظم طب یبر هر گونه ستمگر خواهد میكه  ی؛ و طبقه ااستپناه آنان 

 .ان بگذاردیقطه پاامور ن یشگیهم
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  ست؛ین هم نیست، رابطه زن و جنین نیجن یموضوع اصل

 .حاكم است یان زن و مرد؛ زن و نظام طبقاتیرابطه م مساله

، مسالهن ین هنگام بحث بر سر این سقط جنیم كه مخالفییبگواین را ز یقبل از هر چ

 یانگشتش را م كه دارد یها عكس بچه متولد شده ا آن. کنند میعامدانه زن را حذف 

است كه  ین همانیند كه انك یبانه ادعا میو عوام فر می دهندش ین نمایمكد  بعنوان جن

درون ( سلول از یو در واقع توده ا" )بچه"ن یاما انگار نه انگار كه ا. سقط شده است

رهبران مخالفت با سقط . ز موجود نبودین بدن نبود آن نیقرار گرفته و اگر ا یبدن زن

ن بعنوان یاما از جن. ستیشان ن مسالهن چندان یزن هستند و جن مسالهمال متوجه ن كایجن

 یها مجبور كردن زنان به قبول موضع تبع محركه آن یروین. کنند میك سمبل استفاده ی

 .اد در خانواده و جامعه استیو انق

!(یو نه حقوق) یقین حقیگر از مخالفید یبرخ
9
ر هم د( حكمت یمانند آقا)ن یسقط جن 

اختراع شود و نشان دهد كه در  یشرفته ایپ یها ك نشسته اند تا دستگاهیانتظار رشد تكن

 یك موجود انسانیز چون دست و پا و قلب داشته پس یهم آن چ یهفته آغاز حاملگ 72

ك رهبران مخالفت با یحكمت همان تاكت ینجا آقایدر ا یطنزآلود به طورو . بوده است

تا ثابت  گیرد میكار ه را ب یولوژیشان فلسفه و حق و بیا. ردگی میكار ه ن را بیسقط جن

ت، خواست یب است، موقعیانه غاین میاما آنچه در ا. است یك موجود انسانین یكند كه جن

ن با رها یسقط جن مسالهربط  می شودانه اصال مطرح نین میآنچه در ا. و اراده زن است

 .شدن زنان است

كه )دست و پا و سر و قلب دارد  ین از چه مقطعینكه جنیا: "گوید میحكمت  یآقا

ه ب. كند یم ینیسنگ یبر ذهن هر انسان یعیطب به طور( است یهفتگ 72ار قبل از یبس

رو  یوستگیكه مردم پکند میكمك  یعكسبردار یها ل گسترش روشین دلیمه نظر من به

 یمل ناگوارترن روز به روز به عیشتر حس كنند و سقط جنینند و بیرا بب یبه عقب آدم

 ...."ل شودیشان تبدیبرا

 یها روش"خود را با وعده گسترش  یدگاه ضدعلمید خواهد میشان یاوال ا

                                                           
9
كردن حق سقط  یموافق قانون یحقوق به طوركه کند میعالم ا یروشنه حكمت در مصاحبه خود ب یآقا 
ات یقطع ح"ن را یرا سقط جنیمخالف است ز یقیلحاظ حقه اما ب. است یهفته اول حاملگ 72ن در یجن

 .می داند" یانسان
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دست و پا و قلب دارد  یهفتگ 72ن تا قبل از ینكه جنیا، ایثان. الپوشان كند" یعكسبردار

زن،  ندهی، اراده و آیچون كماكان زندگ. آورد یه به وجود نمیدر اصل قض یباز هم تفاوت

ق یعهد عت یرعلمیحكمت مانند فلسفه كهن و غ ین بحث آقایدر ضمن، ا. ت داردیارجح

 ها معتقدند از همان آن. کنند مین است كه سن انسان را از زمان نطفه بستن حساب یدر چ

تر  یكیتر و تكن یرا امروز مسالهشان یا. ده شده استیدر نطفه دم یزمان روح انسان

 .عمر خود را شروع كرده است یه شده انساند زدیكل: کنند میمطرح 

باشد، خواه متعلق  یراست مذهب یروهایخواه متعلق به ن)ن افكار یخالصه ا به طور

است  یافكار( حكمت یو آقا یست كارگریچون حزب كمون یروها و افرادیبه ن

و  یر فشار اخالقین تفكرات، زنان را زیا. زنان ییو در تخالف با رها یرعلمیغ

ه را ب" عذاب وجدان"ب ین ترتیو به ا می دهدن شدن قرار یر و شرمگیتقص احساس

. سقط كند خواهد میرا كه ن ینیاندازد كه جرات و اراده كرده تا جن یم یجان زن

كامل مبارزه كند  ییرها یبرا خواهد میكه  یت زنیاشتراك با موقع یكه ذره ا یتیوضع

مراتب با ه ا نشود، بیبشود  یحب فرزندو اراده خود صا یكه با را یرا زنیز. ندارد

ر آن ییدر امور جهان و تغ یدخالتگر یتر برایقو یتیه تر خواهد بود و شخصیروح

نقش "ا ی" یفه الهیوظ" یحامله شدن زن را نوع یین تفكرات، توانایا. خواهد داشت

به نطور باشد و یجاودانه كه از روز اول قرار بوده ا یزیچ. کنند میقلمداد " یعیطب

ستم یت سلطه مرد بر زن و حفظ سیها كامال به تقو نیا. كرد ید دست درازینظمش نبا

ارائه  یاز نقش مادر یشدت احساساته ب ینیین تفكرات، تبیا. کند میمردساالر خدمت 

حق مردان كه قدرت . سخت خشن نهفته است یتین، واقعیین تبیاما پشت ا. می دهند

 .انه خود دارندنه پشتوین زمیكامل دولت را در ا

شان یا. می شودت مطرح یمالك مسالهان ین میكه چرا در اکند میت یحكمت شكا یآقا

ن بر یت طرفیمالك ین، جدال بر سر مرزهاید فرمول تضاد مادر و جنیچرا با: "گوید می

 ".رفت؟یجفت و رحم را پذ یها سلول

ت یبر سر مالك می تواندست؟ مسلما بحث نیچ" نیطرف"ت یاوال، منظورتان از مالك

 .، زن و مرد است"نیطرف"پس، منظور از ! جفت و رحم باشد یها ن بر سلولیجن

اثبات  آن را یخیسم تاریالیو ماتر. چون موجودست می شودت طرح یمالك مسالها، یثان

م یتقس طبقات متخاصمبه  یكه جامعه بشر یاز وقت: ن قرارستیقت از ایحق. كرده است
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 یها از اهرم یكیز به ید مثل زن نیرار گرفت، كنترل تولشد و زن تحت كنترل مرد ق

زات یاز همان وقت، تما. ل شدینده او تبدیستم بر زن و سلطه بر سرنوشت و آ یاصل

م كرد یرا به باالدست و فرودست تقس ی، جوامع بشریت خصوصیمالكبر  یمبتن یاقتصاد

ار یاخت یقوق خود و حتل شد و زنان همه حیو همزمان سلطه مرد بر خانواده و زن تحم

ن و ی، قوانیاسیس یها، نهادها ت و دولتیدستگاه روحان. ز از دست دادندیبدن خود را ن

ن را بر دوش زنان مستقر یسنگ یكار شدند تا باره دست ب یهمگ یارتجاع یدئولوژیا

انگر آنست كه در قلب منازعه بر سر یب ،بوده یه جوامع طبقاتیك مشخصه كلین یا. كنند

ا یكردن، محدود كردن و  یرقانونیغ. قرار گرفته است تیمناسبات مالك مسالهن، یجنسقط 

د كنترل شوند و یهستند كه با یملكینكه زنان مایا یعنین، یمخالفت داشتن با حق سقط جن

تحت ستم نگاهداشتن  یبرا یمناسب یاسیك ـ سیدئولوژیله ایاست كه وس یملكین، مایجن

 .استزنان 

هم جلو  یطرح عمل" نیطرف"كردن  یو راض" معامله"جوش دادن  یحكمت برا یآقا

 یمنظور مهلت برا)هفته قرار دارد  72مهلت را  می شودظاهرا : "گوید میو  می گذارد

ت ین و حمایسقط جن ین خواست آزادیب یاسیك تعادل سیبه و (... است ین قانونیسقط جن

 (د از ماستیكعبارت داخل پرانتز و تا").دین رسیشتر از جنیهرچه ب

شه در یق كه ریاست عم ین تضادیا. افتیدست  می توانن ین تعادلیاما به چن

د یبا یا فرد مترقیرو یدارد و هر ن یت و مناسبات قدرت در جهان كنونیمناسبات مالك

ن و هم یهم ا. "ستین مسالهپاسخ " ن و هم آنیهم ا. "سمت خود را بدون ابهام روشن كند

 .دیآ ین دو جور در نمیو ا. یكنون ین و هم منافع نظام طبقاتهم منافع ز یعنی" آن

د فرمول تضاد یچرا با: "گوید میشان یا. هم دارد یگریحكمت جنبه د یاما صحبت آقا

 "رفت؟یرا پذ....ن، یمادر و جن

تضاد ( بدن زن یعنی)ك جزم از بدن زن با كل ین بعنوان یجن. موجودست یالبته تضاد

و . ن تضاد استیا بحث بر سر این كند كه گویتلقاین را  کند می یسعحكمت  یاما آقا. دارد

ن تضاد یچوجه موضوع مورد جدال بر سر ایه ن بهیدر بحث سقط جن. ت نداردین واقعیا

است و نه خود " نیتضاد مادر و جن"نه  یاصل مساله. ستیر مهم، نیو غ یار فرعیبس

ن یدر قلب ا(. زندیخیات آن بر میحكمت با حرارت به دفاع از حق ح یكه آقا" )نیجن"

ن تضاد است یا. حاكم قرار دارد یو زن با مناسبات طبقات ،ان زن و مردیمناظره تضاد م
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ش یرا پ یمت چیبه ق یچ. کند میت ها را مطرح یارجح. می گذاردكه حق انتخاب را جلو 

 .قت استین وارونه جلوه دادن حقیجز اه ب  یگرین دییهر تب. آورد یم

 كردن نقش زن" جاودانه"لت بشر تا از اصا

 ین عملینكه قبول كنند سقط جنیا یمنظور قانع كردن زنان براه حكمت ب یآقا

اصول " ،"یات انسانیح" ،"تعقل" ،"احترام"مانند  یم و مقوالتینادرست است از مفاه

 م ویها مفاه نیا ییگو. کند میاستفاده " یحرمت آدم" و "ر نابرداریمطلق و تفس یانسان

 یمشخص و مشروط در چارچوبه ها یمیمجرد و در هوا هستند و نه مفاه یمقوالت

 .نیمع یخیو تار یاجتماع

 یبحث. ستیك نیولوژیب یبحث یات انسانیاحترام به ح: "گوید میشان یمثال ا به طور

. غلط یاما فلسفه ا. است یفلسف یبحث. ن حرف درست استیبخش دوم ا". است یفلسف

ر و تكامل ییو الجرم با تغ یمربوط به جوامع بشر یست اخالقا یله از مقوین" احترام"

احترام به . کند میر ییآن و بالطبع خود مفهوم احترام تغ یاخالق یها ، ارزشیجوامع بشر

 یهر طبقه ا یبرا. را بر خود دارد یك طبقاتیدئولوژینش ایكر و بفك تی، مهر یده ایهر پد

البته طبقات استثمارگر همواره و . کند میفرق " یتراماح یب"و " احترام"، "بد"و " كین"

را فراتر از تضادها و  ینیده اند موضوعات معیخود كوش یها دئولو یق ایاز طر

متضاد  یطبقات و منافع طبقات کنند میكه قبول  یزمان یحت. قرار دهند یمنازعات طبقات

مهر طبقات ندارند؛  هستند كه ییورزند كه احكام و ارزشها یموجودست، اما اصرار م

 یها ارزش یبرا یگاه مقدسیجا حالی کهها در  آن. رندیرناپذیو تفس یابد یها ارزش

ها  آن. دنها را مجرد از زمان و مكان جلوه بده ن ارزشیتا اکوشند میقائلند،  خود یاخالق

 یو طبقات یاجتماع یها متعلق به كدام رده بند ن ارزشیكه ا مسالهن یتا ا کنند میتالش 

ات و ینها از ضروریهمه ا. را پنهان كنند کند میت یرا حفظ و تقو یاست و منافع چه كسان

ن یپرده از ا کنند میها همواره تالش  ستیو كمون. می شودها بلند  آن یمنافع طبقات

ها را افشا  آن یده هایبودن و جانبدار بودن ا یرعلمیطبقات حاكم بردارند و غ یبیعوامفر

 .كنند

نشانه تعقل بشر است و نه توكل به  یات انسانیاحترام به ح"ت معتقد است حكم یآقا

می كه هنوز  یاز تعقل بشر است، اما بشر ین احترام ناشیا. درست است". یخرافه مذهب
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كار ه م شده بیكه جامعه اش به طبقات تقس یعقل بشر. ابدیتوكل  یبه خرافه مذهب تواند

ر یتصو. ر كندیاش تفس یطبقات ینیطبق خاستگاه و جهانبده ها را بر ید تا مسائل و پدیآ یم

نكه یل ایدله ب یزن: نستیا می شودمطرح " یات انسانیاحترام به ح"عنوان ه آنچه ب یواقع

ـ  یخاطر حاملگه اد داشته باشد؛ بیتحرك ز می تواند؛ نمی شودكار یحامله است از كار ب

 یاجتماع یها تیه فعالیرند؛ به حاشیم یزنان م یاریاگر ناخواسته هم نباشد ـ بس یحت

كه  یژه هنگامیوه ب. می شوند یو روح یجسم یها بی؛ دچار انواع آسمی شوندرانده 

ن را ین جنیزند؛ او ا یها سر به فلك م بین آسیناخواسته باشد ابعاد و عمق ا ین حاملگیا

مجبور  ییژوابور" ر نابرداریتفس"ات یو اخالق یات سنتیر فشار اخالقیاما ز خواهد مین

جامعه مردساالر با  یها همه از سو نیا. خواهد یاست كه نم یزیچ یبه نگهدار

و در مقابل . می شودچ گرفته یو محافظه كارانه به ه ی، مذهبیت ضدعلمیغاه هات بیتوج

، خواه توسط ییسایخواه توسط رداپوشان كل)د قانع شود یها آن زن با بتین مصیتمام ا

ك یولوژیات بیمت حیكه به ق"( رانیتحوالت ا یفردا"در  یكارگرست ین حزب كمونیفعال

ن یحكمت ا یشما آقا. سلول بدنش دفاع كند یمشت" اتیحق ح"خودش، از  یو اجتماع

. دیبپوشان یمبهم و ادعا و تفرعن روشنفكر ید با الفاظ فلسفیمی توانتان را ن یریگ جهت

سا و جنبش یدر كنار كل یقیحق به طورد ید و چه نخواهین جدال شما چه بخواهیدر ا

 یت میبه رسم ین را تا سه ماهگید حق سقط جنییگو ینكه میا. دیف قرار گرفته ایپروال

ا زنان در یاز دن یادیهاست در مناطق ز ن حق را مدتیا. د فقط باعث خنده استیشناس

. کنند یمن حق دارند مبارزه یاز دست ندادن ا یجه مبارزات خود بدست آورده اند و براینت

 .دین حق توسط جامعه مردساالر اغتشاش به پا نكنیغصب ا یلطفا برا

سقط : "گوید میشان یا. است" یگانگیاز خودب"حكمت مقوله  یاما جوهر نظرگاه آقا

 یكه ماركس در مورد یحكمت مفهوم ینجا آقایا". بشر است یگانگین گواه از خودبیجن

.گیرد میت یكار برده را به عاره مشخص ب
10
 ست؟ یحكمت چ یاما منظور آقا 

ن كردن در یسقط جن: نست كهیا" یگانگیاز خودب" مسالهحكمت از طرح  یمنظور آقا

اما ـ . ن نكردن در ذات انسان استیسقط جن! ستیعت انسان نیدر طب! ستیسرشت انسان ن

                                                           
10
. بر كارگر استفاده كرد یه داریسرما یدیرات مناسبات تولیح تاثیتشر ین مقوله برایماركس از ا 

شدت با آن احساس ه بلكه ب برد مید لذت نینه آن كارگر نه تنها از كار و روند تولیبر زم كه یمناسبات
 .کند می یگانگیب
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بزند كه  یاره کدست ب می شودفراهم شده كه آدم مجبور  یشان ـ اوضاعیطبق گفته ا

 یشان كاری، حزب ایاسیتحوالت س یكه در فردا می دهدو وعده . رشتش استخالف س

 !(.ند و سقط نكنندیبزا یعنی! )شتن بازگردندیخواهد كرد كه زنان به اصل خو

 آشكار یخوبه ه بین نظریخ تكامل بشر در ایخ منجمله تاریاز تار یستیده آلیدرك ا

 یمجرد و جدا از مناسبات طبقات به طور" سرشت و ذات انسان"از  می توانا یآ. ستا

ر و یو تقد" خدا"را دست یز زنند میاد یها ز ن حرفیون از ایموجود حرف زد؟ مذهب

می حكمت؟ مال شما از كجا  یشما چطور آقا. نندیب یسرنوشت را از روز ازل در كار م

 یكرن تفیمائوتسه دون در مبارزه با چن. ییسم بورژوایست مگر اومانیچ نی؟ مال شما هآید

وجود دارد؟ البته كه وجود  یبنام سرشت انسان یزیا چیآ: "...نطور طرح كردیرا ا مساله

چ یه یدر جامعه طبقات. مجرد یمشخص، نه سردت انسان یفقط سردت انساناما . دارد

وجود  یمافوق طبقات ینداشته باشد، سرشت انسان یست كه خصلت طبقاتین یسرشت انسان

(.ن آنی یـ هنر یحفل ادبدر م یسخنران...." )ندارد
11
  

                                                           
11
به و ارزش انسان  یت و حقوق انسانیبر احترام به هو یاست مبتن یستم نظریك سی، ییسم بورژوایاومان 

ك عنصر مهم از یسم یاومان. ستا ییو فردگرا یت خصوصیدگاه احترام به مالكین دیشالوده ا. فرد مثابه
به نقطه  71در قرون  ییسم بورژوایاومان. کرد می یندگیسم نمایت با فئودالیرا در ضد ییبورژوا یدئولوژیا

ان گذارد و حق انسان در یمه را ب" ی، برادری، برابریآزاد"شعار  یكه بورژواز ید زمانیاوج خود رس
از  یكی" یسرشت انسان"ا ی" یعیجوهر طب. "كرد ش را اعالمیخو" یعیجوهر طب"تكامل آزادانه 

ن عرصه ین مبارزات در ایاز مهمتر یكی. بوده است یستیدرون جنبش كمون یموضوعات مهم مبارزه فلسف
ن یدر چ یه داریاز رهروان سرما یكیكه  یوشائوچیل. ن صورت گرفتیست چیدرون حزب كمون

 یز معتقد به تئورین ینه فلسفی، در زمگذاشت میش یه پرا ب ییك خط همه جانبه بورژوایبود و  یستیالیسوس
جوهر "ك وجه ی. شدیجوهر انسان قائل م یدگاه دو وجه براین دیا. بود" اصالت بشر"و " یسرشت انسان"

 یعنی" )یجوهر اجتماع"گر، ی؛ و وجه د(ز و امثالهمی، غرایهوش، سالمت یعنی" )یا سرشت انسانی یفطر
 ییبورژوا یاعتقاد به تئور(. انسان یدگاهها، عادات و خواسته های، دیاه، آگیدئولوژی، ایروانشناس

و  یزات طبقاتیرا مقدم بر تمایز. دیرس یم یمبارزه طبقات یاست به نفیدر عرصه س" یعت عام انسانیطب"
كه  یستیدگاه ماركسیبرخالف د. داد یرا قرار م" عت عام انسانیطب"بنام  ی، مقوله ایخصائل متضاد طبقات

 یفكر بشر تقدم قائل م یبرا" اصالت بشر"روان ی، پمی داندن كننده فكر او ییانسان را تع یجود اجتماعو
 .شدند

 یها و سال( یالدیم 50انه دهه یدر م) یا در شورویپس از شكست پرولتار به ویژهشات ینگونه گرایا
 یدر كشورها یمترق یروهاین یبرخ ییخرده بورژوا یه طبقاتیخاطر پاه ن بیمتعاقب آن، و همچن

از  ییا جدایو  یگانگیده بین پدیمهم ا یژگیك وی. رشد كرد یدرجات و اشكال مختلفه ، بیستیالیامپر
بود به  ییبورژوا یده عكس العملین پدیا". بشر"بود و علم كردن مفهوم مجرد و عام  یسم انقالبیماركس

ن یو ا. ن خورده استیمع ینشان طبقه ا یزیر چه به ینكه در جامعه طبقاتیبر ا یمبن یستیقت ماركسیحق
متعاقب شكست انقالب  یها خصوص ساله ده بعدها و بین پدیا. شود یم" بشر"شتر از همه شامل خود یب



 86 

د از سرشت انسان، یمی توانشما ن یعنی. بزر  موجود است یقتین حرف حقیدر ا

ن یمبدام ا یراسته ب. دیافته صحبت كنیخا معنا یتار یط مادیمجرد از مكان و زمان و شرا

و )شما هر موجود راست قامت  یعام و مجرد انسان كجاست؟ برا" حرمت"و " سرشت"

نست كه از یقت ایحق. قت نداردین حقیاما ا. است" در خود" یسرشت یدارا( نیجن یا حتی

ها  ها، عواطف و اصول آن م شد، انسانیجامعه به طبقات مختلف و متخاصم تقس یوقت

 .ن رقم زدیمشخص شد و سرشتشان را ا ینیمع یا با منافع و مواضع طبقاتیقو

. دن نقش زن استید" جاودانه" ،حكمت یآقا" اصالت بشر"دگاه یم دیجه مستقیاما نت

بر  یو ازل ی، ابدیادین بنیچن یده اید درك انسان از پدیچرا با: "...گوید میشان یا

منظور " ت بنا شود؟یفرد یبرالیل یت و تئوریر مالكیو گذرا، نظ ین دورانیچن یمقوالت

" و تولد یره كننده حاملگیباشكوه و خ"، همان پروسه یو ابد یده ازلین پدیشان از ایا

 .است

و پروسه  یو ازل یابد. "میگذر یحكمت م یك آقایدرامات ینجا از سوز و گدازهایما ا

ان زن و یست كه ما یه ایم كار اولیدن به تقسیبخش یجاودانگ یتماما برا..." با شكوه و 

 یعیطب به طور ین جهان مادیزها در ایچ یلیاما خ. آمد به وجود یعیطب به طورمرد 

ه كه ب یاغلب عناصر. دا كردیپ یگریت آگاهانه بشر صورت دیتوسط فعال داشت و یشكل

بشر و بنا بر  یدیو تول یعلم یت هایجه فعالیدر جهان موجود بودند در نت یعیصورت طب

كه شما  ین كره ایهم. م شدندیعظ یراتییبشر دستخوش تحوالت و تغ یها یازمندین

منطبق بر  آن راداشت و انسان  یگریصورت د یعیصورت طبه د بیكن یم یش زندگیرو

 به وجودست تصور كند كه امكان می توان 10تا دهه  یچه كس. ر دادییات خود تغیضرور

می  ین دو سال قبل چه كسیا تا همین خارج از رحم زن موجودست؟ و یآوردن جن

از به حضور جنس یبدون ن یعمل كلوناژ را انجام داد؟ عمل می توانست باور كند كه توان

.نر
12
دست انسان ه عت و بیكه در طب یمیرات عظییافراد تحوالت و تغ یاریبس یچرا برا 

                                                                                                                                       
ه ز گرفت و بیچپ سابق، دامن آنان را ن یروهایاز ن یاریدر صفوف بس یران و رشد روند انحالل طلبیا

 .شد یسم انقالبیجستن از ماركس یو دورن روند یاز ا یخود بخش یو فلسف یلحاظ نظر

12
ه یدر نشر. کنند میخود نگاه  ینك طبقاتیج آن با عیو نتا یعلم یمختلف به پژوهشها یشات طبقاتیگرا 

ن پروسه یدر ا: "...میخوان یم" ك پستانداریاز  ین كپیاول"تحت عنوان  یدر نوشته ا 11شماره  یهمبستگ
قا یجنس نر، وجود نداشته است و دق( اسپرم)م یرمستقیا غیم یخالت مستقد یعنید مثل، یتول یعیطبعا عامل طب

ا یاز مثبت بودن  یسنده به جمعبندیآنگاه نو". د مثلینامند و نه تول یم (clone) یكپ آن ران خاطر یمه به
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رات ییهستند كه قادرند به تغ یلی، اما تعداد قلکند میجلوه  یانجام گرفته قابل قبول و منطق

سلطه هزاران  به خاطرن درست یشند؟ ایندیان زن و مرد، بیم یعیم كار طبین تقسیدر ا

 .ستا از آن یناش یر و منافع طبقاتساله جامعه مردساال

ن شكل از ینبوده و نخواهد بود؛ منجمله ا یو ابد یازل یدر جهان ماد یده ایچ پدیه

د نسل بشر دانست؟ ید تولد بچه از شكم زن را تنها راه بازتولیچرا با. د نسل بشریبازتول

" یعیطب" چ كاركردیاما واقعا ه. ب استین مسائل عجیها فكر كردن به ا یلیخ یبرا

 .ستیموجود ن یچ موردیدر ه یافته و مطلقیاستقرار 

ن كه هست در نظر ید بشر را همیبازتول یو تنها راه برا" یعیطب"راه  یاگر كس

امور صحه " یعیطب"نظم  به مثابهزن در جامعه  یت كنونید به موقعیبا یرد، آنگاه میبگ

. استامور " یعیطب"ز نظم ین یكنون ینجا برسد كه نظم طبقاتیتا به ایبگذارد و نها

ن قانون جنگل حاكم بر جهان یزات و بر این نوع تمایبر ا می تواند نیناچارست كه بگو

د، اعتراض یآ یبر م ما كه از دست یكند كه تنها كار یریجه گید نتیو آنگاه با. فائق آمد

 .ن نظام استیا یها یاده رویبه ز

خواهد  یتر از علم و بدن انسان زمانقینطور درك عمیو هم یاسیس یبا تكامل آگاه

 نیست كه این نیمنظور ا! دینگران نشو. د از دوش زنان برداشته شودید كه بار بازتولیرس

 ینست كه بشر با تكامل آگاهیا مساله. عهده مردان قرار خواهد گرفته ت بین مسئولیبار ا

د خود یبازتول یبرا "یعیتنها روش طب"ن یجز اه گر بید ییها و علم قادر به اتخاذ روش

رد و یخطرتر انجام گ یار بید بشر بسیتا بازتول می شودكه باعث  ییها روش. خواهد شد

مسلما . خواهد آمد به وجودز یاز بشر ن یتر ار سالمیق امكان ظهور نسل بسین طریبه ا

 امروز یك بر برخوردهایدئولوژیو ا یرات فلسفینده اند، اما تاثیآ یبرا ییها ها طرح نیا

.دنمی گذارجا ه ما ب
13
و مردساالر  یاز شر جامعه طبقات یكه جامعه بشر ینده زمانیدر آ 

                                                                                                                                       
 ینه هاینظر من تنها در زمه ب ین تكنولوژیاستفاده از ا: "دیگو یپردازد و م ین عمل میبودن ا یمنف
و نفس  ینفس بشرگر آن در تقابل با ید یكاربردها یتواند اعتبار داشته باشد چرا كه تمام یم یزشكپ

 یعنید مثل؟ یخواند و نه تول یكردن م یكپ آن را یل كه بورژوازیمان دله ا بهیچرا؟ آ." است یعیوجود طب
ا چون بشر ی؟ یعیر طبیاست و غ ین در تقابل با نفس بشرینبوده ا یان كاره این میچون عامل نر در ا

 موفق به خلق آن شده و نه جنس نر؟

13
ن جزوه در یاز ا ییبخشها. ان شدیب" آگاه و مساله زن یایپرولتار"ازده سال قبل در جزوه ین موضوع یا 
 .د چاپ شده استیقت تجدین شماره حقیهم
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رها خواهند شد و در  یاز انسان تا علم و تكنولوژ یدیتول یروهایرها شود، مطمئنا همه ن

آنگاه . قرار خواهند گرفت ها آنشتر همه انسیچه ب ش هریو آسا یجامعه بشر یخدمت تعال

از  یالعالج ناش یر خواهد كرد و امراض كنونییتغ یمختلف زندگ یاوه هیم و شیمفاه

بر عهده زن بوده  یعیك ستم طبی به مثابهد مثل كه یو تول. نابود خواهند شد یجامعه طبقات

رات ییز فراهم كرده است آگاهانه و نقشه مند دستخوش تغیاو را ن یو موجبات فرودست

م كار یتقس"ن یشگر ایحكمت كه ستا یقااست كه آ ین موضوعیا. ن خواهد شدیادیبن

 .بكند می تواندن ش را همفكر یاست حت" یعیطب

 نیسم تا مخالفت با سقط جنیاز رفرم

هستند كه همه ما در  یاز روابط و مسائل اجتماع یاریبس: ".... گوید میحكمت  یآقا

 یمعه كنونو داده جا ینیت عیك واقعیبعنوان  آن رام یمحوشان را دار یكه آرزو نین ایع

خود و همه مردم  یها را بر زندگ م آثار ناگوار آنیكن یم یم و سعیشناس یت میبه رسم

 یآن برا ین دولتیتام یمواد مخدر و حت یمصرف برخ یما خواهان آزاد.... میكاهش ده

ت یما خواهان رفع ممنوع.... میدان یاد مین بردن اعتیشرط از باین را م و ین شده ایمعتاد

جواب مصائب .... میدان ین بردن فحشا میك شرط از بیاین را م و یشده ا یشاز تن فرو

ن فقط حرف یا.... ستیان آن نیه قربانیها و تنب كردن آن یرقانونیغ یه داریجامعه سرما

جلو آمده  یین تمدن اروپایهم یاست كه همپا یحرف هر كس. ستیها ن ستیما كمون

 ."است

و  یشه در مناسبات اجتماعیره رید و فحشا و غایچون اعت یناگوار یده هایاما پد

 یه دارین مناسبات، سرماین عصر نام ایدر ا. دارند یف شده ایمشخص و تعر یاقتصاد

كرده  یقبل یاجتماع ین مناسبات اقتصادیگزیاست كه قهرا خود را جا ین مناسباتیا. ستا

شنهاد یحكمت پ یاكه آق یزیچ. بدهد یگریخود را به مناسبات د ید جایز بایو قهرا ن

ن مناسبات دهشتناك است ـ و یاز ا یكاستن از آالم ناش یارائه مرهم و مسكن برا کند می

 .شه كن كردن آنینه ر

. ده استیبه ذهنشان رس یشنهاداتین پیستند كه چنین ین كسیحكمت اول یالبته آقا

 یول. ا كردنده ن تالشیاز ا یتریت و پشتوانه قویشان با جدیبرال ایان بورژوا لینیشیپ

م، یستم جلوتر رفتی، هرچه در قرن بین مناسبات اجتماعیاز ا یعوارض ناگوار ناش
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حكمت به آن دل بسته، مرتبا  یكه آقا ییتمدن اروپا. تر بود عیتر و ابعادش وس وحشتناك

 مسالهن یا گواه، یژه در سطح جهانیوه و استثمارش، ب یش ستمگریعش، با افزایبا فجا

ر یگیو پ یانقالب از مبارزه یو تابع یبخش به مثابهها،  ن تالشیكه ا یینجافقط هر آ. است

 یاجتماع یها از زندگ ین ناگواریجلو رفت، ا ین مصائبیشه كردن اساس چنیر یبرا

به مردم وعده . است یبكاریرا در پرده نگهداشتن فر یخیقت تارین حقیا. رخت بر بست

د چشمتان را یمی توانحكمت، آسان  یشما آقا. ار خطرناك استیبس یدادن كار یواه یها

م تا به یز حق داریاما ما ن. دیریها را انگار نه انگار بگ د و آنیببند یخیق تاریحقا به روی

 یدروطا یدن یچ جایدر ه. دییگو یهوده میم كه شما بییمردم و منجمله خوانندگان شما بگو

ن یدرست به ا. د كار نكرده استیه ااد جلو گذاردیان بردن فحشا و اعتیاز م یكه شما برا

طرق اعالم  هو ب یستیالیجوامع امپر ین حاال در برخیهم. ستندین یل كه شروط واقعیدل

به  یلحاظ قانونه ب یاجتماع یها ین ناهنجاریا یستیالیر امپریجوامع غ ینشده در برخ

؟ درست به دمی شوروز افزونتر ه ع روز بین فجایاما چرا بار ا. می شودت شناخته یرسم

. هستندن یمع یك مناسبات اجتماعیر یزناپذیها معلول و عوارض گر نكه آنیخاطر ا

و نه  یستیالیامپر یكردن ها" یرقانونیغ"نه . ن نظام و استمرار آنیاز كاركرد ا یبخش

گرچه . نیستندع ین فجایان رفتن ایاز م دروطامثال شما،  یبرالیل یها كردن" یقانون"

. نیق و چركیت عمیغاه ب ییها ز بر زخمیناچ ستندمي همره یمانز یممكن است برا

 یكه برا ید از مبارزه زنانیبا. ردیمردم مبارزه صورت گ یبهبود زندگ ید برایمسلما با

ن زنان یمبارزه ا. هستند دفاع شود یخود و فرزندانشان مجبور به تن فروش یگذران زندگ

، مبارزه عادالنه یمه بهداشتیداشتن ب یبرا شان و یه كنترل دولت و اوباشان بر زندگیعل

ان بردن یاز م یاز مبارزه برا یبخش به مثابهن مبارزه در پرتو و یاما اگر ا. ستا یا

ن یست جز تداوم همیز نیچ چیرد، دست آخر هیصورت نگ یع اجتماعین فجایا یشه هایر

 .ها رنج

د تا یتالش كرده ا یجدو ( قول خودتانه ب" )مانهیصم" به طورا شما یآ! حكمت یآقا

 یمائو تسه دون بود، برا یكه تحت رهبر ی، زمانیستیالین سوسید چرا در چیبفهم

ن مرض واقعا و یاد بودند، ایر اعتیاز مردم اس یت بزرگیاكثر حالی کهن بار و در ینخست

از  یكه بخش بزرگ یان رفت؟ و چرا در جامعه ایاز م یبدون اجبار در فاصله كوتاه

ن یمحو شد؟ ا یده ناهنجار در فاصله كوتاهین پدیبودند ا یر به تن فروشزنان مجبو
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اگر . بزر ، ممكن شد یجه انقالبیو در نت یم اجتماعیرات عظییه تغیتحوالت تنها در سا

شرو و آگاه آن جامعه تنها دنبال مرهم گذاردن بر مصائب توده ها بودند هرگز یپ یروهاین

. دیش چشم پوشبه روی می تواناست كه ن یتین واقعیا .ندکرد میدا نیپ یواقع ییبه رها

 .دیكن یكه شما م یكار

نست كه ینكته ا. ار ربط داردیست؟ بسین چیسقط جن مسالهنها به ید ربط ایپرس یالبد م

برخاسته  یده هایحاكم و ا یاقتصاد یبا مناسبات اجتماع یه حساب قطعیتسو یشما در پ

ن ینادرست از موضوع سقط جن ینییر به تبیناگزه ن بیمخاطر هه ب. دیستین مناسبات نیاز ا

 مسالهن یا یبرا یستیرفرم ییها و ارائه طرح( نفك داردیزنان ارتباط ال مسالهكه با )

، یچ ی، براینكه شما با چیربط دارد به ا مسالهن یبرخورد به ا یچگونگ. دیشو یده میكش

ت یتمام یدگرگون یمعناه ب در برنامه حزب شما انقالب. دیكن یو چگونه مبارزه م

پس . ندارد یین مناسبات جایبرخاسته از ا یده هایو ا یو اجتماع یمناسبات كهنه اقتصاد

 .دیرا جلو بگذار ییزن خط بورژوا ییاست كه بر سر جوانب مختلف رها یعیار طبیبس

ن یدر مقابل ا. تان مربوط است یستیدگاه رفرمیز كامال به دیقهر ن مسالهشما از  یتلق

دگاه برنامه حزب سقط یاز د: "جه گرفته اند كهینت یكسانگوید میسئوال مصاحبه كننده كه 

قرار دارد و مرتكب قتل  یك جانیت ین كرده در موقعیكه چن یت است و مادرین جنایجن

 :دیده ی، شما پاسخ م...."عمد شده است

جامعه . ردجامعه معاصرش قضاوت ك ید در متن نرم ها و سنتهایهركس را با"....

ات منصفه یعضو ه.... کند میها در عصر ما قتل اطالق ن ن بردن انسانیبه اشكال از ب

را صادر  ییكه حكم بمباران جا یس جمهورییر.... می دهدبه حكم اعدام  یكه را یا

جان كردن یهمه و همه آگاهانه در ب می گذاردكه بمب  یستیا تروریك ی، چرکند می

ن ین اعمال را قتل و همه عاملیاما جامعه لزوما همه ا کنند یمشركت  یواقع یها انسان

مطلق و  یبر اصول انسان یمبتن می تواندما  یشخص یتلق. شمارد یها را قاتل نم آن

 یخیو از نظر تار یست نسبیت چینكه جنایجامعه از ا یاما تلق. ر نابردار باشدیتفس

م به می تواناما ن.... زات اعداممدا مخالف مجایمن شد".... ؛ ...."ر استیمشروط و متغ

را قاتل  می دهدت اعدام یبه محكوم یكا رایرا كه در آمر یات منصفه ایل خود هیم

كه اقدام  یزن. ف را از كارشان ندارندین تعریها ا بخوانم، چون جامعه و الجرم خود آن

و  می داندا انسان كامل، نیك انسان، ین را ینا از نظر خود جنیقی کند مین یبه سقط جن
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 ...."گیرد میدر جامعه ن ین جارین از فرهنگ و قوانیاز عمل سقط جن یمنف یریتصو

و  می داندت ین را جنایند برنامه حزب شما عمل سقط جنیگویكه م" كسان"اوال، آن 

. كرده اند ی، برداشت درستمی دهدت قاتل قرار ین كرده را در موقعیكه سقط جن یزن

را در خود  مسالهن یبكند ا یهم كه هر كس" یمانه ایالش صمهر ت"برنامه حزب شما با 

 .مستتر دارد

 یست و قاتل و جانیت چیست قتل و جنایمعلوم ن: نستیتر، حرف شما ا ا، و مهمیثان

این را د یكن ین كرده میكه سقط جن یكا و زنیئت منصفه آمرین هیكه ب یسه ایمقا. ستیك

ئت منصفه یه ین را معادل رایسقط جن یعنیدن، ه را آورین تشبیا. می دهدنشان  یخوبه ب

و در . ن استیع و سنگین همانقدر شنیسقط جن یعنیا دستور بمباران گذاردن، یكا و یآمر

 یهر صورته حال و ب هره نكه بیا یعنیك را آوردن یها موضوع آن چر نیكنار همه ا

. یا ضدانقالبیباشد  ین اعمال قهر انقالبیحال ا. دیآ یسركار از اعمال قهر خوشتان نم

. اعدام یكا برایئت منصفه آمریه یا راین باشد یصورت عمل سقط جنه خواه اعمال قهر ب

 یجامعه معاصر متعلق به چه طبقات یها د نرمها و سنتییگو یچرا نم: نستیسئوال ا

ها قرار دارند و تا  ن نرمیبا ا!( ا در تطابقیو )است و طبقات مختلف چگونه در تعارض 

 ل شده است؟یقهر به جامعه تحم یرویو ن یبكاریه توهم و فریها بر پا ن نرمیا چه حد

كه حكم بمباران و كشتار مردم  یس جمهورییر: ن شكل استیه به ایاز نظر شما قض

كه  یجنگد، زن یخود م ییرها یكه اسلحه برداشته و برا ی، خلقکند میرا صادر 

رها شود،  کند مید یاش را تشد یدگیمدت ستیناخواسته كه موقع یزیاز شر چ خواهد می

ان ید میخواه ید و میكن یب شما صف ها را مخدوش مین ترتیبه ا. كجا قرار دارندیهمه 

 .دیجاد كنیا یده و ستمگر سازش و همسانیستمد

چوجه یه به..." ر نابرداریمطلق و تفس یبر اصول انسان یمبتن"شما " یشخص" یتلق

از  یقشر ین با تلقیا. دینده به خود آن رااز یجهت امت یست و بین یشخص یتلق

ن جوامع تحت سلطه ـ كامال همخوان یاما همچن یستیالیـ اساسا در جوامع امپر یبورژواز

 یست و سازشكاریآن قشر رفرم. ندارد یات آنان تفاوتیها و اخالق ها و سنت با نرم. است

ل از توده ها و انقالب حا نیاست، اما در ع یناراض یبورژواز یها یاده رویكه از ز

و  یستیان اعمال فاشیست تفاوت میل قادر نین دلیمه و به. ز سخت در هراس استیآنان ن

شما مانند . حق و عادالنه توده ها درك كنده ن را با شورش و مبارزه بیانه مرتجعیوحش
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 یبرا"! نظرش محترم است یهركس: "دیكن ین میینطور تبیرا ا مسالهبرال یك بورژوا لی

زند طبق یر یسر مردم بمب م به رویكه  یست كسانیم كه اصال مهم نییاطالع شما بگو

تحت  یها ا و خلقیاز نظر پرولتار. می شوندن جامعه معاصر قاتل خوانده نیها و قوان نرم

د از قدرت یاند كه با یشرمیح و بیان وقیها جان نیجهان ا یشرو و مترقیپ یروهایستم و ن

و  یون و افراد مترقیكا كه انقالبیآمر ییئت منصفه دستگاه قضایه. ده شوندیر كشیزه ب

ر كرده و به مر  محكوم ین دستگیل دروغیو دال یرا با جرم تراش یناحتت یتوده ها

 یهستند كه مشت یانی، قاتل و جانیمترق یروهایه نیدگان و كلیاز نقطه نظر ستمد کنند می

حق ندارند  یها حت نیا ایاز نظر پرولتار. نندک میاده یمنافع خود وضع و پ ین را برایقوان

توده . خودشان هستند یتكاران اصلین و جنایرا اعدام كنند چون مجرم ین واقعیمجرم

نش یبلكه بر اساس تفكر و ب" یشخص یتلق"ن قضاوت را نه بر اساس یشرو ایپ یها

مطلق و  یانبر اصول انس یمبتن"كه  یشخص یتلق. کنند میخود  یو جانبدار طبقات یقیحق

 یگذارند تا بلكه روز یم یچون شما باق یال پردازانیخ یز برایرا ن" ر نابردار باشدیتفس

" ر نابرداریتفس"كه  یآن اصول. دییایرون بیخود ب یریسرتان به سنگ بخورد و از عالم اث

ات یو كال اخالق یاصول انسان! كه وجود ندارد یزیچ یعنی. است" یاله"است اصول 

به  یدیم جدیز مفاهیها ن ر آنییاست و با تغ یو اجتماع یخیط تاریروط به شرامش یانسان

 د؟یندار ییم آشناین مفاهیا شما با ایآ. ر بردار استیو تفس گیرد می خود

 ییتا قانون گرا ییل گرایاز تقل

زن و خود  یت اجتماعیاز هو یستینیبخش اعظم جنبش فم یبا تلق گوید میحكمت  یآقا

بخش اعظم جنبش  یعنی)نان یر ایدر تصو: "گوید میشان یا. ل داردزن، مشك یآگاه

 می شودك ظاهر ینیحامله كل یشه در قامت مشترین زن همیدر بحث سقط جن( یستینیفم

دان آمده و ضد یست و اراده گرا به میده آلین موجود ایكه ا می شودالبد حال شما گرفته )

د باالخره یكه با یدئولوگیلسوف و ایف نه رهبر جامعه نه!( کند میسرشت خود مبارزه 

 یره اظهار نظر كند، نه انسانیو غ ین و حرمت آدمیجن یت انسانیات و هویراجع به ح

ا را به ین مسائل نظر داشته باشد و بخواهد دنیراجع به ا می تواندتش یكه جدا از جنس

 (عبارات داخل پرانتز از ماست...". )ببرد یسمت خاص

 یك و صنفیولوژیب ییل گرای، تقلیعاطفگ ین بیاتفاقا ا: "ی دهدمحكمت ادامه  یآقا
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ات را به یو بلند كردن پرچم احترام به ح یاكارین ریاست كه اجازه ا یستینیفم ییگرا

 ."خ بشر داده استیتار ین نهادهایتر ین و ضد انسانیاز مخوف تر یكی یعنیمذهب 

ها و  هاست كه ارزش ر آنیصتق. نجا هم زنان بدهكار هستندینظر شما اه اوال، ب

ر یتقص. ون منطبق شده استیبا مذهب یات و حرمت انسانیشما از ح یفلسف یباورها

ن یجز اه ز بیچ چیل انسان شدن دارد و هیده زنده كه فقط پتانسیك پدیست كه نسبت به ها آن

را از زنان  یشما همان عطوفت. هستند عاطفه یب، خود زن استاز بدن  یست و بخشین

 !قرار دارد" شیر پایبهشت ز"كه  ین از زن بعنوان موجودیروان دید كه پیتظار داران

چرا زن . شدت راست استه و در محتوا ب" چپ" یها یین از آن ظاهرنمایا، ایثان

خاطر ه ب حالی کهدر . تش راجع به مسائل نظر بدهدیمجرد و جدا از جنس به طورد یبا

د مجرد از یم كارگر بایینست كه بگویمثل ا .ت تحت ستم قرار داردین جنسیداشتن ا

ن یا. نظر بدهد یك انسان در مورد مسائل اجتماعیعنوان ه ت و خصائل اش فقط بیموقع

 یها تید با محدودیبا یستینیدرون جنبش فم یو انقالب یستیكمون یروهاین .ستین یشدن

ن، توده ها یسقط جنداشتن حق  ین دفاع از مبارزه براید در عیبا. ن جنبش مبارزه كنندیا

از  یه هر شكلیزنان عل یاز مبارزه عموم یبخش به مثابهن مبارزه را یم دهند كه ایرا تعل

 یت نظام ارتجاعیه كلیتحت ستم عل یاز مبارزه توده ها یبخش به مثابهن یستم و همچن

 یراد از مبارزات آن بین هم نكند بایچن یستینیاگر جنبش فم یاما حت. مردساالر جلو ببرند

د یزنان با"نكه یشما تحت پوشش ا. از ستم دفاع شود یه هر شكلیو عل یبه هر حق یابیدست

ر یرا تحق مسالهن ی، مبارزات زنان بر سر ا"ظاهر شوند...دئولو  و یرهبر و ا به مثابه

ن ینكه زن بتواند در این ربط دارد به ایبخش بودن سقط جن ییرها حالی کهدر . دیكن یم

ن یا یفایا ین موانع زن برایتر یاز اصل یكی یمادر ینقش اجبار. شودها ظاهر  مصاف

ممانعت  ین عرض اندامیقا از چنیتا دق کند میم یتحك آن رانقش است و جامعه مردساالر 

 .كند

كه  ینه در هر سطحین زمید كه مبارزات زنان در ایدرك كناین را د یستیشما قادر ن

. خلق است یره انقالب طبقه كارگر و توده هایباشد به نظم مردساالر ضربه زده و ذخ

 یریحق است، با خط و جهت گه ن مبارزه بیم اییگو یما م! دید نكنییگو یشما م

مه پرولتر، یپرولتر و ن یت زنان كه توده هاید، با اكثریش ببرین مبارزه را پیا یكالتریراد

د؛ با یها ندوز ییحم باالد؛ چشم خود را به مرایكارگر و دهقان هستند، متحد شو یتوده ها
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 .دیو طرق تحول آن نگاه كن یبه مشكالت جامعه بشر ید گسترده ترید

 یشات مختلف است و بخش مهمیرنده گرایدر برگ یستینین درست است كه جنبش فمیا

ك ین یخالصه كردن مشكالت و معضالت در هم یعنیدارد؛  ییل گرایاز آن مشكل تقل

شتر و یست؛ بیچ كمتر از آن نیشما ه یاسیك و سیئولوژدیا ییل گرایاما تقل. نوع ستم

د و یبسته ا یاجتماع یو واقع ینیع یتضادها به رویشما چشم خود را . خطرناكترست

. دیبگنجان( كالن" )ماكرو" یها را در تضاد د همه آنیخواه یم یكینانه و مكانیكوته ب

تضاد  آن را یزمان. ستیكه چد یكن یروشن نم احتز صراین تضاد را نینكه ایم از ایبگذر)

تضاد انسان "د منظورتان یآ ینظر مه ن مبحث بید در ایخواند یم" ه داریكارگر و سرما"

انه یل گراین تقلیین تبین عیچه باشد ا اما منظور شما امروز هر.( است" شیبا سرشت خو

آن مخرب انبار و یز یج عملید و نتایكرد یمل یو نابرابر یمل مسالهست كه در مورد ا یا

 .ن خواهد بودیز چنیمورد ن نیدر ا. دندیكردستان همگان د یبر جنبش انقالب را

 یژه برخیوه موضوعات و ب یاریآموزد؟ بس یم یزیما چه چه ب یسم انقالبیماركس

 یواقع ییانگر تضادهایب( ین ستم ملیو همچن)زات مانند ستم بر زنان یها و تماینابرابر

ن جامعه یادیشه در مناسبات بنی؛ گرچه رهستندخود  یها ركو مح یزندگ یهستند كه دارا

ن عصر، ستم بر یدر ا. ن مناسبات استیا یها در تحول انقالب آن ییدارند و راه حل نها

، یاش در انقالب پرولتر ییدارد و راه حل نها یه داریسرما یشه در تضاد اساسیزن ر

مهم  یبر زن، نقش یگونه ستمگره هریگر مبارزه علیاما از طرف د. سم استیكمون یبرا

و انقالب . کند میفا ی، ایه دارین عصر سرمایادی، در حل تضاد بنیدر انقالب پرولتر

شه كن كردن ستم بر زن، یدن و سرانجام ریسم بدون جنگیبه كمون یابیو دست یپرولتر

 .انجام نخواهد گرفت

ستها و یو رفرم یواقع یستهایان ماركسیز مهم است میك خط تمای مسالهن یدرك ا

 .بخوانند" ستیماركس"خود را  کنند میكه تالش  یستها و انحالل طلبانیاكونوم

است و  یو اجتماع یماكرو و عموم مسالهك ین یسقط جن مساله: "گوید میحكمت  یآقا

و راهگشا  یك جنبش درست و انسانی یادیو بن یاگر پاسخ عموم. ردید پاسخ ماكرو بگیبا

 ..." جواب داد ین پاسخ انسانیدر متن ا می توان ژه رایباشد، موارد و

اما طبقات مختلف و ". است یو اجتماع یماكرو، عموم" یا مسالهن یا. درست است

 یكسان نگاه نمی..." ماكرو و "ن موضوعات یمختلف به ا یفلسف ینش هایبه تبع آن ب
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ن شكل یبدون ا: نستیا مسالهن یپاسخ ماكرو به ا( حكمت یمنجمله آقا) یبرخ یبرا. كنند

" عتیطب"در  یزن از آن دستكار ییرها. د مثل، نسل بشر منقرض خواهد شدیاز تول

ن مذموم و ین مبنا سقط جنیو بر هم کنند مین نگاه یسقط جن مسالهن مبنا به یو بر هم. است

 .می شودشمرده " قتل"ا ی

و مردساالر،  یطبقات یاینكه در دنیا یعنی..." و  یماكرو و عموم" مسالهما  یبرا

. ستم بر زن باشد مسالهو  ید متوجه مبارزه طبقاتیدر درجه اول با مسالهن یپاسخ به ا

 یزیچ ی؛ نه بر مبنامی شودده یار و محك سنجین معیفقط با ا مسالهن یپاسخ درست به ا

 ".و راهگشا یدرست و انسان"موهوم بنام پاسخ 

ك مورد یبدن خود را حكمت خواست زنان به كنترل  ین چارچوب آقایدر هم

می " یادیو بن یانسان"در متن مسائل بزرگتر  ییو استثنا یفرع آن را. می داند" كرویم"

. دیفكر كن" یادیو بن یانسان"د به مسائل یها را ول كن نیا یعنی. طفره رفتن یعنین یا. داند

رك چپ سابق كه د یروهایاز ن یو مردساالرانه بخش بزرگ یك غلط، انحرافیپیتفكر ت

در متن " كرویم" یا مسالهن بعنوان یسقط جن مسالهاز نظر ما . سم دارندیاز ماركس ینازل

از مبارزه  ییجز. زنان قرار گرفته است ییكسب رها یچون مبارزه برا یموضوع بزرگ

ن یا یم و جایكن ین حركت میما از ا. ه نظام مردساالر استیمبارزه عل یعنی( ماكرو) یا

و به  کند میآن آغاز " سرشت"و " تیبشر"حكمت از  یآقا .مینك یرا مشخص م" جزم"

 .رسد یآن م ینف

تان  یدگاه كلیز كامال با دیروش مبارزه شما ن: شما ییم به قانون گرایاما بپرداز

" نیوضع قوان"قانون دست انداختن و راه حل مشكالت را در " معجزه"به . منطبق است

. دیزن ید كرد حرف میچه ها كه نخواه" رانیا تحوالت یفردا"نكه در یشما از ا. دنید

ك ید بدون یكن یچرا فكر م ت كدام طبقه؟یتحت حاكممنظورتان كدام تحوالت است؟ 

می محروم  یتوسط طبقه كارگر و توده ها یاسیو به كف گرفتن قدرت س یمبارزه انقالب

كرد منطبق  دیكه وضع خواه ینیافت؟ قوانیدست  یواقع به طورن خواسته ها یبه ا توان

 ست؟یآن چ ییاست؟ و ضامن اجرا یو اقتصاد یبر كدام مناسبات اجتماع

در جوامع . موجود است یزات طبقاتیكه تما می شودوضع  ین در جامعه ایقوان

محو  یبرا یستیالیزات و در جامعه سوسین تمایت ایتقو یبر استثمار برا یمبتن یطبقات

 است؟ یكیكدام ه مربوط ب کنید میه شما وضع ك ینینست كه قوانیسئوال ا. زاتین تمایا
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 یو اقتصاد یحاكم در هر جامعه، بازتاب مناسبات اجتماع ین اساسیمضافا، قوان

رات و حك و ییهر جامعه دستخوش تغ ین بر حسب مراحل تكاملین قوانیا. حاكم بر آنست

 یشرویجه پی، در نتینیط معیتحت شرا یه داریدر جوامع سرما. می شوداصالحات 

د ین پدیقوان یدر برخ ییها ینیو عقب نش یحك و اصالحات می تواندمبارزات مردم، 

انگر و حافظ وضع یكه ب یو اساس ین اصلین جوامع قوانینجاست كه در اینكته ا. دیایب

شكل حك ه ز كه بیمبارزات مردم ن یدستاوردها. ماند یم یموجودست، دست نخورده باق

و  یاسیو س یاقتصاد یشه هایكه ر یشه تا وقتیهمت شده، یتثب یو اصالحات قانون

مال ید و پایماند و در معرض تهد یمناسبات ستمگرانه موجودست، پا برجا م یاجتماع

 .ـ قرار دارد یررسمیا غی یشدن ـ رسم

ن قانون یاما مگر ا. می دهدن را یحكمت وعده وضع قانون بر سر حق سقط جن یآقا

خصوص ه كه ب یجیتصور نسبتا را: "گوید میشان یااالت متحده وضع نشده است؟ یدر ا

س ها ینست كه پروچویدر خارج از كشور هست ا یرانیست اینیان محافل تازه فمیدر م

 یبحث بر سر قانون. ستینطور نیا. فها مخالفان آن هستندین و پروالیمدافعان عمل سقط جن

 ...."ن عملین است و نه خوب و بد بودن ایا نبودن سقط جنیبودن 

االت یتر از هر جا در ایف قویس و پرو الیجنبش پروچ. ت نداردیها واقع ن حرفیا

جه مبارزات زنان در دهه ین در نتیسقط جن 7911كه از سال  ییجا. ان داردیمتحده جر

. ستیها نبود و ن ین سادگیبه ا مسالهاما . اعالم شد یقانون یالدیم 10ژه دهه یوه و ب 10

این ن هر روزه یضد سقط جن یروهاین یستیدولت و حمالت فاشن محدود شده توسط یقوان

 90و  10 یكشور در دهه ها یوان عالید. تر كرده است زنان مشكل و مشكل یبرارا 

كا، یجمهور آمر یروسا. ن صادر كردیرا در جهت محدود كردن سقط جن یاحكام یالدیم

 یهنوز مبارزات مهم و. كردند یبانین پشتیمخالف سقط جن یروهایگان و بوش، از نیر

ن ینكه سقط جنین ایچرا؟ چرا در ع یراسته ب. گیرد مین انجام یدر دفاع از حق سقط جن

ت و نفوذ یحاكم به خاطر؟ درست می دهدن مبارزه كشته هم یاست اما ا یكا قانونیدر آمر

تر  دارند و مهم یكاغذ آمده كاربر یشتر از قانون رویكه ب ییده هایق و گسترده ایعم

 .در پشت آن قرار گرفته است ینكه دولت ارتجاعیا

فقط . ستیخود حالل مشكالت ن یبه خود( عادالنه ینیهرچند قوان)ن یپس، وضع قوان

 یفردا"كه  یتیطبقه كارگر برقرار باشد ـ نه هر حاكم یت انقالبیكه حاكم یدر صورت
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جامعه  یامردم آگاه و فعال در همه عرصه ه یـ و توده ها می شودمستقر " تحوالت

 .خواهد داشت ییكه به نفع آنان وضع شده، ضامن اجرا ینیدخالتگر باشند، آنگاه قوان

به  ییوعده ها" همزمان مبارزه با مذهب"ن و یحكمت، تحت عنوان وضع قوان یآقا

 یزید چیمی توانشما ن. ار خطرناك استین بسیو ا. است یكه انجام نگرفتن می دهدمردم 

د و خود و مردم را دلخوش یحاكم وضع كن یو طبقات یات اقتصادمناسب یبنام قانون ورا

 .می شودد كه اله و بله یكن

به  ین را تا سه ماهگیسقط جن ید كه آزادیده یشما سخاوتمندانه به زنان قول م

 ین سخاوتمندیاما به ا. دیكن یم یقانون" تحوالت یدر فردا" آن راد و یشناس یت میرسم

ع و ین را شنین حق آنچنان عمل سقط جنیا یچون قبل از اعطا .ستیده شك نگرید با دیبا

شما استفاده كند،  یین حق اعطایبخواهد از ا ید كه اگر زنیده یجلوه م" یر انسانیغ"

به  یرین موضعگیدر جامعه با ا یچنان جو نكه آنیا ای. بخشد یش میش را به لقایعطا

ن یجرات نكند دست به چن یكس ن،یسقط جن یبا داشتن حق قانون ید كه حتیآ یم وجود

ن یسقط جن یپنهان به طورمخروبه  یز زنان در سرداب هایبزند و در دولت شما ن یكار

 .كنند

 مسالهن بر سر ینچنیا یشها را اعتقاد به خدا و روح به اتخاذ مواضعیاگر مالها و كش

سم یانسم و اومیحكمت را رفرم یزنان و جوانب مختلف مبارزه آنان كشانده است، آقا

 .نجا رسانده استیاش به ا ییبورژوا

 یستینیدوو یدگاه مردساالرانه، برخوردهاید

" یگانگیخودب"از  به روین یه بحث خود را در مورد سقط جنیك پایحكمت  یآقا

 یكار مزد: "گوید میشان یا. کند میسه یمقا یبا كار مزد آن رامورد  یو ب می دهدقرار 

 ".بشر است یگانگیدبن گواه از خویهم مانند سقط جن

" یگانگیاز خودب"است كه مفهوم  ین چه تفكر و منطقیكه ا می شودن سوال طرح یاما ا

ند و یچیها را كنار هم م و هم در ارتباط با زنان، آن برد میكار ه را هم در ارتباط با كارگر ب

نام دن یاست كه با شن ین بورژوازیا. است یك بورژوازین تفكر كالسی؟ امی داند یكی

از خود "حكمت نگران  یآقا. د مثلیاد تولیدن نام زن یافتد و با شن ید میاد تولیكارگر 

ك ید، یك ابزار تولیزن را  می تواندن تفكر نیا. اش است یدیفه تولیزن از وظ" یگانگیب
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می ن ین ماشیكه مانع حداكثر استفاده از ا یمیند و هر واقعه و تصمی، نبین جوجه كشیماش

 .اش نشود یگرانموجب ن شود

ت یاست كه به تقو یده زن و ابزار مختلفیت ستمدیزنان، موقع مسالهموضوع بحث، 

 مساله ین را سوایحكمت موضوع سقط جن یكه آقا ی، در حالکند میت خدمت ین موقعیا

 یچه زن و چه مرد كه درد ناش: "...گوید میشان یست كه ایجهت ن یب. کند میزن طرح 

درد مرد و . ت نداردین واقعیا." م خود حس كرده باشدیمستق یندگن را در زیاز سقط جن

. ت و كنترل بدن زن استیدرد مرد از شل شدن حق مالك. ستیكسان نین یزن از سقط جن

ن كار در معرض اتهام و یخاطر اه ب می داندآنست كه  یاحساس كند برا یو زن اگر درد

د، بحث یمردساالرانه هست یگاهنظر یچون شما دارا. فشار جامعه قرار خواهد گرفت

 یا نبودن شروع نمیخود را از خواست و اراده آگاهانه و داوطلبانه زن به حامله بودن 

ها نام عام  كه بر آن یحال تابع ارزشها و عواطف و احساسات بلكه زن را در هر. دیكن

می د یایرون بیك زن بیها از دهان  ن حرفیا یوقت. دیده ید قرار میگذاشته ا" یبشر"

ر تفكرات یا تحت تاثیست و یمتوجه ن یلحاظ معرفتبه دوار بود كه موضوع را یام توان

هم  ك مرد و آنیاز زبان  یاما وقت. چون شما قرار گرفته است یجامعه مردساالر و افراد

 یشما روشن نم. بالكل متفاوت است مسالهگر ید می آیدرون یب یاسیك حزب سی یرهبر

مانند  یزیم در مورد چیا ما داریگو. ستیزن چ یین به رهایقط جنس مسالهد كه ربط یكن

 .مجرد به طورخارج از زمان و مكان و  یمسائل. میكن یگر صحبت میز دیهر چ

، از "ن انسان استیجن"نكه ی، از ا"یپروسه حاملگ یره كنندگیشكوه و خ"شما از

بر آن نخورده است ـ و  یچگونه مهر طبقاتیدگاه شما هیعاطفه و احساسات ـ كه البته در د

 خواهد مین را نین جنیكه ا یف آن زنیتكل. زیكچید، اال یزن یز حرف میخالصه از همه چ

 ست؟یچ

: پرسد یشان هست را بداند و میا یكه مخالف بحثها ینظر كس خواهد میحكمت  یآقا

چ یر هیا خی می داند یاصوال عمل ناگوار و تلخ( نیسقط جن یعنی)ن عمل را یا ایآ"......

 "؟...ن نداردیبا سقط جن یو وجدان یو اصول یمشكل معنو

زنان مبارزه  ییرها یآگاه كه واقعا برا( ن مردانیو همچن)زنان ! حكمت یر آقایخ

و  یچ مشكل معنویرا نخورده اند، ه یضدعلم یب خرافه هایكه فر ی، كسانکنند می

 یبا كلمات. ال شما مشكل دارندآنان با تفكرات امث. ن ندارندیبا سقط جن یو وجدان یاصول
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به د، یب زنان را مرعوب كنین ترتید تا بدیكن ید و تالش میكن یف میرمسئوالنه ردیكه غ

قانع  یش مآبانه برایكش ی، موعظه هاکنید میصفت قاتل به آنان اطالق  یخجالت طور

د ینداراگر باور . رهیره و غیو غ کنید مین یكردن زنان در مورد زشت بودن عمل سقط جن

د فقط احساس خود را پس از عمل ید و از زنان بخواهیبگذار یك جلسه علنی. دیامتحان كن

شك اغلب زنان جواب خواهند داد احساس آرامش خاطر و یب. ندیشما بگوه ن بیسقط جن

در . بر طرف شد( ناخواسته یحاملگ یعنی)بت یك مصینكه یاحساس آرامش از ا. اطیاحت

ده یز از زنان پرسین یگریبهتر است سئوال د. ن به بعدیاز ااط یحال احساس احت نیع

گمان خواهند  یدارند؟ ب یافتد چه احساس یشان عقب م هزمان عادت ماهان یوقت. شود

اعصابم خرد است و آرامش خود را از   ...برم میسر ه ن لحظات بیتر وحشتناكدر "گفت 

 یچ احساسیتان ه یجدان انسانحكمت و یست كه شما آقایزین چیا...." دست داده ام و 

 .نسبت به آن ندارد

 یاز ابتدا. مشاهده كرد می توانرا  یقو یسمینیحكمت شوو یمصاحبه آقا یدر جابجا

مبارزه زنان را " یرانیست مهاجر اینیچپ سابق تازه فم"چون  یشان با دادن القابیگفتگو ا

ان یقا بیها دق" ستینیتازه فم"حكمت با  یو مشكل داشتن آقا یدلخور. کند میر یتحق

گر را از یزنان د خواهند میزن كه  یحكمت از دست عده ا یآقا. شان استیسم اینیشوو

ه یو مبارزه عل ییرها یكه برا یعرض رساند زنانه د بیبا. خشم آمده انده راه بدر ببرند ب

رده عرصه مبارزه گذاه ت گرفته از آن پا بأده ها و افكار مضحك نشیجامعه مردساالر و ا

. دین ماجرا خبردار شده اید كه تازه از این شما هستید ایشا. ستندین" ستینیتازه فم"اند 

است كه  یرانیست اینیورود شما به جمع مردان شوو!( ستید هم نیشا)آنچه تازه است 

د است ی؛ آنچه جدکنند میر یمتفرعنانه تحق یقا به سبك شما مبارزات زنان را با القابیدق

 .جامعه معاصراست یها نرم ها و سنت یستمگران حاكم تحت لوا اتیر جنایتطه

این كاش مجبور به گوید میاز درون منتقد ما به او  ییا صدایآ: "پرسد یحكمت م یآقا

قادر به درك  می داندك نوع ین را با عمل لوزه از یكه سقط جن یكس..."..."نباشمكار 

متعدد  یها شمار و نسلیب یها نانسا یآن برا یو بن بست اخالق یو تلخ مسالهعمق 

ات ین مناسبات و فرهنگ حاكم و جعلیرا هم یو بن بست اخالق ین تلخیاما ا ..."ستین

به ذهن  یگاه زن و نقش مادریاز نگرش به جا ینیو نوع مع یو ضدعلم یو مذهب یخراف

د یكه شا ین منتقد درونیا. حكمت فرو كرده است یشمار منجمله شما آقایب یها انسان
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ن جامعه و یا. است یرونیگذاشت، در واقع جامعه ب" وجدان یندا"بتوان بر آن نام 

و به او  می گذاردحاكم بر آنست كه زن را در منگنه  یها و باورها مناسبات و ارزش

 .کند مین را گوشزد یبودن ـ سقط جن" گناه"بودن ـ " هولناك"

كا برنامه یدر اروپا و آمر یك ناظر خارجی یاز نظر حقوق: "...گوید میحكمت  یآقا

چون  کند می یس دسته بندیك سند پروچویران را بعنوان یا یست كارگریحزب كمون

( طرفدار انتخاب)س یپروچو ین اسم گذاریمنتها خود ا... ن استیسقط جن یخواهان آزاد

چرا؟ چون شما را مجبور )است  یغاتیگمراه كننده است و تبل( اتیطرفدار ح)ف یو پروال

س حزب یجنبش پروچو یطرف سمبل و بستر اصل از آن(..... د؟یریموضع بگ دکن می

ل اگر از من بپرسند خود را ین دلیبه ا.... نتون هستندیكا و امثال كلیدمكرات آمر

عبارت داخل ." )بانه استیاكارانه و عوامفریر ین اسم گذاریا. كنم ینم یس معرفیپروچو

 (.پرانتز از ماست

. زن است مسالهحول  یمهم اجتماع یك قطب بندیكا یجامعه آمر در ین قطب بندیاما ا

ل یرا تشك یاسیك و سیدئولوژیك وجه از مبارزات ضد نظام حاكم در بعد ایعالوه بر آن 

انات یو جر یانقالب یها ستیست، كمونینیس ها، زنان فمیدر قطب پروچو. می دهد

از  یو گروه یر مذهبیو غ یمذهب یها ستیدر صف مقابل فاش. قرار دارند یمترق

. یاز سر ناآگاه یخاص خود و عده ا یها و باورهایستها با تنگ نظریبرالها و اومانیل

درون  یشاتیستند؛ هرچند گرایس نین جدال پروچوینتون در ایكا و كلیحزب دمكرات آمر

كا پراكنده است یئت حاكمه آمرین جناح از هیكه ا یها به غلط و بنا بر توهمات سیپروچو

 یها ستیرا بر دوش كمون یفه بزرگیت و وظین مسئولیو ا. د بسته اندیآنان چشم امبه 

حزب دمكرات و . ن انحرافات گذارده استیا ین جنبش بمنظور افشایدرون ا یانقالب

افته بود و یش یش از پیت بیزنان اهم یكه جذب آرا یان كارزار انتخاباتینتون در جریكل

 یاز محورها یكین یكه دفاع از حق سقط جن)د زنان ن در برابر جنبش رو به رشیهمچن

 یبرا ینشان دادند؛ همانقدر كه خاتم مسالهن یبا ا ییها یریسمتگ( ن جنبش بودیا یاصل

ه نتون بیكل. ن همانیدرست ع. نشان داد یریزنان و مبارزات و اعتراضات آنان سمتگ

صورت " بندرت"د یبا یاست ول ین قانونینظر او سقط جنه اعالم كرد كه ب یروشن

كه سقط کند میت یده را تقوین ایقت اینتون در حقیكل. است" فیكث" یرد، چون عملیبگ

 یریناخواسته جلوگ یرند از حاملگیم بگیكه تصم یاست و زنان یر اخالقیغ ین كاریجن
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 یها فین تحریو ا. حكمت یس است كه آقاینتون پروچویهمانقدر كل. ادكال دارندكنند 

س ینتون را در جنبش پروچویكاهد و نه كل یس میاز اعتبار جنبش پروچوحكمت نه  یآقا

 .گنجاند یم

 :ن قرارستیحكمت از ا یمشخصه نظرات آقا: میخالصه كن

عت و بر یحاكم بر طب ینین عیقوان یق نفیخ از طریبه علم و تار یستیده آلیبرخورد ا

ان درست ین مرز ممخدوش كرد یعام و مجرد برا یمیاز مفاه یی؛ سودجویجامعه بشر

و روش مبارزه  یستیرفرم یاسیك خط سیده و ستمگر؛ ارائه یان ستمدیو غلط، مرز م

 .ت مردساالرانهیغاه ب یدگاهیو د یرانقالبیمحدود و غ

د هنگام كنكرت یها را با ین لفاظیتر" چپ"گر اثبات كرد كه یكبار دیحكمت  یآقا

 .مورد قضاوت قرار داد یكردن و ارائه برنامه عمل

ست؛ ین" بهتر یایك دنی"د دهنده ی، نومی دهدحكمت ارائه  یكه آقا یخط و برنامه ا

كه  یحداكثر افق. است یو الجرم تداوم جامعه طبقات یبلكه كماكان تداوم نظام مردساالر

است كه قرارست  ییاصالحات جز ی، مشتکند میم یترس یست كارگریبرنامه حزب كمون

حكمت نه  ینظرات آقا. ك نظام سكوالر خدمت كندیدر  یتبه قانونمند كردن جامعه طبقا

ك مبارزه یشبرد یپ یها را برا آن یزنان نخواهد شد بلكه دست و پا ییتنها موجب رها

كه اگر کند مین حكم را اثبات یگر ایكبار دین خط و برنامه یا. بندد یكال میو راد یانقالب

ز یزن ن مسالهاو بر سر  یناچار پاه كل نظام كهنه را نداشته باشد ب یقصد سرنگون یكس

ناچار به ه نداشته باشد ب یبر سر ستم بر زن موضع درست یو اگر كس. دیخواهد لنگ

 .نداشته باشد ین قصدیاگر چن ی، حتمی شودده یسازش با نظام حاكم كش

*** 

ك جنبش رو به رشد زنان یجامعه شاهد . ار حاد استیران بسیزنان در جامعه ا مساله

ن جنبش تمام افراد و یا. فا كندیا یشاروین كننده در تحوالت پییتع ینقش می تواند است كه

دگاه و یص موضع، دیتشخ یاست برا یمحك. می دهدش قرار یروها را در بوته آزماین

 یه تمامیدگان و علیكل ستمد ییا از موضع رهاینكه آیا. گوناگون یطبقات یروهایگاه نیجا

 .ریا خی کنند میگر مبارزه ید ییایدن یراجوانب كهنه نظام موجود و ب

نكه یا. برخوردار است یادیت زیجنبش زنان از اهم یریگ جهت یمباحث فوق برا

زنان بسته است را بگسلد و در  یكه بر دست و پا ییرهایزنج یجنبش زنان بتواند تمام
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رها كند،  انقالب یبرا یقدرتمند یروین به مثابهگام بردارد و خشم زنان را  ییر رهایمس

جنبش زنان . می دهدخود قرار  یشارویرا پ ینست كه چه افق و اهداف و روشیمنوط به ا

زد، قادر به یمحدود به مبارزه برنخ یها ها و روش غلط و افق یدگاههایه دیاگر عل

 یبزرگ یها ها و مصاف ن جنبش با فرصتیا. بزر  و موثر نخواهد بود یها یشرویپ

زان یجه خواهد شد تماما بسته به آنست كه به چه میها چه نت نینكه از ایا. روبروست

 .می شودب یترك یح و انقالبیصح یزنان با خط یاحساسات و آمال انقالب

  7111، اردیبهشت 21حقیقت دوره دوم، شماره نشریه از  -
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 ست؟یچ یزندگ

 یژه به زندگیو یدر سراسر جهان ارزش ین سوال مهم است؟ موجودات انسانیچرا ا

ن یا. مینینش یمر  م یرا جشن گرفته و در عزا یما زندگ فرهنگ هادر تمام . دهند یم

قت یارزان است، حق یا، زندگیدن یبخش ها یا بعضی فرهنگ ها یافترا كه در بعض

ا حداقل یم ـ ینه یارزش م یام فاقد زندگیشتر از اشیهمه جا ما به آنچه زنده است ب. ندارد

م یخواه یم، و اغلب میم كه زنده ایما آگاه هست. كنند ین میچن ادعا دارند كه آدم هااغلب 

م یحاضر یط خاصیاز ما تحت شرا یاریم ـ گر چه بسیتا هر اندازه كه بشود زنده بمان

م یكن یم و فكر میكن یما به اطرافمان نگاه م. میگران فدا كنید به خاطرخودمان را  یزندگ

با آنان  یا چه وجه اشتراكیكند،  یز میمتمااطرافمان  یزهایگر چیما را از د یزیچه چ

بعد از مر  وجود دارد بحث  یا زندگیاز كجا آمده و آ ین مورد كه زندگیما در ا. میدار

ا به یجهان وجود دارد و آ های گر بخشیدر د یا زندگیم آیم، در شگفت هستیكن یم

های  یكه همه زندگموافقند  آدم هااغلب . اره ادامه خواهد دادین سیا یت بر رویموجود

ش یب یانسان ارزش یزندگ یاغلب ما برا. ستندیبرابر ن یارزش اجتماع ین دارایزم یرو

 یروز افزون به طور آدم هام و در همان حال یوانات قائلیگر حیا دیاهان یگ یاز زندگ

گر ید یك با زندگیاز نزد یت موجودات انسانیفیگردند كه بقام و ك یقت آگاه مین حقیبرا

 یهمه روزه موجودات زنده را م ها آنانس. اره گره خورده استین سیدر ا یل زندگاشكا

است  یا مسالها غلط یوانات گوناگون درست است یا حیاهان یا كشتن گینكه كه آیا. كشند

ن مردم یب یو بر سر چنان موضوعات. انسان یاجتماعت های یمربوط به ارجح

ت مناسبات یله ماهین برخوردها بوسیا. اشتوجود دارد ـ و خواهد د یطبقات یبرخوردها

 یكل به طورت را یمنافع بشر ییحاكم بر جهان شكل گرفته؛ مناسبات بورژوا ییبورژوا

ر یس یوانات برایاهان و حین كشتن گیفرق است ب ییایمثال دن. كند یم یتیمنافع اقل یقربان

ا یها  انوسیاق گر نابود كردن موجودات زنده درید یك سو و از سویكردن شكم از 

بدست آوردن منافع سهل  به خاطر ینفت و چوب بر یها یتوسط كمپان یباران یها جنگل

 .یالوصول و غن

مختلف  یقت است كه افراد متعلق به رده هاین حقیا بر ین موضوع، آگاهیمهمتر

ار یبس یت هایارجح یانسان یدر مورد زندگ ی، حتیو طبقات مختلف اجتماع یاجتماع
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 یزندگ یو قدرتمند برا یافراد غن. مین موضوع هستیما روزمره شاهد ا. ارندد یمتفاوت

جنگ بكار  یا برایكار،  یشان را برایا ها آن. ستندیقائل ن یدگان چندان ارزشیفقرا و ستمد

بعنوان مثال . است یر كامال خرج كردنیافراد فق یاز نقطه نظر قدرتمندان، زندگ. برند یم

رآبادها یو حص( نیرنشیمحالت فق)االت متحده جوانان گتوها یدر احاكم  های قدرتاز نظر 

از نخبگان حاكم آرزو  یاریبس. جامعه یها ارزش و خطرناك هستند كه آشغال یهمانقدر ب

ما به  یگر وقتیاز طرف د. ن جارو شوندیزم ین جوانان از رویدارند كه هر چه زودتر ا

 یاز مردم را م یم ـ ما طبقه اینیب یرا م نده مانیم، خود و آیكن ین جوانان نگاه میهم

 .كامال متفاوت و بهتر است ییایآوردن دن به وجودل یپتانس یم كه داراینیب

گر ین دیند ایگو یاز مردم م یگر چطور؟ بعضید یدر مورد كشتن موجودات انسان

ن یتفاوت ب ییاین موضوع دنیند كه بر سر ایگو یمثل ما م یگرانید. ستیر نیه پذیتوج

ك تجاوز كننده به عنف و ین خشونت یاز تفاوت ب ییایدن. ده وجود داردیستمگر و ستمد

 یكه م ین ارتشیتفاوت ب ییایدن. كند، وجود دارد یكه تجاوزگر را دفع م یخشونت زن

 یو ارتش" میستم استثمار بكشیكنگ را در خدمت س تیآشغال كله و یم عده ابروی"د یگو

 .وجود دارد" میکنآزاد  یق جنگ انقالبیز طرم خلق را ابروی"د یگو یكه م

 شودحفظ  ها ناكه شده، جان همه انس یمتیشه، به هر قید همیند بایگو یكه م ییها آن

 ها ناكه انس یحساب یب یها ج دردها و رن می دهداجازه  ین نظرید بدانند كه چنیبا

ن یا. ابدیام بق ییشوند، بدون جواب و چاره جو یروزمره و در سراسر جهان متحمل م

 .است یات زندگیز از واقعین

افراد به اصطالح . ده شودیب فهمین ترتیمه د بهیز باین نیموضوع حق سقط جن

فوتوس "ند یگو یكنند، م ین مبارزه میممنوع كردن سقط جن یكه برا" یطرفدار زندگ"

ك یقط را نه ف( ن سه ماههیجن)فوتوس  ها آن. كشته شود دین نبایو بنابرا!" است یزندگ

 .ستین این طور حالی کهدر . دانند یم یك موجود كامل انسانیموجود زنده بلكه 

ند یگو یاساسا م ها آن.( دهد یشتر مورد بحث قرار مین موضوع را بیا یمقاله بعد)

 ها آن. ك زن داردی یاز زندگ یشتریب یارزش اجتماع( ن سه ماههیجن)ك فوتوس ی یزندگ

 ".نانز یگور پدر زندگ"ند، یگو یم

جنگ ست، یط زیمح ین، مسائل نابودیات سقط جنین مردم بر سر اخالقین روزها بیا

موضوع . ره، بحث استیو غ یسم در مقابل خشونت انقالبیفیپاس مسالهمختلف و  یها
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م؛ راجع یفكر كن ید راجع به زندگیما با. ن مسائل مربوط استیهم به ا" ست؟یچ یزندگ"

ز آن گرانبهاست؛ و ینكه چرا و چه چیست؛ راجع به اینچه هست و چه  ینكه زندگیبه ا

 .د حفظ كردیو نبا می توانشه نیانسان را هم یزندگ ینكه چرا حتیا

دگان، یستمد یكل به طورمردم و  یر كردن اذهان توده هایاس یحاكم برا یقدرت ها

 ها نآ. آورده اند به وجود یاتین موضوع حیو اطالعات غلط برحول ا یجیگ یادیمقدار ز

مطالعه  ها آنكه بر سر ی، مسائلیزندگ یات علمین واقعیه تریاكثر مردم را نسبت به اول

 .دارند یده اند، نادان نگاه میبه اثبات رس یشده و حل شده و در جهان واقع

ز ین، معموال خط تمایزم یه موجودات مختلف رویها با در نظر گرفتن كل انسان

ن واقعا یاما ا. کنند میم یست ترسیبا آنچه كه ن" ه استزند"م ییوگ ین آنچه ما میب یبزرگ

صخره ها و  یاهان، جانوران، و حتیاست كه بدن ما و تمام گ یتیبه چه معناست؟ واقع

پس . است كه مدتها قبل درون ستاره ها ساخته شدند ین شامل عناصریزم یرو یخاك ها

ذغال متفاوت  یا از كلوخه ار یگریسم زنده دیا ارگانیا هر جانور یواقعا ما  یزیچه چ

 ؟کند می

بلند شده و در اطراف قدم زند، اما  می تواندكلوخه ذغال ن. ستین یهیجواب چندان بد

 یك رودخانه برای! كشند یاهان نفس مین وصف گیكنند ـ با ا ین نمیز چنیاهان نیگ

 نیاست كه زم یمیعظ یماد یرویز نیاهان خانه است و خودش نیجانوران و گ یاریبس

 سم زنده است؟یا رودخانه خودش ارگانیآ یـ ول بخشد میكند و انحنام  یاطرافش را م یها

با  یكل به طوررزنده و یغ یزهاین با چیزم ینست كه موجودات زنده رویت ایواقع

درصد  99د كه یریدر نظر بگاین را فقط . دارند یتمام مواد جهان وجه اشتراك فراوان

گر ید. ومیدروژن و هلیه: ساخته شده است ییایمیو عنصر شجهان شناخته شده صرفا از د

كه ستارگان شروع به  یستارگان زمان یواقعا مشترك در درون هسته ها ییایمیعناصر ش

حرارت و فشار درون آن ستارگان چنان . می شوندد ی، تولدنکن یختن میسوختن و فرو ر

، در می دهد یرو یب هسته امانند آنچه كه در بم یدماهسته ا یواكنش هام است كه یعظ

وم به ی، هلمی شودل یوم تبدیب شده و به هلیدروژن تركیه های اتم: می دهدرخ  ها آن

تروژن یره ـ منجمله نیس، سولفور، و غیلیژن، سپس نئون، منگنز، سیكربن، كربن به اكس

 ...م، آهن،ی، كلس(ازت)

 یلیت كه عناصر خل اسین دلیرسد به ا ین نام ها آشنا بنظر میاز ا یاگر بعض
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كه تمام عناصر  می شودن پنداشته یدر واقع هم اكنون چن. ن هستندیزم یمتعارف رو

اردها سال قبل در یلیوم در اصل میهل یدروژن و مقداریر از هیغه ن بیزم یرو ییایمیش

ن یو سقوط بوده اند ا یكه در حال خاموش ید شده اند و ستارگانیدرون ستارگان تول

غلیظ ج سرد شده و با یتدره ن گازها بیا. كل گازها در فضا رها كردندعناصر را در ش

 یها ست كه هنوز در بخشین پروسه ایا. ل شدید تشكیارات جدیستارگان و س ها آن شدن

 کنند میآن گردش  به دوركه  یاره اید، و نه سیستاره ما، خورش. گر كهكشان ادامه داردید

 .ل شدندیب تشكین ترتیمه ن ـ بهیـ منجمله زم

: ساخته شده اند یزنده اغلب از چهار عنصر اصل یزهایاره ما، تمام چیس یبر رو

ن یبدن خود ما از ا های اتمدرصد  99بعنوان مثال . دروژنیتروژن و هیژن، نیكربن، اكس

كربن ساخته  های اتمك پنجم وزن بدن ما از یحدود . ساخته شده است ییایمیچهار عنصر ش

قت دارد كه، ما از مواد ستاره یستاره شناس واقعا حق" كارل ساگان"لذا حرف . شده است

و تشابهات ما  یوستگیم، و از پیفكر كن مسالهن یارزش دارد راجع به ا! میدرست شده ا یا

 .میابیب یه مواد كهكشان، درك درستیرزنده، و بقین، زنده و غیزم یرو یزهاین تمام چیب

را دارند كه به  یساختمان ینقش آجرها ن صرفایزم یمتعارف رو های اتمالبته 

ب شده و یگر تركیكدیانواع مختلف اتمها با . ده شده اندیشكل گوناگون كنار هم چ ها میلیون

ا مولكول آب از ی یه ایك واحد پایبعنوان مثال، . سازندیبنام مولكول را م یه ایپا یواحدها

ند به اطراف حركت می توان ها اتم. ژن درست شده استیك اتم اكسیدروژن و یدو اتم ه

به . مختلف معاوضه كنند یها ا مولكولیگر اتمها در همان یخود را با د یكرده و جاها

اد یار زیرات بسییار مختلف و تغیبات بسیترك. ندیگویم ییایمیش ین حركات واكنش هایا

ل یدل به همینرد و یبگ به خود یادیت زینهایاشكال ب می تواندماده . می دهد یهمواره رو

 یمولفه ها. ستندیها هرگز ساكن ن اتم. ستندیجور ن كین همه یزم یرو یزهایاست كه چ

، و با کنند میر ییكه همواره در حال حركتند، تغ ن استیر آن ایا غیتمام ماده ها، زنده 

 .گر فعل و انفعال دارندیكدی

ر زنده یرا از غ" زنده"ماده  یزیشه در حركت است، چه چیاما اگر تمام ماده هم

ده اند ـ یچیپ یلیزنده خ یسم هاین ارگانیساده تر یاره ما حتیس ی؟ بر روکند میز یمتما

. هستنداد یار زیبس یو سطوح سازمانده یداخل یمولفه ها یدارا ها آنكه  ین معنیبا

سلول ها . شتر ساخته شده اندیا بیك سلول زنده یعموم از  به طورزنده  یسم هایارگان
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 یهستند كه پوسته ا یینها در اساس تجمع مولكول هایهستند؛ ا یزندگ كوچك یواحد ها

 یبعض. می دهدرخ  یاریبس ییایمیش یآنان را احاطه كرده كه در درون آن واكنش ها

 ی، فقط دارایكروسكپیم یحوضچه ا یسم هایا ارگانی یزنده، مانند باكتر یسم هایارگان

اد كه متقابال یار زیبس یسلول ها یا داراسم هیگر ارگانید در حالی کهك سلول هستند، ی

 ها میلیون یعنی)ون ها یلیتر یمتوسط دارا به طوربدن انسان . هستندوسته و وابسته اند، یپ

 .استوسته یسلول زنده پ( ونیلیم

. ستین یكاف یف زندگیتعر یخود، برا یبه خود، یالت سلولیو تشك یدگیچیپ یول

را به  ین، زندگیمع یاز پروسه ها یجمع زدن تعدادبا  می توانكه  می آیدمعذالك بنظر 

موجودات  نز كردیمتما ین مجموعه برایم مشخص كرد و از ایشناس یصورت كه ما م آن

 :ن پروسه ها عبارتند ازیا. کردر زنده استفاده یزنده از غ

 .یرونیب یك منبع انرژی( کردن هزیمتابول)سوخت و ساز  ییرشد، و توانا ییـ توانا 7

 .تولید مثل ییتواناـ  2

 .آن تولید مثل ها و نسل یر طییجذب تغ ییـ توانا 1

 :میكن ینوبت نگاهه ها ب نید به هركدام از ایبگذار

 زمیـ ردد و متابول 0

آن كشند و  یبه درون م یرونیرا از جهان ب یك نوع منبع انرژیتمام موجودات زنده 

موجودات . كنند یم یدیل به مواد جدیتبدسوزانند و  یم آن را یعنی. کنند می هزیمتابول را

. كنند یه میاز دارند، تهیرشد، گسترش و ابقام بدنشان ن یق آنچه را كه براین طریزنده بد

ست یط زیرا به مح( فضوالت)از محصول زائد  ین نوعیتمام موجودات زنده همچن

 .گردانند یبرم یرونیب

؟ بله، "خورند می"اهان هم یا گیآ یلو". خورند می"وانات یو ح آدم هاكه  دانند میهمه 

ن یو همچن)د ینور خورش یله جذب انرژیاهان سبز بوسیگ. كنند یرا ماین كار ز ین ها آن

 ییایمیش یبه انرژ آن راو  می دهندرا انجام " خوردن"عمل ( د كربن و آبیاكس یگاز د

شكر و نشاسته  .می شودده ین پروسه فتوسنتز نامیا. كنند یل میشكرها و نشاسته ها تبد

 یرونیب یایز به دنیاهان نیگ. رود میره یوه، بذر و غینو، م یها د شده به ساخت بر یتول

" فضوالت"ن یاز شانس ما ا. است یكیمتابول ید جانبیكه تول می دهند پس" فضوالت"
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ها،  وانات، منجمله انسانیح !میاز داریتنفس ن یاست كه ما برا یژنیاهان سبز، اكسیگ

 یرا به انرژ یدیخورش یاهان ـ كه انرژیله خوردن گیخودشان را بوس یژمنبع انر

نوبه ه وانات كه بیگر حیخوردن د( ای) ل كرده اند ـ ویدر شكل شكر و نشاسته تبد ییایمیش

در طول . کنند مین یبدن خود انبار كرده اند، تام یرا در بافت ها یاز آن انرژ یخود بخش

رشد، گسترش و  یخودشان را برا" ییغذا"وانات منابع یحاهان و یگ" ییره غذایزنج"ن یا

ن پروسه مستمر رشد و یزنده از ا یزهایتمام چ. كنند یشان مصرف م یف بدنین وظایتام

 .می دهندر ییرا تغ یرونیآن فعاالنه خودشان و جهان ب یزم گذر كرده و طیمتابول

 تولید مثلـ  2

 یبرا یسم زنده ایچ ارگانیه. کنند یم تولید مثلزنده  یسم هایانواع مختلف ارگان

بعنوان . )كند ینم تولید مثل یسم زنده منفردیكند و مطمئنا هر ارگان ینم یشه زندگیهم

از افراد  یدیجد ید نسل هایتول ییاما توانا.( ستیفرزند ن یدارا یوان منفردیمثال، هر ح

 .استت تمام انواع موجودات زنده یجداگانه خصوص

فقط به دو  یموجودات تك سلول یبعض. می شودار انجام یطرق بس د مثل بهین تولیا

ر ید مثل غیتول)ند خودشان را كلون می توانموجودات  یبعض. می شوندم ید تقسیسلول جد

باز . د كنندیتول یكسانید یكرده، افراد جد( م شدن ـ میا تقسیق شكفتن یمثال از طر یجنس

به افته است ین ین تكویزم یوانات رویحاهان و یاز انواع گ یاریدر بس ید جنسیتول

با  ییا تخمك هایكنند و بذر  یب میتخمك ماده و اسپرم نر را ترك یها سلولكه  یطور

كه انجام  یقید به هر طریباز تول ییتوانا. کنند مید یفرد توله ل منحصر بیت و پتانسیهو

 .در تمام موجودات زنده است یدیكل یشود، صفت

 ها نسل یر طیید تغیو بازتولجذب  یبرا یقیـ طر 3

 محققن یب كردن آن با خود، و همچنیدن، تركیدر خود كش یمعناه ر بییجذب تغ

تكرار كردن آن و انتقال آن به  یمعناه نسل ها ب یر طیید كردن تغیبازتول. ساختن آن است

 .گران استید

عال آنان با قه فعل و انفیرزنده طرین موجودات زنده و غین اختالف بیاحتماال بزرگتر

 می دهندر ییتا متفاوت جهان خارج را تغیفیك یقیطره موجودات زنده ب. خارج است یایدن

 .ابندی یر مییله آن تغیوسه و ب
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 یایله دنیبوس می تواندد كه یریمثل سنگ خارا را در نظر بگ یر زنده ایموجود غ

و . ان فرسوده شودله باد و باریبوس می تواندعنوان مثال، ه ر داده شود ـ بییخارج تغ

ر آب را یمس می تواندمثال،  به عنوانر دهد ـ ییخارج را تغ یایدن می تواندن یهمچن

به  می تواند ین را بشكند، و حتیك ماشیشه یش می تواندا اگر پرتاب شود یمنحرف كند ، 

ن یله فشار درون زمیمثال بوس به عنوانرات را ثبت كند ـ ییزمان تغ یو طیپاس یصورت

 یم را نگاه میمربوط به عهد قد یوانیا حیاه یل گیا نقش فسی می شوده یه الیده و الخرد ش

ان آرام به یك جریاز  ین را انحنام دهد، پس از بارانیزم می تواندك رودخانه ی. دارد

با  می تواند یفوران آتشفشان. شودمحصور  یا توسط سدیل شود یخشم آلود تبد یالبیس

ل یهكتار را با گدازه سوزاننده تحل ها میلیونرا سد كرده و د یخاكستر خود اشعه خورش

راه اندازه و باعث شود هوا در مناطق ه ب ن گردبادیچند می تواند یك طوفان حاره ای. برد

 ها مثال نیا. ج زائل شودیتدره ا بیرد یقدرت بگ می تواندر كندـ طوفان ییدوردست تغ

ست اطرافش یط زیرزنده و محین ماده غیباست كه  ییایار پویاز كنش و واكنش بس ییها

 یزهایكه تمام چ ییآن توانا یرزنده دارایغ یستم هاین سیا تریپو یحت یول. می دهد یرو

 به طوررات یین تغید و پراكندن ای، و بازتول"دیجد"دن و جذب عناصر یش كشیزنده در پ

 .ستندیها هستند، ن نسل یمستمر ط

حداقل در )زنده  یسم هایتمام ارگان: ن استیچن می دهد ین كاركرد رویكه ا یقیطر

از  یهستند كه در درجه اول بر مجموعه ا یكیستم ژنتیس یدارا( ارهین سیا یرو

 ییایمیش یمانند انبار DNA .ست، استوارندها آن یكه در سلول ها DNA یمولكولها

 یزیمه رسم زنده را برنایك ارگانیاز رشد و تكامل  یاطالعات است كه بخش بزرگ یاوح

انبار  DNA. کند مین یمع آن را یاز خصائل اساس یاریكرده و گرچه نه تمام اما بس

و آن . ابدی یگر انتقال میبه نسل د یاز نسل. است یات موروثیخصوص یبرا یاطالعات

را به خرگوش و  یگریا دیك سلول تخمك را به اردك یكه ممكن است  یاطالعات اساس

 .تكامل دهد، در بر دارد یك را به موجود انسانیآن 

ن اشكال مختلف یار بیمختلف، تشابهات بس یره هایت یدر سلول ها DNA سهیمقا

جه شده یمشترك نت یكه ما همه از اجدادکند مین را نشان داده و آشكار یزم یرو یزندگ

ن یا.( دینگاه كن" یعیق انتخاب طبیاز تكامل از طر یمثال"مه ها بنام یاز ضم یكیبه )م یا

كتر با شامپانزه مرتبط بوده و یكه مثال ما از همه نزد می دهدها نشان  سه كردنیل مقایقب
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ستم یك سی. میرسد، هست یون سال قبل میلیم 2كه به حدود  یاجداد مشترك یاحتماال دارا

ك ی یتكامل كل یبرا یثبت كرده و نقشه اصل را یخ زندگیرات گذشته تاریی، تغیكیژنت

ابنده، مواد ی رییخارج دائما تغ یایبا دن ارتباطن در یاما همچن. کند میسم را فراهم یارگان

ن یزكننده ترین متمایابد، و ای یتكامل م یزندگ. کند میر را فراهم ییتغ یخام الزم برا

 .ت آنستیخصوص

ن پروسه اكثر یدر ا. ابندی یگر انتقال مید یبه نسل یاز نسل یكیژنت یبرنامه ها

 ینسبتا متفاوت یماند، اما افراد مختلف نسخه هایم یسبتا ثابت باقابنده نیاطالعات انتقال 

در  ینیمع یها" ییجابجا" تولید مثلان یچرا كه در جر می برنداز برنامه را به ارر 

منجر  ییایمیش یها ییجاه ب ن جایاز ا یاوقات بعض یبرخ. می دهدرخ  یكیاطالعات ژنت

آنست كه در هر  ین به معنایهمچن مساله نیا. می شوددر افراد  ینیبه ظهور خصائل نو

ن افراد موجود یب می تواند یادیزنده، تنوع ز یسم هایاز ارگان یتی، در هر جمعیمحل

 یایكه در كنش و واكنش با دن( وانیا حیاه یاز هر نوع گ یمتفاوت یها" نسخه" یعنی)باشد 

ط یش و واكنش با شران افراد مختلف با خصائل متفاوت كه در كنیان ایاز م. است یرونیب

از خود بر  یشتریكه فرزندان ب می شوندموفق  یابنده هستند، برخیر ییمستمرا تغ یخارج

كه ممكنست به  یو خصائل) ها آن یدرون یكیژنت یها یژگیب وین ترتیبا. بگذارند یجا

 .می شودل یتبد یبعد یها به خصائل متعارف نسل( ظهور برسانند

رات ییاوقات تغ یبرخ. ن استید همیمختصر و مف وربه ط" یعیانتخاب طب" یمعنا

وان یا حیاه ین از آن گیا نوع كامال نویره یك تیآمدن  به وجودآنقدر هست كه منجر به 

 یاره تكامل مین سیا یدر رو یاست كه زندگ یعیسم انتخاب طبین مكانیق ایاز طر. شود

 یگر، تنوع و گوناگونید یك نسل به نسل هایرات از یین طرق ثبت و انتقال تغیا. ابدی

 .ه استکردر یپذ ن را امكانیزم یرو یم اشكال زندگیعظ

 یدست. استناآگاهانه " آزمون"ك پروسه مستمر یر یدرگ یك معنا، ماده خام زندگیبه 

در تمام موجودات  یداخل یك مبنای. ت كند وجود نداردیاز خارج هدااین را كه  یخارج

ن یها، ا نسل یخارج، و ط یایكنش و واكنش با دن ن موجود است كه دریزم یزنده رو

طرف آن در ه كه موجودات زنده ب یا هدفی یانیك نقطه پای. کند میر یپذ رات را امكانییتغ

 .حركتند، وجود ندارد

 یرونیر بین كه موجودات زنده ـ در عمل كنش و واكنش با جهان متغیا یعنیاما تكامل 
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از موجودات بقا  یعده ا. د كنندیرا تول یاز زندگ ید و متفاوتیند اشكال جدمی توانـ 

 یلیخ می توانداوقات  یبعض نسل ها یر طییط، تغیبسته به شرا. ریخ یابند و عده ای یم

 به وجوده یع ماینسبتاً سر به طورم بوده و یاكستر می توانداوقات  یمحدود باشد، و بعض

 .شود یاز زندگ یدیآمدن اشكال كامال جد

به  یرات تكاملییاز تغ یاریو بس. ابدی یانتقال نم یزیهر چ. می شودنحفظ  یزیهر چ

ر را ییرا دارند كه تغ یین تواناین اوصاف فقط موجودات زنده ایبا ا. رسند یبست م بن

در  یم كه زندگید كنیباز تاك. د كنندیمستمر بازتول به طور آن را نسل ها یجذب كرده و ط

گر وجه مشخصه یز دیشتر از هر چیاست كه ب یفتن آن صیابد و ای یم" تكامل"واقع 

 .است یزندگ

ر ییجذب و حفظ تغ یبرا ی، داشتن طرقتولید مثل، (زمیمتابول)رشد، سوخت و ساز 

اره ین سیه موجودات زنده ایاست كه وجه اشتراك ما و كل ینها خصائلی؛ اها نسل یط

نسل ر به ییو انتقال تغجذب  یبرا یگریق دیمان طر یر تكاملیدر مس انسان هاما . است

 یقیع تر است ـ طریار قدرتمندتر و سریكه بس یقیم؛ طریز بدست آورده این یآت یها

نشده بلكه،  یزیما برنامه ر یانفراد یكیژنت یها ستمیم در سیمستق به طور، كه یاجتماع

، به یك موجود اجتماعیما به مثابه  یواكنش هاگر، از دل تجارب و كنش ـ ید یدر سطح

 .ده استیور رسظه

ا یدنه ب یك گر  جوان وقتی. را بدست آورده اند یین توانایاز ا یوانات ذره ایگر حید

ك ی. ردیاد بگیها  گر گر یاز د آن راد یكه چگونه شكار كند بلكه با می داندن می آید

ها  نهنگ. ردیاد بگیك بچه را یاز  تگر شامپانزه ها طرز مواظبید از دیشامپانزه ماده با

 .رهیآموزند و غ یخود را م یره هایده تیچیپ" یآوازها"جوانان خود  به

با  یخارج را در هم آهنگ یایتاً باالتر دنیفیك یبه درجه ا یموجودات انسان یول

اد دادن، مبارزه كردن ـ یاد گرفتن، یـ  یو اجتماع یارتباط یسازمان هاله یگر، بوسیكدی

 ینسل ها یم طیمی توانما .( کنند میر یین تغله آیو بوس) می دهندر ییبطرق گوناگون تغ

ق یر تطبیط متغیخ مان را ثبت كرده، خود را به شرایار، تجربه را انباشت كرده، تاریبس

ا یم، یافكن به دورن را یم و كدامیج كنیرا می خواهیمرا  ییها كیم چه پراتین كنییم، تعیده

خ یله تاریم بوسیمی توان ما. میشروع كرده و گسترش ده را یدیجد یها كیچه پرات

 یل كرده، و برایكرده، حال را تحل یمان و مبارزه، گذشته را جمعبند یجمع یاجتماع
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 .میفرد هسته اره منحصر بین سیا ین نظر ما رویو از ا. میزینده نقشه بریآ

ن كهكشان وجه یم كه ما با كل ماده در ایدان یم: می شودن ین مطلب چنیه ایخالصه كل

اره ین سیا یه موجودات زنده رویبا كل شتر از آنیب یم و حتیدار یاریبس یها اشتراك

از )ست یقطعاً زنده بودن ما ن کند می" ژهیو" ییآنچه كه ما را به معنا. میوجه اشتراك دار

ما در آنست كه ما در  یژگیبلكه و!( اطراف ما زنده اند یزهایچ یاری، بسیهر چه بگذر

ت را ین قابلیشتریب!( ا بدیخوب )م كه یاره هستین سیا یرو یحال حاضر تنها شكل زندگ

ط یشرا یاجتماع یق ابزارهایاز طر یجمع به طوركه  مین امر بدست آورده ایدر ا

 .میر دهییرا تغ اره مانیخودمان و س یزندگ

، خون در كنیم میژن تنفس یل كه اكسین دلیم نه به این كار را بكنیم ایو ما قادر هست

ل كه با ین دلیبه ا یم، و نه حتیزن یا انگشت شستمان را مك میاست،  یمان جاریها ر 

را تمام عمرمان را در یم زین كار را بكنیم ایما قادر. كنیم می" فكر"مان  یانفراد یمغزها

و مبارزه  ی، زندگیاز جامعه انسان یبخش به عنوان، یگر موجودات انسانیبا د یهمآهنگ

موجودات  به عنوانست كه واقعاً ما را ین یزین چبودن در خودش آ" زنده. "كنیم می

 .است مسالهبودن كنه  یاز جامعه بشر یبخش. کند میز یمتما یانسان

اما . ژه استیز، و ویبا، اعجاب انگیناً زیقیاش  یو گوناگون یدگیچیبا تمام پ یزندگ

قت یحق نید شامل فهم ای، بایانسان ی، منجمله زندگیاز زندگ یتر قیعم یدرك و قدرشناس

 .ام، حفظ شودی، تمام ایشود تمام زندگ یدلخواه است كه سع یباشد كه نه ممكن و نه حت

اهان و یمثال، اغلب گ. اره استین سیا یرو یاز زندگ یت ضروریك واقعیمر  

ن امر یو ا کنند مید یرسند بذر و جوانه تولیشتر از آن تعداد كه به بلوغ میوانات بیح

اهان یوانات و گیگر حیمت دیقه وانات اگر بیح. ابندیبقام  یبعضكه کند مین یمعموال تضم

زنده  یكه زمان یواناتیاهان و حیاهان بخشاً از گیگ. كنند یند زندگمی توانه نكنند نیتغذ

 یبرا انسان هاما . کنند میه ی، تغذمی شونده یده و تجزیبوده اند و اكنون در خاك پوس

م، حشرات یكش یغذا م به خاطروانات را یح اهان وین سالمت و صحت وجودمان گیتضم

ك یوتیب یآنت کنند میزنده كه به بدن ما حمله  یها یكشتن باكتر یم، برایكش یآفت زا را م

 .میخور یم

نهاست ـ یزتر از همه این جدل انگیا فوتوس در عمل سقط جنین انسان یاما كشتن جن

تولید كنترل  حالی کهدر  یحت و استاز بدن زن  ین بخشیبا وجود آنكه فوتوس و جن یحت
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ن كننده ییهستند تع یكامل یسالمت و صحت وجود زنان كه موجودات انسان یبرا مثل

 .می شودت ین ضدیبا سقط جن. است

گر را ید ی، موجودات انسانانسان هاوجود دارد كه در آن  یادین لحظات زیهمچن

 یتعمارگرانه، و بعض، اسیمالحظگ ی، بیگر یالابال یاوقات از رو یكشند، بعض یم

 یر است و برخیه پذیتاً توجینین عیا. نفع كل جامعه یبرتر برا یر اجتماعینام خه اوقات ب

 .ریاوقات خ

را  یگرید ینكه زندگیا یرا برا ید زندگیاغلب با یت آنست كه موجودات انسانیواقع

 .كنند ، خاتمه بخشند یحفظ و غن

ن چه ین است كه در هر اوضاع معیا ا نه بسته بهیدرست است  ین عملینكه چنیا

نفع ه مات واقعاً بیت ها و تصمیا ارجحینست كه آیا مسالهاساس  مهمتر است؛ و در یزیچ

 ر؟یا خیت هست یتاً تمام بشریت بزر  مردم و نهایاكثر

 خالصه کنیم

ساخته شده " یمواد ستاره ا"ن ـ مرده و زنده ـ از یزم یما و تمام موجودات رو -7

 .میا

شتر ساخته شده یا بیك سلول زنده یعموم از  به طورن یزم یزنده رو یده هایدـ پ2

ن موجودات تك ین با هم نسبت دارند و از اخالف اولیزم یو تمام موجودات زنده رو. اند

 .اره هستندین سیا یرو یسلول

 :ات مشترك هستندین خصوصیزنده در ا یسم هایا ارگانیـ انواع مختلف موجودات 1

 .یرشد و سوخت و ساز انرژ ییـ توانا

 .تولید مثل ییـ توانا

 .بعد ینسل هار و انتقال آن به ییجذب تغ ییـ و توانا

 یاریات مشترك بسیاره خصوصین سیگر موجودات زنده ایبا د یـ موجود انسان2

ست كه داللت ین یداشتن آن خصائل کند یگر موجودات میاز د" متفاوت"آنچه ما را . دارد

در اطراف ما  یاریبس یها" یزندگ"ست كه ین نیمگر ا. كند یدن ما مبو" زنده"بر 

خود در  یین است كه ما توانای، اکند یم" ژهیو"ا یوجود دارد؟ آنچه كه ما را متفاوت، 

و مبارزه  یزندگ به وسیلهـ  یاجتماع یق ابزارهایرا از طر یط زندگیر دادن شراییتغ
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 یمان ـ به درجه ا یر خالل تمام زندگد یگر موجودات بشریبا د یكردن در هماهنگ

و نه صرفا )بودن  یاز جامعه بشر یپس بخش. میا تكامل داده یگریره دیباالتر از هر ت

 .كند یاست كه ما را انسان م یزیجوهر چ( زنده بودن
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 چند نکته مرتبط

 و تشكل دارد یسازمانده از یسطوح مختلف یزندگ

پروسه "دارد و همه  یاز سازمانده یح مختلفزنده سطو ۀن، مادیكره زم یحداقل بر رو

مانند  یسم تك سلولیك ارگانیمثال،  به عنوان. دهد ینم یدر تمام سطوح رو" یزندگ یها

كه  یسمیدر ارگان یول. می دهدم انجام یح دادینجا توضیرا كه ا ییوم تمام پروسه هایپارامس

از كل بدن هستند و  یتابع ان سلول هیزنده درست شده است، ا یها سلول یادیاز تعداد ز

سم منفرد و مجزا یك ارگانیبه مثابه  یت مستقلیموجود هستنداز بدن  یكه بخش  یمادام

و  استاز كل بدن زنده، زنده  یبخش به عنوانمثال هر سلول بدن انسان  به عنوان. ندارند

و  را سوخت ین سلول ها انرژیا. كند یبدن شركت م یزندگ یاز پروسه ها یاریدر بس

ه ك سلول اسپرم را بیا یك سلول جگر یف یمانند وظا یف تخصصیكنند و وظا یساز م

سم زنده را یك ارگانی یارهایتمام مع ییكوچك زنده به تنها ین واحدهایا یول. عهده دارند

 ی، هرچند واحدهاکنند مید نیاسپرم بازتول یها نمونه، سلول به طور. کنند میبرآورده ن

ن ید ایدر پروسه بازتول ها آنو  کنند مید یهستند كه بازتول ییسم هایت ارگانیكوچك از كل

 .ندیجو یسم شركت میارگان

كه  می شودت موجودات منفرد ـ گفته یـ كل یاز زندگ یبه آن سطح" سمیارگان"ترم 

ت رشد، یداشتن ظرف :یعنینجا بحث شد برآورده كنند، یرا كه در ا یزندگ یارهایتمام مع

گر ید یبه نسل ها یق آن صفات ارثیكه از طر یستمی، و داشتن سد مثلتولیزم، یمتابول

د یبازتول" منفرد هستند كه یسم هاین فقط ارگانید كه ایخاطر داشته باشه ب. انتقال داده شود

ت یا هر كلیره ها یا تیت ها ین نه جمعیگر و همچنیا هر واحد كوچك دیها  نه ژن" )کنند می

گر ید یهم در سطح و آن می دهد ین نسل رویچند یط یر تكاملیی، اما تغ(یبزرگتر

ره ها یكنند، ت یم تولید مثلپس افراد . زیكامال متما یها" نوع"ا یره ها ـ یدر سطح ت یعنی

 .ابندی یتكامل م

 هم ارتباط دارنده ن بیزم یزنده رو یزهایتمام چ

از  یه ذراتها و اتمسفر چنان بود ك آب ییایمیب شین، تركیزم یرو یدر شروع زندگ

 یده و خود را با پوسته ایگر چسبیكدیه ستند بمی توانك یارگان ییایمیمواد ش یبعض
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نها یا. ست رخ دهدمی توان یگوناگون ییایمیش یواكنش هامحصور كنند كه درون آن 

جذب كنند، رشد  یستند انرژمی توانزنده بودند كه  یها سلول نیه از نخستیاول ینمونه ها

به نسل  یرا از نسل یكیساده ژنت یزیاز برنامه ر یشكل یج حتیتدره د و بم شونیكنند، تقس

این د یجد یها سلولمتفاوت است، و  یلیست خیط زیط محیامروزه، شرا. بعد انتقال بدهند

در  یزنده امروز یها سلولاست كه تمام  ین بدان معنیا. کنند میچ شروع نیاز ه طور

ه ب! اره هستندین سیا یزنده رو یها سلولن ینخستتمام موجودات زنده، همه فرزندان آن 

، امروزه انواع و یعیسم انتخاب طبیق مكانیاز طر یاشكال زندگ یخیشكرانه تكامل تار

ه یاما اگر به عقب بازگشته و اجداد كل. اره موجود استین سیا یرو یاقسام شكل زندگ

و همه ما با . میرس یم اه سلولن یم، همه ما به همان نخستیكن یابیموجودات زنده را رد

 .میگر نسبت داریكدی

 گرید یمثال: یعیقه انتخاب طبیطره تكامل ب

 یزیك نوع وزغ كه فقط هنگام تخم ری)، قورباغه، وزغ سمندر (ن هایب یام ف)ستان یدوز

وجود داشت  یماه یسال قبل، نوع ها میلیوناز كجا ممكن است آمده باشند؟ ( رود میدر آب 

 یماه یمعمول( ـ م یماه یتنفس یپره ها) ینه تنها دستگاه تنفس ها آناز  یعض، كه ب(نیالب ف)

اد به یكه به احتمال ز" شش" یبلكه نوع. را داشتند رود میر آب بكار یدن زینفس كش یكه برا

مضافا، . ز دارا بودندیبتوانند نفس بكشند را ن یلحظه ا یداد خارج از آب برایاجازه م ها آن

 یكیتیجه تنوع ژنیكه نت)دادها یل روین قبیا. هم داشتند یكلفت و سخت یها الب ها آناز  یبعض

 یكه دارا ییها یرسد آن ماه یاما بنظر م. نرسد ییست به جامی توان( ن ها بودیدر الب ف

خارج از آب بسر برند قادر بودند هنگام  یستند مدتمی توانسخت بودند و  یها شش و بال

خود را به منبع  یق خشكینطرف آنطرف از طریدن به ایق جهیخشك شدن منبع آبشان از طر

بنظر .( كارها كنند نیند از امی توانهم  یامروز یها یاز ماه یبرخ)برسانند  یگریآب د

می كه  ییها یست ماهیشك ن. شد یها دچار خشكسال یست آن ماهیط زیمح یرسد زمان یم

كه  ییها یشتر از ماهیفس كنند بهوا تن یمدت یحركت كنند و برا یخشك یستند بر روتوان

 یمردند، از خود اعقاب یق دهند و دسته دسته مید تطبیط جدین شرایستند خود را به امی توانن

ه سخت از عالئم مشخصه قابل انتقال بودند، احتماال ب یو اگر شش و بالها. نهادند یبرجا

 كامل یئل مانند ششهان خصایاز ا یم تریاكستر یهمراه با نسخه ها یفاصله چند نسل ـ حت
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ن ها یدر واقع الب ف. شدند  یل میتبد یبه خصائل متعارف تر كوتاه و كلفت ـ" یپاها"تر، 

شدند  یدیش موجود جدیدایه پین بروند ماینكه از بین رفتند، اما قبل از ایج از بیتدره خودشان ب

 یز آب و بر خشكخارج ا یمدت درازتره كلفت و كوتاه داشته و قادر بود ب یكه شش و پاها

 .بودند یستان امروزید اجداد دوزین موجودات جدیا. بمانند



 008 

 !شه حفظ دودیهم باید میتواند و ن ینم یزندگ

كا یدر آمر ینام گروه" )یحق زندگ"نفر از گروه  كی: ك زنانینیك كلیصحنه مقابل 

او . کند ن منعیتالش دارد زنان مراجعه كننده را از سقط جن.( استن یكه مخالف سقط جن

كند  یفكر م"... است یزندگ( نطفه)فوتوس "گوید میدارد كه  یین رفته و تابلوییباال و پا

 .است ین كافیبحث حول سقط جن ین حد اعالم موضع برایهم

 یاز سلول ها. است؟ البته كه هست یاز زندگ ین درست است كه فوتوس شكلیا ایآ

د دارد، یت بال  شدن و تولیكند، ظرف یمل یرا تبد یو انرژ کند میزنده درست شده، رشد 

 .استره یو غ یكیستم ژنتیس یدارا

ن، كشتن یا سقط جنیآ. كند؟ بله، حتما یرا نابود م ین شكل از زندگین ایا سقط جنیآ

شتر یب. ستیبنام انسان ن یك فوتوس هنوز موجودی. وجه چیهه ست؟ نه بیگر نید یانسان

ن در مورد یا یاست، ول" زنده"فوتوس . نسان استبنام ا یا جوانه موجودیك بذر یه یشب

 یا یك زن صادق است، فوتوس هنوز از خودش زندگیگر در بدن ید یتمام سلول ها

 .كه در رحمش قرار گرفته، ندارد یزن یجدا از زندگ یا یزندگ یهنوز دارا یعنی. ندارد

ن یا. میستیدارد، ن" یزندگ"ت یكه خصوص یزیما لزوما مجبور به حفظ هر چ

موجودات زنده گوناگون " یزندگ"مردم مرتبا : دیدر مورد آن فكر كن. آشكار است یتیواقع

را هر بار این كار ما : می دهندرسد، خاتمه یبنظر م یتر ر بزر یخاطر آنچه كه خه را ب

جات و گوشت ها از نباتات و یوه ها، سبزیم ـ تمام میده یم انجام میخور یم یزیكه چ

 یهر بار كه ما درخت. ندیآ ی، بدست ممی شونده ما كشته یتغذ به خاطر زنده كه یواناتیح

كه ما  یزنده ا یسم هایكشتن ارگان یم، هر بار كه برایبر یم یمصرف سوخت یرا برا

گر را در دفاع از ید یهر بار انسان یا حتیم، یخور یك میوتیب یض كرده اند، آنتیرا مر

 یم، زندگیكش یم میگر شوید یانسان هاته شدن نكه مانع رنج بردن و كشیا یا برایخود 

 .میده یرا خاتمه م

ن یبنابرا. میكش یگر مید یكردن زندگ یحفظ و غن یرا برا یگر ما زندگیعبارت ده ب

 زن چطور؟ یدر مورد زندگ

او ممكن . استناخواسته شده است در خطر  یكه مجبور به ادامه باردار یزن یزندگ

به او  یو اگر ادامه باردار. متوسل بشود یدر پناه كوچه اسك دار ین ریاست به سقط جن
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به غرور و عزت نفسش لطمه . می شودعزت  یتر و ب فیاش ضع یل شود، زندگیتحم

 یدسته ا یارزش است و حت یاساسا ب گوید میق به او ین طریرا جامعه به ایخورد ز یم

شتر از او یب یو ارزش شتریب یست، احترامیهم ن یافته كه هنوز بچه كاملیسلول رشد ن

خودش را كنترل كند،  تولید مثلرا به او اجازه داده نشده است كه بدن خودش، یز! دارد

 یك برده آزادیشتر از یاو ب. ا نه و چه وقتیا مادر بشود یرد كه آیم بگیاجازه ندارد تصم

 .ندارد

اند كه روشن كرده  ها آن. نندیب ین صورت نمیرا بد مساله" یحق زندگ"طرفداران 

زن حامل فوتوس  یاز زندگ یشتریتر است و ارزش ب شان مهمیك فوتوس برای یزندگ

ك زن ین را از یخواهند با زور حق سقط جن یكه م ی، كسانیاز نقطه نظر اجتماع. دارد

 .ستندیشرور هار ن یشتر از سگ هایب یزیرند چیبگ

ا عكس یآ. هستندسابگر ح یانیا دروغگوینادان  ییز احمق هاین یاما از نقطه نظر علم

ها اغلب عكس  نیا. دیكن یها را بررس ن عكسید؟ ایده اید می برندكار ه را كه ب ییها

نست كه یت ایواقع یول. )ا آمدن هستندیدنه با آماده بیبزر  شده اند كه تقر یها فوتوس

 رین تصاویا.( می شودانجام  یكا در سه ماهه اول حاملگین ها در آمریدرصد سقط جن 90

كه زنان  ییفوتوس ها ییآورند كه گو به وجودن احساس را یشده اند تا در فرد ا یطراح

در آغوش  یهستند، آماده برا یكوچك یدوست داشتن یكنند درست مثل بچه ها یسقط م

 .است به دورن مرحله یها از ا فوتوس فرسنگ! ستین این طور یول. دن و آروغ زدنیكش

كنند،  یم میدروغ به حالت شناور ترسه توس ها را بد چگونه فویا توجه كرده ایو آ

از  یاریدر بس ین نشو و نما زن كجاست؟ حتیستند؟ در طول ایك زن نیكه در بدن  ییگو

ك رحم را نشان یاز فوتوس درون  ییها ا عكسیر یتصاو ها آنمدارس  یدرس یكتاب ها

چون ! نشان نمی دهند نندهیاز آن است به ب یزن را كه فوتوس بخش ها آن ی، ولمی دهند

 .ان است، پنهان سازندیهم در م یزن یت را كه پاین واقعیا خواهند می

كه مردم در مورد بدن خودشان  یقبوالندن نظرات دروغ خود از جهل ین گروه برایا

افتد،  یز درون بدن اتفاق میدانند كه چه چ یها نم یلیمثال خ. ندیجو یدارند، سود م

ك یقت در مورد تكامل یم حقینید ببیبگذار. رهیابد و غی یل متكام یك بارداریچگونه 

 .ستیفوتوس چ

و حادثه  گیرد میبر  را در یاست كه مدت زمان یپروسه ا ینست كه حاملگیت ایواقع
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 یاز پروسه ها یست؛ بخشیكند هم ن یت میهدا آن را یخارج ییرویز كه نیاسرارآم یا

. اسپرم امینر از تیغه با مرد ندارد ب یتباطاز بدن مرد و ار ی، نه پروسه ااستبدن زن 

می  یتمام ماجرا درون زن رو. ستیگر نیچ كس دیسا، دولت و هیاز كل ین بخشیهمچن

 یر مییمداوم تغ به طورنه ماه  یو ط می شودل یر كرده و به فوتوس تبدییتخمك تغ. دهد

 می شودباعث ( ندک میكه بدن او كار  یقیطر)زن  یولوژیزیل كه فین دلیاه كند، فقط ب

هفته  71تا  7) ین مرحله بارداریرا كه در نخست یزید چیبگذار .بدهند یرات رویین تغیا

 :میكن یرا مجددا بررس می دهد یرو( زن هن عادت ماهانیاز آخر

سلول  دو كه هر می شودك سلول اسپرم شروع یك سلول تخمك و ین پروسه با یكل ا

 .زنده هستند یها

ن سلول یا چند تا از ایك یسال ماهانه  10در حدود  یدوره ا یط هر زن یها ناتخمد

ك ی یتخمك زنده ط یها سلول یادیكنند كه مجموعا تعداد ز ید میتخمك زنده را تول یها

ون سلول یلیم 200تا  200ن یكند ب یك مرد اسپرم دفع میهر بار كه ! هستند یدوره زندگ

شتر مواقع یالبته ب! سلول زنده است یادید زن قطعا تعدایو ا. می دهدرون یاسپرم زنده ب

جماعت  یهستند ول" موجودات زنده"ن تخمك ها و اسپرم ها یهمه ا. رندیم یم ها آنتمام 

 ؟ستین این طورمضحك است، ! را حفظ كنند ها آنكنند  ینم یسع" یزندگ حق"

 درون رحم شناه رها شود ب یبل زنهاسپرم در م ین سلول هایاز ا یكی یاگر حت

( كه در دو طرف رحم قرار دارند)از دو لوله رحم  یكیدرون ه و از آنجا ب کند می

ن یا. بدهد یرو می تواندده، بارور شدن یك سلول تخمك رسی، و در برخورد به رود می

می ده یك تخمك بارور شده نامیجه یب شده اند و نتیبدان معناست كه تخمك و اسپرم ترك

 .شود

 یك سلول است، ولین تخمك اول یا. می شودن لوله رانده ییتخمك بارور شده به پا

ن یكه ا یزمان. بین ترتیهمه ، سپس چهار سلول و بمی شودم یبه دو سلول تقس یبزود

، هنوز می شودوارد ( كوچك یك گالبیبه اندازه  یچه ایماه یسه ایك)تخمك به رحم 

 .استن جمله یا یانتها یانیتر از نقطه پا ار كوچكیبس

اگر نچسبد . به جداره رحم بچسبد بایدن تخمك كوچك یابد، ایادامه  ینكه حاملگآ یبرا

. می شود یرون جاریزن به ب یمراه خون عادت ماهانه بعده به یسادگه ، ب(كاشته نشود)

 آن رازن . ردیگ یصورت م" یبه خودن خود یسقط جن"از  ین اتفاق افتاد ـ شكلیا یوقت
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 .ار كوچك استیرور شده بسرا اندازه تخمك بایفهمد، ز ینم

كه مانع  می دهددر بدن زن رخ  یرات هورمونییاگر تخمك به جداره رحم بچسبد، تغ

ن یا یریعبارت است از اندازه گ یش حاملگیآزما. می شود یبعد ماهانهاز عادت 

 .ا ادرار زنیها در خون  هورمون

ركت كرده و در آن ح یها سلول؛ می شودده ین نامیك جنیتخمك كاشته شده، اكنون 

سلول ها  .می شودن یر شكل جنیین باعث تغیرند و ایگ یمختلف قرار م یها تیوضع

ه را ب یمختلف یعملكردها ها آنن بدان معناست كه یا. كنند یشدن را آغاز م" هیتجز"

گوناگون بدن  یكه بعدا بخش ها می دهندل یرا تشك یمختلف یعهده گرفته و بافت ها

مثال، سلول  به عنوان ها سلولاز  یك شكل باشند، بعضینكه همه به آ یجاه ب. خواهند شد

 .چشم خواهند شد یا سلول هایقلب  یها سلولا ی یپوست یها

برابر  ا حدودا دویمتر یلین هنوز فقط به طول دو می، كل جنیسه هفته بعد از حاملگ

 .است" ه"

. گیرد مین شكل ن زیرحم زن و جن یبافت ها یب بعضیبا ترك( نیجفت جن)پالسنتا 

ستم ین را به سیو جن استفراوان  یخون یها ر  یاز بافت است كه دارا یپالسنتا انبوه

ق بند ناف به یفوتوس از طر یدر سراسر دوره حاملگ. کند میگردش خون زن وصل 

 .پالسنتا متصل است

 از بدن یقا بخشیا فوتوس دقین یجن یكه در سراسر دوره حاملگ می دهدپالسنتا نشان 

 یا حتیكند  یه كند، فضوالت خود را خالیخودش تغذ یبه اتكا می تواندن نیجن. استزن 

حل شده  یژن و غذایاكس ،ق پالسنتا و بند نافین از طریجن. به اتكام خودش نفس بكشد

ق از دست یمان طره و به. گیرد میاز خون زن ( یاوقات مواد سم یو بعض)قوت دار 

ان خون زن یدرون جره د كربن و اوره را بیاكس ید یعنی، می شودفضوالتش خالص 

 .ق دفع شودیطر تا از آنکند میه یتخل

ز مستقل از ین نیابد، جنیتواند مستقل از بدن بقا  یمنفرد نم یدرست همانگونه كه سلول

 .استاز زن  یرا واقعا بخشیتواند زنده بماند ز یك زن نمیبدن 

 یمانند ماه یحت. استك بچه قورباغه یه یشب ین كمی، جنیبعد از چهار هفته از حاملگ

 ین هایاست كه در جن ین خصائلیا! دارد یاستخوان یداشته و دم یتنفس یها شكاف

مشترك ما را بازتاب  یخ تكاملیمشترك است و تار یوانیمختلف ح یره هایاز ت یاریبس
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 .ستا( ه ه ه)ن شكلیمتر، كوچكتر از ایلیم 5حدود  یدرازاه ن حاال بیجن. دده یم

ه آدم است چون یشتر شبی، بمی شودده ین كه حال فوتوس نامی، جنیدر ماه سوم حاملگ

ن در یاكنون جن. دا شده استیش هوی، انگشتان، دست و پایجنس یبازوان، پاها، اندام ها

چه ها، اسكلت و یش، ماهیدرون یها در درون، اندام یاست، ول یاریرات بسییان تغیجر

حدود  یدرازاه ن موجود اكنون فقط بیكل ا. نكرده است یندانستم اعصاب هنوز رشد چیس

 .است" ه"تا  25 یبیتقر یدرازاه ا بیمتر یلیم 25

 (ن عادت ماهانهیهفته پس از آخر 03تا  0)ن در سه ماهه اول یسقط جن

 ین سه ماهه حاملگیكا در نخستیاالت متحده آمریا ین هایدرصد سقط جن 90ش از یب

 .شوند یانجام م

 ن و ارزانین و سالم ترین ساده تریهمچن. ن استیسقط جن ین زمان برایبهترن یا

می ست، بلكه یمارستان نیشدن در ب یبه بستر یازیانجام آن است و ن ین زمان برایتر

 .انجام شود ییسرپا به طورك و ینیدر كل تواند

وشابه از ن یك نیر به اندازه یانعطاف پذ یست كه لوله اا آن می شودكه انجام  یقیطر

. با پمپ مكنده وصل است یك بطرین لوله به یا. می شوددرون رحم وارد ه ان مهبل بیم

رحم را  یكند و محتوا یكوچك كار م یبرق یك جارویكه پمپ روشن شود، مانند  یوقت

 یلیا فوتوس هنوز خین یرا جنی، زاستد عمدتا شكل خون یآ یرون میآنچه كه ب. مكد یم

انقباض "ست و زن ممكن است احساس یمعموال چندان دردناك نن یسقط جن. كوچك است

تمام . كه در داخل رحم كار گذاشته شود I U Dمشابه داشتن . کنددر رحمش ب" عضله

استراحت  یلحظه ا یزن برا. می شودسپس تمام  كشد ویقه طول میماجرا فقط پنج تا ده دق

 . تواند به خانه برود یكند و سپس م یم

به حداكثر تالش كند كه  بایدحامله باشد و نخواهد حامله باشد،  یگر زنست كه این یشك

در فرانسه  .هر چه زودتر، بهتر. ن كندیك ، سقط جنینیك كلیدر  یدر سه ماهه اول حاملگ

بعد از . می دهدخاتمه  یساده تر به حاملگ یدهند كه حت یم یاكنون دكترها به زن قرص

به  آن راره جدا شود و عادت ماهانه شروع شده، ن از جدایجن می شودچند ساعت باعث 

 .مصرف شود یفقط در شروع حاملگ می تواندن قرص یا. کندب یرون رحم جاریب
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  سه ماهه دوم

 ( ن عادت ماهانهین هفته پس ازآخریست و چهارمین تا بیچهاردهم) 

ن ماه، زن قادر یدر حدود پنجم. ار رشد كرده استیاست كه فوتوس بس ین زمانیا

او . ست سانت استیحدود ب یحس كند گرچه او هنوز فقط به درازا آن راست لگدزدن ا

 به طور یل ساده كه واكنش مكندگین دلیه اممكن است شست خود را بمكد، اما فقط ب

آن،  یدرون یها اندام. کندل یخوردن بعد از تولد را تسه ریشده تا ش یزیبرنامه ر یكیژنت

 10كشد و حدود  یسرعت قد مه ن ماه بیششم در. ال رشدندح چه ها دریو ماه ها نااستخو

 .شودیمتر میسانت

ار ید رشد بسینكه هنوز بایست و این" كامل"ص داده شود كه هنوز یمهم است تشخ یول

خارج از رحم زن بدون  می تواندن شش ماهه نیدر آخر ا یحت. را از سر بگذراند یشتریب

ش یشش ها. شكل نگرفته است یلیآن هنوز خمغز . ابدیبقام  یخاص پزشك یها مراقبت

از بدن زن است و كامال به سوخت و ساز  ین هنوز بخشین جنیا. ستندین یریآماده هواگ

 .استاو وابسته  یجسمان

 یمارستانیا بیافتن دكتر ی یول. انجام شود می تواندن در سه ماهه دوم هنوز یسقط جن

 به وجودس بزرگتر است، احتمال چون رحم نرمتر و فوتو. جهت انجام آن سخت است

مهم . ا چرك كردن رحم وجود داردیمانند پاره شدن، سوراخ شدن  یآوردن مشكالت پزشك

 .ردین در سه ماهه دوم، صورت گیق در موارد سقط جنیدق یپزشك یاست كه مراقبت ها

مواقع  یبعض. وجود دارد هنگام رید ین هاین سقط جنیانجام ا یبرا یطرق مختلف

ن محلول فوتوس را یا. كند یق میدرون رحم تزره را ب (نمک دار) نیحلول سالمدكتر 

ك بچه یمان ید، فوتوس مانند زایمان درآیبدن زن به حالت زا می دهدكشد و اجازه  یم

ق كرده و سپس زن را تنها یمواقع دكتر محلول را تزر یبعض. می شودرون رانده یزنده ب

به زن  ین ظلمیا. کند میفوتوس مرده، ترك " لوضع حم" یك نرس، برایا فقط با یو 

. است یر ضروریو كال غ استتمام عالقمندان به سالمت زن ناراحت كننده  یاست و برا

 . وجود دارد یگرید یمتدها

از گشاد كردن، كورتاژ  یبین در سه ماهه دوم شامل تركیسقط جن یه براین رویبهتر

 یفلز یله ای، و رحم با م(گشاد كردن) دمی شوده و باز یمدخل رحم كش. ه استیو تخل

ار یه بسین رویا(. هیتخل) می شود یله مكنده خالیو با وس( كورتاژ) می شودده یتراش
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كه باعث  یین القایاز سقط جن یزن و كاركنان پزشك یتر و برا سالم یلیخ: است یبهتر

ن یكه با ا ییها نیسقط جن. مان برود، كمتر منقلب كننده استیز به حالت زایزن ن می شود

 .انجام شود یهفتگ 22تا  72-72در دوره  می تواند می شودروش انجام 

، (یو روح یكیزیاز نظر ف)ساده تر  یهم در سه ماهه اول حاملگ ن آنیسقط جن اگر

 یرتر از موعد انجام مین دیزنان سقط جن یچرا اصال برخ ،تر است تر و ارزان سالم

ا ی، می دهد یاشتباه رو یحاملگ یها شیقات در آزمااو ین است كه بعضیدهند؟ جواب ا

 می دهدص نیو فورا تشخ می شوددارد حامله  IUDا یخورد  یقرص م حالی کهزن در 

ه ل كه بیا اعضام فامیفراوان  یه فشارهایاوقات او مجبور است عل یبعض. حامله است

اوقات او  یبعض. كنند، مبارزه كند ین مخالفت میخودشان با سقط جن یخاطر عقب ماندگ

خودش مبارزه  یاطالع ی، ترس و بید بكند، مجبور است با نادانیقبل از آنكه بداند چه با

 .است یواقع یتین جنایر شده است ـ و ایاغلب اوقات فقدان پول باعث تاخ. كند

ر شده اند، جوان، ید ین هایاز زنان كه مجبور به دست زدن به سقط جن ییدرصد باال

ن پوست از ستم یكه چگونه زنان رنگ می دهدن نشان یا. ن پوست هستندیرنگا زنان یر یفق

وضع شود كه زنان كم سن و سال را مجبور كند قبل  یو اگر قانون. می برنددوگانه رنج 

از " رید" ین هایشتر و سقط جنیب یرهایرند، تاخین خود را بگین اجازه والدیاز سقط جن

 .ج ظالمانه آن خواهد بودینتا

د یبا ها آنل یتسه یبرا ین در سه ماهه اول قطعا بهتر است و هر كاریسقط جن هرچند

ناخواسته در هر  ین حال مهم است از حق زنان در خاتمه دادن به حاملگیانجام شود، با ا

ن ی، كمتریو روان ین كه از نظر جسمانین طرق سقط جنیتر ت شود، و سالمیحما یزمان

 .دیهم آزن داشته باشد، فرا یضرر را برا

 (ن عادت ماهانهیهفته پس از آخر 25)سه ماه سوم 

، به استثنام حاالت فوق العاده می شودندرت در سه ماهه سوم انجام ه ن بیسقط جن

ده و باز كند و فوتوس و ید رحم را بریدكتر با یدر چنان موارد. زن ینجات زندگ یبرا

ن سه ماهه یفوتوس در ا. دیآ یم به حسابمهم  یك جراحین یرون آورد، و ایپالسنتا را ب

ن ماه یاگر در هفتم یكند ول یم یادیز یلیرشد خ. می شود یادیآخر هم دچار تحوالت ز

آن به اندازه  یدرون یها را اندامیبقام دارد ز یبرا یده شود، شانس كمییو قبل از موعد زا
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شگاه و یآزماد فوتوس را در لوله یدكترها با یدر چنان موارد. افته استیتكامل ن یكاف

 .ژه بزر  كنندیو یتحت مراقبت ها

است كه  ین زمانیا. می دهد ین ماه روین و نهمیدر هشتم یاندام یینها یریشكل گ

ل شوند، فوتوس قادر نخواهد ینكه شش ها تكمیقبل از ا. ابندی یت گسترش میشش ها تا نها

 .بود مستقال خارج از رحم نفس بكشد

رند و یگ یشكل م ید مغزیجد یها سلولاز  یارین زمان بسین در خالل ایهمچن

از گسترش مغز  یدر انسان، بخش بزرگ. رندیگ یعمده در مغز شكل م یعصب یرهایمس

، ینه ماه حاملگ یرد، اما در انتهایگ یش در شش ماه بعد از ماه تولد صورت میكم و ب

رد فوتوس را قبل اج دایافته كه متولد بشود و بدن زن احتیگسترش  یفوتوس به اندازه كاف

در  بدن زن حاال! رون كندیلگن خاصره بگذرد، ب یها نااز آنكه بزرگتر شده و از استخو

شوند و فوتوس كامال  یرحم منقبض م یچه هایرد، ماهیگ یمان قرار میان درد زایجر

 .رانند یرون میشكل گرفته را ب

ژن از زن یه اكسیهده شود تیمحض آنكه بند ناف متصل كننده فوتوس به بدن زن بره ب

به ن عمل او ین اولیا. كشد ین نفس مستقل خود را میبه فوتوس قطع شده و نوزاد نخست

ن بار او ینخست یبرا. است" ك بچهی"او حاال واقعا . استمستقل  یك موجود بشری عنوان

ن لحظه او یاز ا. است ین وجود جداگانه اجتماعیو همچن یك موجود جداگانه زندگیقتا یحق

 .ب با او برخورد شودیمان ترته د بهیجداگانه است، و با یك وجود انسانیا واقع

 

ست ی، ارگان حزب كمونیكارگر انقالب از یژه نامه ایو" ستندین ین جوجه كشیزنان ماش"نقل از ه ـ ب

  7990دسامبر  512و  511 یكا شماره هایآمر یانقالب

. پخش شد 7111سربداران در سال  یصدا یویدن بار در راینخست یدو مقاله برا نیاز ا ییها بخش -

ران یا یها ستیه كمونیاتحاد توسط( 7110) 7992دو مقاله به مناسبت هشت مارس  نیمتن كامل ا

 . منتشر شد( سربداران)
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 ست؟ین چیسقط جن

. است یدر خارج از بدن زن شدن یدانند، اكنون انجام بارور یچنان كه اكثر مردم م

سلول تخمك  یزن تعداد یها ناتخمد یق عمل بر رویوانند از طرت یاكنون دانشمندان م

 یشگاهیسلول اسپرم زنده در ظرف آزما یرا با تعداد ها آنكرده و سپس  یزنده جمع آور

بشر  یتكنولوژ یول. شتر بدست خواهد آمدیا بیك تخمك بارور یند؛ و غالبا یب نمایترك

نه ماه  یشگاه برایشده را در لوله آزمام تخمك بارور یده كه قادر شویهنوز بدان حد نرس

آنكه آن  یدر واقع اكنون برا. میده" پرورش"ك بچه شود یل به یكه تبد یتمام تا هنگام

ه د بالفاصله بیزنده مانده و رشد كنند با یشگاهیبارور شده در ظرف آزما یها تخمك

 .ق شوندیك زن تزریدرون رحم 

كه نه ماه  یراتییكه تمام آن تغ می دهدما نشان ه ؟ بمی دهدرا نشان  یزیچه چ مسالهن یا

بدن خود  یست، بلكه پروسه هایمربوط به خود فوتوس ن یفقط پروسه ها می دهد یبعد رو

ابنده ین موجود رشد یا یزنده درست شده اند، ول یها سلولن، فوتوس از یتخمك، جن. استزن 

زنده كه رحم زن و  یها سلولن از در واقع تا حال وجود مستقل نداشته است و رشد و تكامل آ

ر یناپذ ییجدا می دهندل یره زن را تشكیژن و غیستم انتقال غذا و اكسی، سیستم هورمونیس

آورد  یرون میاز بدن زن است كشته و ب یسلول زنده را كه بخش ین تعدادیك سقط جنی. است

دارند كه در نقطه  راآن ل یهستند، و پتانس یاریرات بسییكه دستخوش تغ یزنده ا یها سلولـ 

 .ستندیگر نیك انسان دیل شوند اما هنوز یگر تبدیك انسان دیر به ین مسیاز ا یا

اهان یا سیم آیین است كه بگوین دارند مانند ایا زنان حق سقط جنینكه آیبحث بر سر ا"

 "اند یك اندازه اساسین دو به یحق دارند برده نباشند؟ ا

 یچ خلقیبمانند، ه یكه زنان برده باق یتا زمان. ، برده استكه نتواند انتخاب بكند یزن"

 ."تواند خود را آزاد كند یت نمیبشر یكل به طورو  می شودآزاد ن

می د مثل یتول یم اجتماعید مثل بشر وابسته به زنان منفرد باشد، تنظیكه تول یتا زمان"

 یكل یو اجتماع یكیزیمت فل، سالین دلیقا به ایدق. شودزن  ك اهرم ستم بریل به یتبد تواند

است  یا مسالهن یا. ت داشته باشدیارجح( د مثلیمانند تول) یبر هر روند تبع دیزنان با

ا زن حق دارد ینكه آیاست مربوط به ا یفراتر از آن موضوع یمربوط به زنان اما حت

 ."ریا خیدر جامعه داشته باشد  ینقش كامل



 پ هایپرنس
 زنان ییرها یدر مبارزه برا 
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 زنان یو آزاد یدر مورد برابر یه ایاصول پا

 رانیا

ران در مورد یو احزاب چپ ا سازمان هااصول حداقل  به عنوانر را یما اصول ز

عدالت  یهمانطور كه چپ با خواست و آرمان برقرار. میكن یمساله زنان اعالم م

زنان  یو برابر یز با خواست آزادینه مساله زنان نیدر زم می دودمشخص  یاجتماع

 .می دودر منعكس است مشخص یكه بخشا در اصول ز

اصول  به عنوانر یكه اصول ز کنند می ران تالشیو احزاب چپ ا سازمان ها

ت یرسمه ر دود و توسط جامعه بیمردم فراگ یان توده هایدر م یه ایك پایدمكرات

 .دناخته دود

 

زنپپان در  یرابپپرو ب یآزاد یاسپپفند روز مبپپارزه بپپرا 71هشپپت مپپارس مصپپادف بپپا  -7

و  یخیت تپاریپران برگپزار كپرد و اهمیپد در سراسپر ایپن روز را بایپا. سراسر جهان است

م شپاه یرژ یزیزن ست یاز مشخصه ها یكی. ل كردیعموم مردم تبد یبه آگاه آن را یجهان

اسپت كپه  ییهشت مارس بپا روز هپا ینیگزیجا یبرا ها آنتالش عبث  یاسالم یو جمهور

 .ع است و نه زن آزاد و برابریمطسمبل زن فرودست و 

 در. ن مردسپاالر دولپت حپاكم اسپتین منبع ستم بر زن و بزرگتریبزرگتر رانیدر ا -2

و بپه اجپرا  می شود یزیدولت طرح ر ین رده هایستم بر زن در باالتر یاسالم یجمهور

ه زنپان و نپاقض حقپوق برابپر زن و یپران علیپا یو مپدن یپی، جزایقپانون اساسپ. دیآ یدر م

در  یاسپپالم یم جمهپوریپپرژ یهپا ن اهپپرمیتپر از مهپپم یكپیعت یاسپتفاده از شپپر. مپرد اسپپت

ل یپرا بپر زنپان تحم یر انسپانیپو غ یحقپوق یط بیها شرا نیمجموعه ا. سركوب زنان است

ه بپ ین از دولپت و مشخصپا قطپع فپوریپد ییجدا. شوند ید فورا ملغین باین قوانیا. كنند یم

زنپان  یو برابپر یط آزادین شپرایه تپریپاول مزنان جز ردكاربست احكام قرآن و فقه در مو

ند و آزار زنپان در شپود منحپل یپمخصپوص زنپان با یانتظپام یهپا آنها و ارگپ یگشت. است

به مقابله  ما زنان و جوانان را. ها متوقف شود یتوسط لباس شخص یاسیس یمجامع عموم

از  یبخشپ ن مقاومپت رایپا م ویخپوان یسركوبگر فرا مپ یروهاین ستمگرانه و نین قوانیبا ا
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 . میدان یران میمردم ا یعموم یاسیمبارزه س

حپاكم، مپردان را  یاركیپبلكه نظپام پاتر. ستندیزنان فقط با دستگاه حاكمه روبرو ن -1

ن روابط كه مردان را بر زنپان مسپلط یا. كند یق و وادار میبر زنان تشو ییالجویبه است

را  یت نظپام اسپتثمار و سپتم طبقپاتیرا كلیز است ت مردان جامعهیكند به ضرر اكثر یم

ه زنپان در خپانواده، از اشپكال بپه ظپاهر یپش خشونت مپردان علیافزا. كند یت میز تقوین

ضرر مانند محدود كردن زنان و دختران، تا اشكال آشكارا خشن مانند ضرب و شپتم  یب

 یخودسپوزو  یگسترش خودكش. است یاركیت روابط پاتریجه تقویو به قتل رساندن، نت

اسپت كپه  یخفقپان آور یك عكپس العمپل در مقابپل فضپایان زنان و دختران جوان یدر م

مپردان بپر  ییما سلطه جو. جاد كرده استیزنان ا یبرا یاركیو پاتر یروابط مردساالر

شپپرفت ین موانپپع رشپپد و پیاز برجسپپته تپپر یكپپیرا  یزنپپان را محكپپوم كپپرده و مردسپپاالر

ه یپه مپردان سپلطه گپر و علیان زنان علین جهت، طغیه اب. میدان یدر جامعه م یدمكراس

 . میكن یت میرا عادالنه دانسته و از آن حما یاركیروابط پاتر

ت زن از یپبر ناتوان و فرودست بودن زنان و لزوم تبع یمبن یسنت یما تمام باورها -2

فپه یا وظن باورهپا ریپپاك كردن اذهان جامعه از ا یمرد را باطل اعالم كرده و مبارزه برا

ه آن یپغالب در جامعه را كه بر پا یو مذهب یسنت ،یاخالق یارهایما تمام مع. میدان یهمه م

 یمپردم را فپرا مپ یمپا تپوده هپا .م یكنپ یكننپد رد مپ یم مپیتقسپ« بد»و « خوب»به  زنان را

كهنپپه كپپه زنپپان را فرسپپوده كپپرده،  یاخالقپپ یارهپپایو مع یسپپنت ین باورهپپایپپم كپپه ایخپپوان

ن ینپو یارهپایننپده و مپروج معیآنان را كشته است، كنار زننپد و آفر یتهایالقاستعدادها و خ

ن، ینپو یارهپایبپا خلپق مع ارتبپاطن كننپده در یپیعامپل تع. ان زن و مپرد باشپندیپدر روابط م

 .ان زن و مرد استیم یزنان و برابر یت اصل آزادیرعا

ر و مناسپپپبات ه افكپپپایپپپم كپپپه متحپپدا علیخپپپوان یمپپا جوانپپپان دختپپپر و پسپپپر را فپپرا مپپپ -5

 بپه وجپپودن ینپپو یان زن و مپرد اسپتانداردهایپپنپه روابپط میزنپپد و در زمیبپپا خ یمردسپاالر

ط ینپه هپا، از محپیان زن و مپرد در همپه زمیكه تبلور روابط برابر م ییاستانداردها: آورند

 .است یل تا روابط عاطفیكار و تحص خانواده،

زن  یكپه نپاقض اصپل برابپر یتپونم از آموزش میخوان ین كشور را فرا میما معلم -1

در بپاره زنپان،  یو مپذهب یسپنت یارها و باورهایمع یجاه و ب. كنند یو مرد است خوددار

ان یپت اسپت در میزنپان و كپل بشپر یو آزاد یكه مبشر برابر را نینو یارها و باورهایمع
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 .كودكان و نوجوانان آموزش دهند

بپا  یاسالم یجمهور. ردیگ یم یان زنان قربانیش از همه از میب یفقر اقتصاد -1

از مردم كشپور  یمیش ا ز نیب یپول و بانك جهان ین المللیدستورات صندوق ب یاجرا

ه بپ یشغل یها كه زنان از اغلب فرصت یطیدر شرا. ر سطح فقر رانده استیرا به ز

بپه  یتپن فروشپ یرا بپه سپو یاریت دهشپتناك بسپین وضپعیپل زن بودن محرومند، ایدل

هستند كه در معرض  ین كسانیزنان كارگر اول. راند یبع كسب معاش متنها من عنوان

 یتكارانپپه خپپارج كپپردن كارگپپاه هپپایطپپرح جنا. رنپپدیگ یا قپپرار مپپیپپاخپپراج و حپپذف مزا

ت یپرا اكثریپكوچك از شمول قانون كار در واقع زنپان كپارگر را هپدف گرفتپه اسپت ز

اسپت كپه بپه  یادیپا فرسابقه فقر و فحشیگسترش ب. ع كوچك زنان هستندیكارگران صنا

را طلپب  یهپا و امكانپات اجتمپاع ع ثپروتیو توز یعدالت اجتماع یاضطرار برقرار

فقپر  یكه به بها یتیآن اقل و یاسالم یكه فقط با سرنگون شدن جمهور یامر. كند یم

 .ر استیگرد آورده اند، امكان پذ یافسانه ا یها ت مردم ثروتیاكثر

و  یآزاد یشپپبرد مبپپارزه بپپرایپ یمسپپتقل زنپپان بپپراجپپاد تشپپكالت یم كپپه ایمپپا معتقپپد -1

 یدر بپاال بپردن آگپاه ییسپزاه ن تشكالت نقش بپیا. است یاتیك ضرورت حیزنان  یبرابر

داشپته و  یحقپوق ین بپیپه ایپزنان و لپزوم مبپارزه عل یحقوق یزنان و كل جامعه نسبت به ب

وابسپته بپه آن،  زنپان یسپازمان هپاو  یاسپالم یم جمهپوریپبپا رژ یمرزبند. خواهند داشت

بپپا  یزنپپان وابسپپته بپپه آن و مرزبنپپد یسپپازمان هپپام شپپاه و یپپرژ یاسپپتقالل از پپپس مانپپده هپپا

 یاسپپت، بپپرا« رانیپپآزاد كپپردن زنپپان ا» یس جمهپپور آن مپپدعیپپیكپپا كپپه ریسپپم آمریالیامپر

انپپد بلكپپه تپپا مغپپز  یهپپا نپپه تنهپپا ضپپد مردمپپ نیپپا رایپپواجبپپات اسپپت ز متشپپكالت مسپپتقل جپپز

 .تندهسز یاستخوان زن ست

ران مانند كرد و عپرب یت زنان ملل تحت ستم ایبه اعتقاد ما توجه مشخص به موقع -9

ار مهپپم یتشپپكالت زنپپان بسپپ یاز سپپو یو تپپركمن و زنپپان مهپپاجر افغانسپپتان یو بلپپوو و آذر

، كپه در یملپ یداریپب. مپی شپودوارد  یدتریشپد یتین ملپل سپتم جنسپیپرا به زنپان ایز. است

كسپو آنپان را بپه یاز . ر متناقض بر زنپان داردیكند، تاث یرشد من ملل یدر ا یجه ستم ملینت

 یرهپایغپل و زنج یپیگرا یمل یدئولوژیگر اید یكشد و از سو یم یاسیعرصه مبارزه س

 .كند یتر م را بر گرده زنان محكم یپدرساالر

ن جهپت یبپه همپ. ران استینظام ستم و استثمار در ا یستم بر زنان از سنگ بناها -70
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 مپپپا. هسپپپتند نفپپپعیذ یو برابپپپر یآزاد یدر مبپپپارزه زنپپپان بپپپرا یاجتمپپپاع هپپپای شجنپپپبه یپپپكل

، ییران اعپپپم از جنپپبش دانشپپپجویپپك و حپپق طلبانپپپه مپپردم ایپپدمكرات یاجتمپپپاع هپپای جنپپبش

زنپپان كپپه در  یو برابپپر یم كپپه از شپپعار آزادیخپپوان یره را فپپرا مپپیپپغ ، معلمپپان ویكپپارگر

ان یپپدر م آن رات كننپپد و یپپآمپپد حماامسپپال توسپپط دختپپران بپپه اهتپپزاز در ییجنپپبش دانشپپجو

ه زنان ماننپد لغپو یها و حقوق اول ن از خواستیهمچن. ها و مطالبات خود بگنجانند خواست

نپپه یمجپپازات اعپپدام، حقپپوق برابپپر در زم یكلپپ بپپه طپپورلغپپو سنگسپپار و  ،یحجپپاب اجبپپار

سپفر، حپق سپقط  ل،یفرزنپدان، اشپتغال، تحصپ یت، وراثت، سرپرستیازدواج، طالق، مالك

د و شپپرط یپپره بپپدون قیپپو غ یمعاشپپرت دختپپران و پسپپران در امپپاكن عمپپوم ین، آزادینپپج

 .ت كنندیحما

و ماقبپپل  یه داریبپر اركپپان روابپط سپپرما یان زنپپان در واقپع ضپپربات محكمپپیپطغ -77

ج در ی  و تپرویم كه با تبلیخوان یرا فرا م ین جنبش كارگریما فعال. زند یم یه داریسرما

كپپارگران و  یطبقپپات یبپپه مسپپاله و موضپپوع آگپپاه آن رازنپپان،  مسپپاله یاتیپپت حیپپمپپورد اهم

ان زن و مپرد كپپارگر از یپپحقپپوق برابپر م یمبپپارزه كپارگران بپرا .ل كننپدیمبپارزه آنپان تبپپد

مراسم هشپت مپارس در كارخانپه هپا  یبرگزار. ان كارگران استیجاد اتحاد در میشروط ا

هپپا و  ییدر گردهمپپا كپپارگر یشپپركت تپپوده هپپا. طبقپپه كپپارگر اسپپت یبپپرا یروزیپپك پیپپ

داشپپت هشپپت مپپارس یگرام در ارتبپپاط بپپاط كارخانپپه و محلپپه یخپپارج از محپپ كپپه یمبپپارزات

د نشان دهند كه یكارگران با. آنان است یطبقات یك جهش در آگاهی، نشانه می شود برگزار

ت یپاسپتقبال و حما یو برابپر یبپه آزاد یابیدسپت یو بپرا یه مردساالریاز مبارزه زنان عل

 ید اسپتانداردهایان كارگران بایدر م. دانند یاز مبارزه خودشان م یبخش آن راو  كنند یم

ك یپ. دیپآ بپه وجپودو احتپرام باشپد  یبپر برابپر یان زن و مرد كپه مبتنپیروابط م ین براینو

ع و حپل هپر یشپبرد، تسپریكنپد كپه در پ یدمكپرات فرامپوش نمپ حتپیسپت و یالیكارگر سوس

 .حت ستم فعال باشدو طبقات ت اقشار مساله مربوط به

از روز اول چنپپگ انپپداختن بپپر قپپدرت، بپپه زنپپان اعپپالم  یاسپپالم یم جمهپپوریپپرژ –72

 ر از برده كردن زنان نشده بود بازیغ یگریت دیچ جنایم مرتكب هین رژیاگر ا. جنگ داد

هپپا سپپاكت ننشسپپتند و بهپپر  یدادگریپپن بیپپامپپا زنپپان در مقابپپل ا. بپپود یهپپم سپپزاوار سپپرنگون

ار مهپم یمعترض بس یاجتماع یرویك نیتند مقاومت و اعتراض كرده و به ب كه توانسیترت

ه بپ آن رادوسپت و دشپمن مجبورنپد  ،افتپه نبپودنیرغم سپازمان یپكپه عل ییروین. ل شدندیتبد
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 یرویپپن نیپپخپپواه و عپپدالت جپپو بپپه ا یانپپات ترقپپیكسپپو، افپپراد و جریاز . ت بشناسپپندیرسپپم

ن یگپر، مپرتجعید یو از سپو. نگرنپد ید مپیپن و امیده تحسپیمقاوم و معترض به د یاجتماع

حقپوق زنپان  یجلب نظپرش مجبورنپد ادعپا كننپد كپه بپرا یاز آن هراسناكند و برا یحكومت

ه وضع موجود و مبپارزه آنپان یان زنان علیما از هر جنبه از شورش و طغ. كنند یتالش م

تپر شپدن ق تپر و گسپترده یهر چه عم یم و برایكن یت میحما یو برابر یكسب آزاد یبرا

ان زن و مرد و با یم یه هر گونه نابرابریم كه مبارزه علیكن یاعالم م م ویكن یآن تالش م

 . است یستیالیه مبارزه سوسیشه كن كردن آن از اصول اولیهدف ر

 

 ب حروف الفبایامضا كنندگان به ترت یاسام

 یاتحاد چپ كارگر

 رانیست ایحزب كمون

 (ستیئمائو –ست ینیلن –ست یماركس)ران یست ایحزب كمون

 (كومله)ران یا كردستان زحمتكشان یانقالب سازمان

 (راه كارگر)ران یا یسازمان كارگران انقالب

 

 7112، اردیبهشت  9حقیقت دوره جدید، شماره نشریه از  -
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 !یجد یک خانه تکانیازمند ین" چپ"

 زن مسالهدر باره  ینکات

 نانز یو برابر یآزاد در مورد یه ایه اصول پایانیب

و  یدر مورد برابر یه ایاصول پابه نام  یه ایانیب 9قت شماره یش در حقیک سال پی

به ر را یما اصول ز»: می شودن مقدمه آغاز یکه با ا میمنتشر کردران یزنان ا یآزاد

. میكن یران در مورد مساله زنان اعالم میو احزاب چپ ا سازمان هااصول حداقل  عنوان

در  می شودمشخص  یعدالت اجتماع یو آرمان برقرار همانطور كه چپ با خواست

ر منعكس یزنان كه بخشا در اصول ز یو برابر یز با خواست آزادینه مساله زنان نیزم

به ر یكه اصول ز کنند می ران تالشیو احزاب چپ ا سازمان ها .می شوداست مشخص 

ه توسط جامعه ب ر شود ویمردم فراگ یان توده هایدر م یه ایك پایاصول دمكرات عنوان

 «. ت شناخته شودیرسم

انات درون یه جرین جنبش زنان به ما و بقیاز فعال یکی یه در اصل از سویانین بیا

ر یتشکل خود بر ز یبا گذاردن امضا ن احزاب و سازمان هایارائه شد تا ا" جنبش چپ"

لکرد سقف حداقل باورها و محور عم به عنوانمضمون آن را  یرسم به طوره یانین بیا

، اتخاذ کنند و در صورت عدم یو برابر یآزاد یران برایبا مبارزه زنان ا ارتباطخود در 

له امکان یوس نیح دهند تا بدیاصول حداقل خود، علت آن را توض به عنوانرش آن یپذ

تر در  یجد به طورزنان  مسالهن رهگذر یش آمده و از ایگسترده تر پ یبحث و نظرده

ر یبه تاخ یر قابل قبولیطرز اسفناک و غه که ب یامر ـشود  ران طرحیکل جنبش چپ ا

م که سازمان راه ین تالش استقبال کرد و همزمان خبر دار شدیحزب ما از ا .افتاده است

. ز آن را امضا کرده اندین یران و اتحاد چپ کارگریست ایکارگر و کومله و حزب کمون

منتشر  9قت شماره یه حقیها در نشرن سازمان یه را با امضا ایانین بین جهت ایمه به

خود را به سطح  یران امضایست ایم که حزب کمونیبعد خبردار شد یاما مدت. میکرد

" راه کارگر"ه یدر نشر هیانیل داده و بیتقل" رانیست ایبخش خارج کشور حزب کمون"

ها عالئم هشدار  نیا. دیبه چاپ رس( سازمان مربوطه یبدون امضا حتی)بدون امضا 

که به عنوان جنبش  یمجموعه ا یبرا" اصول حداقل"ن ینکه ایه بود دال بر ایده اولدهن

ان یدر م ست و مبارزه و تالش الزم است کهین" حداقل"، چندان هم می شودچپ شناخته 
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 یها و ادعاها بحث( نیقول لنه ب)زنان از سطح  مسالهران یا و احزاب چپ سازمان ها

ل آن، در یامضا کردن و نکردن و دال مسالهجدا از . کنددا یت پیبگذرد و واقع یافالطون

. ز بودیار سوال بر انگیبس چپ یاغلب سازمان ها یاز سو" سکوت"ک یش گرفتن تاکتیپ

ن یاما ا! بان ها خالص شودیهم بگذرد و گر" جنبش زنان"ن موج یکردند ا ید فکر میشا

 ! ردیگ یست و تازه دارد اوج مین یموج رفتن

 به عنوانبه عنوان اصول حداقل و )ه یانین بیم اوال، از ایخواه یاله من مقیما در ا

م و بر یدفاع کن( یو برابر ینه آزادیران در زمیزنان ا یازهایاز مطالبات و ن یبخش

ر گذار در یو تاث یماد یرویک نی ل آن بهیتبد یرکردن آن و تالش برایت فراگیاهم

 ین فرصت استفاده کرده و به طرح انتقاداتیاز ام یخواه یا، میثان. مید بگذاریجامعه، تاک

ک یرا بدون یز. میزنان بپرداز مسالهران بر سر یاز خط و عملکرد غالب در جنبش چپ ا

ز به باورها و اصول جنبش چپ یه نیانین بیاصول حداقل طرح شده در ا حتی یخانه تکان

ه یه در مبارزه علسم همواریمارکس یکل به طورو  یستیجنبش کمون .ل نخواهد شدیتبد

به . افته استیخود را باز یزیت و تی، شفافیستیسم شبه مارکسیانواع و اقسام اپورتون

د تفاوت یها با ستیاست که کمون ییاز آن عرصه ها یکیزنان  مسالهاعتقاد ما امروزه 

که فقط در ظاهر و در  یاناتینش ها و جریبا انواع ب را یستیموضع و نقطه نظر کمون

 ینه هاین فرق و تفاوت، زمیا چپ هستند روشن کنند و با روشن کردن ایست ینکمو ادعا

ز فراهم یها ن ستیان خود کمونیک را در میدئولوژیشرفت ایو پ یو دگرگون یبازساز

ما تالش ( می شودمنتشر  یآت یکه درشماره ها)ن نوشته یاز ا یگریدر بخش د. کنند

 مسالهدر مورد  ین المللیب یستیجنبش کمون خ تفکر و عملیبر تار یم کرد با مروریخواه

پدر "اساسا  یستینکه جنبش کمونیبر ا یستها مبنینیفم یباور برخ م کهیزنان نشان ده

ن یتر یش خود انقالبیدایاز بدو پ ین المللیب یستیجنبش کمون. ه استیپا یبوده، ب" ساالر

زنان،  مسالهله منجم ،یاجتماع یدر همه عرصه ها خ بشریتار یو عمل یان فکریجر

غات جناح راست پست یبه تبل خ فقطین تاریا قلب ایقت ین حقیمسکوت گذاشتن ا. بوده است

 – یو مل یانات مذهبیو به جر یک و روشنفکریفعال در مراکز آکادم یها ستیمدرن

 . کند یران خدمت میا یمذهب

دن مجموعه ینام یبرا" یستیجنبش کمون"کار بردن واژه ه نجا ما به عمد از بیدر ا

که  ییرا اغلب سازمان هایم زیکن یز میران پرهیو احزاب معروف به چپ ا سازمان ها
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دست  یکله ب یستیو اصول انقالب کمون ها آندانستند، از آرم یست میخود را کمون یزمان

ما هم  ن جهتیمه به. اتخاذ کرده اند دمکراتیکال یسوس یده اند و باورها و برنامه هایکش

  .مینیگز ین مجموعه بر میا ینامگذار یرا برا" جنبش چپ"و گل و گشاد واژه مبهم 

 "رانیزنان ا یو برابر یدر باره آزاد یه ایاصول پا"دفاع از 

مردم استفاده کرد  یدادن به توده ها یآگاه یبرا از آن ت کرد،ید حمایه بایانین بیاز ا

ماتش را برطرف کرده و ا ابهایبر سر آن، ضعف  یو با دامن زدن به بحث و جدل جمع

 یه ایانین بیر جنبش چپ است که در ارائه چنیناپذ یفه تخطیوظ. سطحش را ارتقا داد

ه به سازمان ها و احزاب چپ یانین بیارائه ا. ش قدم شودیپ دمکراتیککل جنبش  یبرا

به جنبش  یاصول حداقل خود اتخاذ کنند خدمت مشخص به عنواننکه متحدا آن را یا یبرا

ن مسائل یتر ین و انفجاریاز حادتر یکیتا بر سر  کند یرا به آن کمک میز چپ است

 .شرو جلو بگذاردیک موضع مشخص و پیزنان  مساله یعنیران یجامعه ا یامروز و فردا

 یزنان را در بر نم مسالهما بر سر  یستینش و آرمان و برنامه کمونیه تمام بیانین بیا

است و  یستیالیدر گرو انقالب سوس یواقع یو برابر یرا به اعتقاد ما کسب آزادیز. ردیگ

می ممکن  یستیک جهان کمونین رفتن طبقات، در یحل کامل تضاد زن و مرد تنها با از ب

ش یم و با نبرد پیها را بنا کن د گام به گام پلیدن به آن هدف، بایان امروز و رسیاما م. شود

  .کند یخدمت م یشرفت نسبین پیا ران، بهیو در ا یه در مقطع کنونیانین بیا. میرو

ن جنبه از یا. ح بودن آن استیه مشخص و صریانین بین نقاط قوت ایتر از مهم یکی

زنان نشان  مسالهدر مورد  ییانات بورژوایجر یقالب یادعاها ز آن را با تمامیه، تمایانیب

! دیه کنها و سلطنت طلبان نگا یمذهب یخواهان و مل یجمهور یها به پالتفرم .دهد یم

نشان  یو برابر یکنند خود را طرفدار آزاد یم یدر مورد زنان دارند و سع یهمه بند

مفت در دفاع از  یصدها ادعا. نهین زمی  از چند خط مشخص و روشن در ایدهند اما در

" زنان یآزاد" یران براین سوال که امروز در ایدر برابر ا دارند اما" یو برابر یآزاد"

شان از حرکت یکنند و قلم ها یار مید خراب کرد سکوت اختیوانع را بان دژها و میکدام

خواهند در سلسله  یتوانند و نه م یروها نه مین نیک از ایچ یرا هیز. ستندیا یباز م

و  ینه آزادین در زمیبنابرا. آورند به وجود یرییتغ یو اقتصاد یاسیمراتب قدرت س

ه یانین بیا. مه نسبتا مشخص ارائه کنندک ادعانای حتیتوانند  یز نمیزنان ن یبرابر
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زنان، با  یدر مورد آزاد ییانات بورژوایبانه جریده و عوامفریفا یب یبرخالف ادعاها

روشن  به طوررا  یمطالبات حداقل دگاه ویران، دیط مشخص ایل مشخص از شرایتحل

ا شکل ید و نه در جا زدن و یآ به حسابشرفت یتواند پ یکه م یحداقل) کند یفرموله م

را  یزنان، و موانع یبسته شده بر دست و پا یرهایبند و زنج هیانین بیا(. عوض کردن

اقتدار مذهب، اقتدار سنت، اقتدار مرد بر  حاکم، دولت اقتدار یعنیکه اقتدار چهار گانه، 

 ها آنزنان را در گرو شکستن  یشمرد و آزاد یرا بر م کند یجاد می، در مقابل زنان ازن

 ،ن مردساالرین منبع ستم بر زن و بزرگتریبزرگتر رانیدر ا »: دیگو یه میانیب. داند یم

ه زنان و ناقض حقوق برابر یران علیا یو مدن یی، جزایقانون اساس. ....دولت حاكم است

 یاسالم یم جمهوریرژ یها ن اهرمیتر از مهم یكیعت یاستفاده از شر. زن و مرد است

را بر زنان  یر انسانیو غ یحقوق یط بیها شرا نیمجموعه ا. در سركوب زنان است

ن از دولت و مشخصا قطع ید ییجدا. شوند ید فورا ملغین باین قوانیا. كنند یل میتحم

و  یط آزادین شرایه تریاول مزنان جز بست احكام قرآن و فقه در مورد كاره ب یفور

نحل گردند و د میمخصوص زنان با یانتظام یها ناها و ارگ یگشت. زنان است یبرابر

ما زنان و . ها متوقف شود یتوسط لباس شخص یاسیس یآزار زنان در مجامع عموم

ن یم و ایخوان یسركوبگر فرا م یروهاین ستمگرانه و نین قوانیبه مقابله با ا جوانان را

زنان فقط با دستگاه  ... .میدان یران میمردم ا یعموم یاسیاز مبارزه س یبخش مقاومت را

ق یبر زنان تشو ییالجویحاكم، مردان را به است یاركیبلكه نظام پاتر. ستندینحاكمه روبرو 

 یه زنان در خانواده، از اشكال به ظاهر بیش خشونت مردان علیافزا... . كند یو وادار م

ضرر مانند محدود كردن زنان و دختران، تا اشكال آشكارا خشن مانند ضرب و شتم و به 

مردان بر زنان را  ییما سلطه جو... . است یاركیبط پاترت روایجه تقویقتل رساندن، نت

در  یشرفت دمكراسین موانع رشد و پیاز برجسته تر یكیرا  یمحكوم كرده و مردساالر

 یاركیه روابط پاتریه مردان سلطه گر و علیان زنان علین جهت، طغیبه ا. میدان یجامعه م

بر ناتوان و  یمبن یسنت یتمام باورهاما  ... .میكن یت میرا عادالنه دانسته و از آن حما

پاك  یت زن از مرد را باطل اعالم كرده و مبارزه برایفرودست بودن زنان و لزوم تبع

 «.... میدان یفه همه مین باورها را وظیكردن اذهان جامعه از ا

 ییو سلطه جو یه نظام مردساالریان زنان علیه در مورد ضرورت طغیانینکات ب

 .شبرد مبارزاتشان، روشن استیپ یزنان برا یسازمان هادن آنان در مردان، و متشکل ش



 033 

ان و ین طغیج و سازمان دادن چنیی  و تهیکرد که تبل یح میرفت و تصرمی د فراتر یاما با

در  دیبا .با زنان است ارتباطچپ در  یاسیف سازمان ها و احزاب سیوظا مجز یمبارزه ا

ار سخت ین مبارزه بسیکرد که ا یو روشن مزد  یحرف م یشترینه با صراحت بین زمیا

کار  نید آن را سازمان داد و ایبا یه ایه ها و اصول پایانیصدور ب یده است؛ و ورایچیو پ

و سازمان ها و . دارد مخصوص مخصوص، کادرها و سازمانگران یسازمان هااز به ین

 .کرد یمنه ها ین زمیخود در ا یها تیالن فعالیب یاحزاب چپ را موظف به بررس

ان مردم یزنان در م مسالهکه سر  یشات عقب مانده ایبه گرا کند یم یه سعیانیب

در  یمل یداریکه رشد ب کند ین معضل اشاره میمشخصا به ا. کندموجود است اشاره 

 یدرسته ت زنان آن ملل دارد و بیبر موقع یر متناقضیران تاثیان ملل تحت ستم ایم

زنان  یرا بر دست و پا یپدرساالر یرهایغل و زنج یستیونالیناس یدئولوژیکه اگوید می

 های جنبشزنان در همه  مسالهشات عقب مانده بر سر ید به گرایالبته با. کند یتر م محکم

 یم یبه خود خود یشوند و در سطح آگاه یبلند م یبه خود خود به طورکه  یمیضد رژ

د دست یکه کل کند یه روشن میانیب. کرد یز اشاره مین(  یمنجمله جنبش کارگر)مانند 

 یدست خود مردم و در مبارزات خود زنان است و نه در جا ها در ن خواستیافتن به ای

گوناگون از  یاجتماع یمشخص آن به جوانان، معلمان و جنبش ها یفراخوان ها. گرید

 . ار خوبندین نظر بسیا

 یکه ادعا یانکس یرویک کاسه کردن نیوحدت و  یرا برا یروشن یارهایه معیانیب

ه یانیب ین بندهایاز بهتر یکی .کند یزنان را دارند طرح م یو برابر یمبارزه در راه آزاد

دگاه و ین حداقل دیا کند یرا موظف م یاست که جنبش کارگر یدر مورد جنبش کارگر

زنان در جامعه ما آنقدر حاد است و  مساله. کندزنان اتخاذ  مسالهرا در باره  مطالبات

اش وابسته بوده  یزیاز بدو تولدش آنقدر به زن ست یاسالم یم جمهوریرژ تیموجود

و  ییو دانشجو یاعم از کارگر ـ یو انفعال هر جنبش اجتماع یتفاوت یاست که ب

ر یشمش یاسالم یجمهور. ر قابل قبول استیزنان مطلقا غ مسالهبر سر  ـ یروشنفکر

 یگلو قل داد و با آنیکوب زنان صعقب مانده و خفقان آورش را در کوره سر یدئولوژیا

ر یغ یشاخص ها مجز یاسالم یز جمهورین، رفتار و افکار زن ستیقوان .دیه را بریبق

از مردم و شرکت کنندگان جنبش  یبخش بزرگ متاسفانه .ن حکومت استیقابل انکار ا

وده شدت آله ره، بیغ و ییو دانشجو یافتند، اعم از کارگر یراه مه م بیه رژیکه عل ییها
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. در جامعه گسترش داده است یاسالم یهستند که حکومت جمهور یبه باورها و فرهنگ

 یاجتماع های جنبشست؛ بلکه مربوط به همه یمربوط به زنان ن یا مسالهزنان  مسالهپس 

 .است

 انتقادات یجواب به برخ

نکه یبر ا یانتقاد شده مبن "چپ"ه یه از زاویانین بیم که به ایده اینجا و آنجا شنیما در ا

 !ن استییچپ پا یسطحش برا

 ین انتقادیا، در مقابل چنیثان. دهد یرا نشان م یگریز دیت چپ چیاوال، متاسفانه واقع

در طرح مطالبات زنان  است خودیم که در دفاع از سیآور یاد میه ن را بیما حرف لن

 یبرا یششن كویا... یك برنامه اصالحیك برنامه حداقل است، و نه ین نه یا» : گفت

ها، و منحرف كردن آنان از جاده مبارزه  رفرم به وسیلهزنان  یمنفعل كردن توده ها

 یستیرفرم یك حقه بازیچوجه یبه هاین كار ست؛ ین نیچ عنوان چنیبه ه .ستین یانقالب

اجات مبرم زن یاست از احت یعمل یها یریجه گیك رشته نتیما  یخواسته ها. ستین

ستم ین سید در ایكه با یزشت یرهایه تحقی، و علیبورژوازستم یف و محروم در سیضع

م؛ از یزنان و ستم بر زنان آگاه یازهایم كه از نیده یها ما نشان م نیبا طرح ا. تحمل كند

م و خواهان محو یبله، نفرت دار. مینها نفرت داریم؛ و از همه ایگاه ممتاز مردان آگاهیجا

ك مرد یرگر، همسر كارگر، زن دهقان، همسر م كه به زن كایهست یهر گونه ستم و آزار

خاطرات من )"« .می شودز وارد یجهات به زن طبقات ثروتمند ن یلیاز خ یو حت یعاد

فتح شماره  یبرا یه جهانینشر -ن یکالرا زتک –" زن مسالهدر باره  یین، گفتگویاز لن

22) 

 مساله هیانین بیکه ا می شودن شکل مطرح یه به ایانین بیگر به ایانتقادات د یبرخ

تجربه نشان . ه زنان کارگر نوشته نشده استیا از زاویرا برجسته نکرده " زنان کارگر"

خواهند  یدر واقع م"! یگفتمان کارگر"ک عده با توسل به ی. ها دو دسته اند نیداده که ا

مشکل . ه برانندیا آن را به حاشیند زستم بر زن نپردا مساله یعنیبه موضوع مورد بحث 

گر با ید یاما عده ا. و نه با بحث می شوداز جنبش زنان حل  ینان با بلند شدن توفانیا

ستم بر زن ارائه دهند اما در  مسالهاز " یکارگر"دگاه یک دیدارند  قصد ین نقدیچن

ستم بر  مسالهرا یز. دهند یارائه م مسالهاز  یستیانه اکونومیل گرایدگاه تقلیک دیت ینها



 033 

که زنان کارگر از بابت مجموعه یدر حال. دهند یل مید نابرابر تقلزنان کارگر را به مز

شان  مسالهدر عذابند و  کند یل میکه نظام مردساالر بر زنان تحم ییها یود و نابرابریق

 مساله. ستیاتفاقا اساس ستم دوگانه بر زن کارگر مزد نابرابر ن. ستیفقط مزد نابرابر ن

ت گرفته از قدرت دوگانه أنش می شودبه زن کارگر  که یضاتیتبع. ن استیده تر از ایچیپ

 یه دار و دولت ویزن کارگر فقط با قدرت سرما. قرار دارد یسر و یاست که باال یا

 ز روبروست؛ین( مردان یکل به طورشوهر و )ست بلکه با سلطه مرد کارگر یروبرو ن

برجسته . ربوط استن قدرت دوگانه میستم و استثمار دوگانه زن کارگر اساسا به ا مساله

د عالوه بر یبر زن کارگر با یتیستم جنس مساله( یو نه قالب یبرجسته کردن واقع)کردن 

ان کارگران و دامن یدر م مسالهن یطرح ا .ردیبگ ز در بریرا ن مسالهن یمزد نابرابر ا

 یدر آنان، برا( یو رفتار یتحول فکر)ک یدئولوژیا یجاد دگرگونیو ا یزدن به آگاه

گر از طرح یک جنبه دی. است یطبقه کارگر مطلقا ضرور یفتن به وحدت درونایدست 

ضرورت متشکل شدن زنان  ید گذاردن بر رویه زنان کارگر تاکیزنان از زاو مساله

زنان کارگر . ه ستم بر زن استیمبارزه مشخص عل یبرا زنان، یکارگر در سازمان ها

گر یابند و قاطعانه تر از زنان دین بژه در مورد ستم بر زیو یق آگاهین طرید از ایبا

کمونیست فه ین امر مشخصا وظیکردن ا محقق. ه ستم بر زن مبارزه کنندیطبقات عل

ل دهند یتشک ستون فقرات آن را یناحتنکه زنان طبقات تیاصال جنبش زنان بدون ا. ستها

نخواهد بدست  یو برابر یشبرد مبارزه در راه آزادیپ یسم الزم برایکالیو راد یریگیپ

 یاجتماع یرویک نیازمند یک مبارزه سخت است و نی یه مردساالریمبارزه عل. آورد

 .استکال ینترس و راد

 هیانیانتقادات مدون به ب

ق نقد یرا از طر" اصول"ن یک نفر تالش کرده است باب بحث در باره ایتا کنون فقط 

و  یکدام برابر"وان به قلم شهاب برهان تحت عن یمقاله ا: کندباز  یو نوشتار یرسم

ن یا یانتقاد یکه به بررس( 52ـ  57شماره )زن  یه آوایدر نشر" زنان؟ یبرا یکدام آزاد

مسئوالنه تالش کرده طرز تفکر مشخص خود را  یبرخورد او با .ه پرداخته استیانیب

از  یبرخ .میستیما با اکثر انتقاداتش موافق ن ید ولیش بگذارد و باب بحث را بگشایپ
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در باال جواب گرفته اند یدات وانتقا
14

شهاب برهان که توجه را  ین نکته انتقادیتر مهم. 

زنان فقط با »د، یگو یم 1بند . ه استیانیدر ب 1به اصل شماره  یانتقاد و کند یجلب م

بر  ییال جویحاکم، مردان را به است یارکیستند، بلکه نظام پاتریدستگاه حاکمه روبرو ن

به ضرر  کند ین روابط که مردان را بر زنان مسلط میا. کند یق و وادار میزنان تشو

 یت میز تقویرا ن یت نظام استثمار و ستم طبقاتیرا کلیت مردان جامعه است زیاکثر

که مردان را بر  یکه روابط ن ادعایا»: سدینو ین بند میشهاب برهان در نقد ا. «....کند

ه است، غلط و یپا یب یکله ت بت مردان جامعه اسیبه ضرر اکثر کند یزنان مسلط م

آنچه اساسا نظام مرد ساالر و . مردان در تسلط بر زنان، منافع دارند. گمراه کننده است

ن استدالل که چون نظام سلطه یبا ا. ن منافع استیدارد، هم یدار نگاه میپدر ساالر را پا

، بر کند یم تیز تقویرا ن یت نظام استثمار و ستم طبقاتیکل ییل نهایبر زن، در تحل

 « .می شودکه منافع مردان در سلطه بر زنان باشد، پرده انداخته  یتین واقعیان تریعر

. برند درست است ین مناسبات نفع مینکه مردان از ایا یدات شهاب برهان بر رویتاک

روابط  ییو بورژوا یت فئودالیبلند اعالم کرد و ماه یرا رک و با صدا مسالهن ید ایبا

که  ین کسیاول. ه آن مبارزه راه انداختیان را در کل و جزم افشا کرد و علمردان با زن

ان کرد یرا با صراحت ب یه داریدر جامعه سرما مرد با زن خصلت ستمگرانه روابط

ب رابطه مرد کارگر با ین ترتیو به ا." مرد است یایزن پرولتار: "س بود که گفتانگل

در  ینیبله مردان منافع ع. ه کردیا تشبیاربا پرولت یزن کارگر را به رابطه بورژواز

ند و جنبه یب یرا م مسالهک جنبه از یبر زنان دارند اما شهاب برهان تنها  یسلطه گر

گر یجنبه د. ندیب ی، نمکندکرده است به آن اشاره  یه سعیانیار مهم را که بیگر و بسید

و  یه مادیند که پاهم دار یگرید ینیآن است که کارگران و زحمتکشان منافع ع مساله

آنان  ین منافع، منافع طبقاتی؛ اکند یرا در آنان فراهم م یر و تحول انقالبییشالوده تغ

سرنگون کردن نظام  یاز مبارزه برا ینفکیه نظام مردساالر جزم الیمبارزه عل. است

مارکس مشخصات . است یستیاز انقالب کمون ییو به عبارت روشن تر جز یه داریسرما

                                                           
14
دون آنکه هدف جواب به ن مقاله بیاز آنجا که در ا. هم طرح کرده است یگریشهاب برهان انتقادات د - 
نکات مطروحه  یبه برخ. میدیها را ند به رجوع دوباره به آن یم لزومیز پرداخته ایها ن باشد به آن یو
 .م پرداختیا خواهیم و یگرمان پرداخته اید یگر در نوشته هاید
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از  یشه ایگسست ر: ر قابل انکار مشخص کردیغ یرا با روشن یستیب کمونن انقالیا

کهن که  یکهن و از تمام روابط اجتماع یاز تمام روابط طبقات ت کهن؛یتمام روابط مالک

 یو اجتماع یطبقات ن روابطیزد ؛ و از تمام افکار کهن که برخاسته از ایخ یاز آن بر م

. است" کهن یروابط اجتماع"ن ینفک و مهم از ایال یینظام مردساالر، جز. کهن است

 .و نه زنان رها می شوند نه مردان" گسست 2"ن یبدون ا

که خود تحت ستم و استثمارند از سلطه مرد بر زن، از نظام  یمردان حتیبله 

رند؟ در مقابل یگ یدهند و چه م ین جاست که چه میاما سوال ا. برند یمردساالر نفع م

و  ییدر جامعه ما بورژوا) ییبورژوا یروابط طبقات یه هایپا برند یکه م یمنافع

د و شهاب برهان یخواهد بگو یه میانیکه ب ین است نکته ایا. کنند یرا محکم م( یفئودال

نفع داشتن و نفع نداشتن مردان )ن تناقض یافتن کارگران به ای یآگاه. کند یبه آن انتقاد م

ن یدرک ا. امکان ندارد یبه خود خود ه طورب( طبقات زحمتکش در حفظ نظام مردساالر

نرسد و بر طبق  یطبقات یاگر کارگر مرد به آگاه. دارد یطبقات یاز به آگاهین مساله

مطمئنا از  کندفکر و عمل  "شت امروز و فردایت معیبهبود وضع" یبه خود خود یآگاه

را یز می شودنون دهند مم یه زنان میه دار و دولت به او علیکه اربابان سرما یازاتیامت

دهد که سطح را بخراشد و عمق ماجرا  یاش اجازه نم یبه خود و خود یاقتصاد یآگاه

ست بلکه منافع ینفع نینه تنها در ستم بر زن و نظام مردساالر ذ طبقه کارگر. ندیرا بب

خود طبقه کارگر  ییرها ین برایو ا کندشه کن یکه آن را ر کند یجاب میاش ا یطبقات

شه یاش در گرو ر ییخ بشر است که رهاین طبقه در تاریطبقه کارگر اول است؛ یضرور

 .خصوص ستم بر زنان استه ب یکن کردن هر شکل از ستمگر

ز یچ یت مردم را پرولتر و بیآن است که با کارکرد خود اکثر یه داریش سرمایگرا

 یرا فراهم مطبقه کارگر  یب شالوده اتحاد طبقاتین ترتیبه ا یه داریگرچه سرما. کند یم

در درون طبقه  یگریدر مقابل د یکیاز به یه کردن آنان و دادن امتیه الی، اما با الکند

 یو فئودال ییبورژوا یدئولوژینفوذ ا یچه هایها در ن شکافیا. اندازد یکارگر شکاف م

جاد اتحاد یها ا ن شکافیوجود ا. شوند یان زحمتکشان میدر درون طبقه کارگر و م

و برنامه و سازمان  یدئولوژیفه ایوظ. کند یده و غامض میچیشدت پ هرا ب یطبقات

ا را یپرولتار ید و نبرد طبقاتیها فائق آ ها و شکاف یدگیچین پیاست که بر ا یستیکمون

و برنامه  حیصح یاسیک و سیدئولوژید خط ایبا کندن ینکه بتواند چنیا ی؛ و براکندت یهدا
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داشته و آلوده  یستیونالیو ناس یستیشات اکونومیاگر کمونیست هااگر . مشخص داشته باشد

 .را تقبل کنند یفه این وظیتوانند چن یبه افکار کهنه باشند هرگز نم

به تعداد  یتیاقل یت مردان جامعه، بلکه حتینه تنها اکثر... »: سدینو یشهاب برهان م

تواند بر  یم یکه مردساالر یتوان با موعظه در باره نقش ینم ک دست را همیانگشتان 

ا و منافع ملموس یدن از مزایداشته باشد، به چشم پوش ینظام استثمار و ستم طبقات" تیکل"

 «.کرد" وادار"و تسلط بر زنان  ییو مستمر آقا

 یک تئوریست بلکه ین" موعظه" کند یه طرح میانیب که یاوال، به نظر ما نکته ا

 یکه ستم بر زن خصلت طبقاتنیبر ا یزی است مبنیمعروف و جدال بر انگ یاست؛ تئور

انگلس در . مربوط است یجامعه بشر یزن به ساختار طبقات یدگیت ستمدیدارد و موقع

: فرموله کرد این طورآن را " ت خصوصی و منشام خانوادهیمالک"اثر معروف خود 

ان مرد و یتخاصم م یریمصادف است با دکل گ خیدر تار ین اختالف طبقاتیظهور اول

مصادف است با ستم مرد بر  یطبقات ین ستمگری؛ و اولیتک همسرزن در ازدواج 

.زن
15
 

آنچه اساسا نظام  ...مردان در تسلط بر زنان منافع دارند : " دیگو یم شهاب برهان

" اساسا"ن یاما ا ."ن منافع استیدارد، هم یدار نگاه میمرد ساالر و پدر ساالر را پا

ز در کار ین یتر بزر " منافع" یم مردساالرجا نگاه داشتن نظا بر در پا! ت نداردیواقع

ن جدل، یمباحث مربوط به ا. حاکم است یو روابط طبقات یاست و آنهم منافع دولت طبقات

م و چه یدر هر حال، چه بخواه. ستین مقاله نیاست اما در حوصله ا( و مهم)مفصل 

و  یت خصوصیزن به ظهور مالک یدگیت ستمدیت ما، موقعیم، خارج از ذهنینخواه

 یک تئورینهم یا. )است ینیعقت یک حقین یا. ، مربوط استیزات اقتصادیروابط و تما

                                                           
15
ن یاست، ا" ساختارگرا"کنند که  یسم انتقاد میکه به مارکس یو کسان" یتیاست هویس" یطرفداران تئور 

معتقدند که  Identity Politics" یتیاست هویس" یطرفداران تئور. را قبول ندارند یستیمارکس یتئور
ربط داد و اصوال متحد  یبزرگتر اجتماع ید به ساختارهایرا نبا یت بشریمظالم وارده بر هر قشر از جمع

ا آن ین یه لگد مال شدن منافع اامکان ندارد و تنها ب" ک طبقهی"ناهمگون تحت عنوان  یها کردن بخش
د با دستگاه یمختلف مردم با یآن است که قشرها و بخش ها ین تئوریا یجه منطقینت. شود یم یبخش منته
ن یبه ا! ه و جدا جدا روبرو شوندکندپرا به طورافته است، یو طبقه حاکمه که متحد و سازمان  یدولت طبقات

ن دستگاه و یجز رفرم در اه ر جلوه داده و بیاکم را مصاف ناپذت دستگاه حیدر نها" یتیاست هویس"ب یترت
تواند  یدهد و نم یارائه نم یزی، چیت اهالیت ستم و استثمار اکثریاز موقع یچانه زدن با آن راه برون رفت

 .بدهد
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 یتمام اشکال گوناگون ستم و استثمار در جامعه بشر!( ینیقت عیحق! گرید یستیمارکس

 . شود یباز م یجامعه بشر" یساختار طبقات"ن یبه ا

ن یست با همیاکونومست و یونیزیانات رویجر م کهینشان کن د خاطرین جا بایدر ا

ت یت گرفته و توسط آن تقوأنش یجامعه بشر یکه ستم بر زن از ساختار طبقات)استدالل 

مبارزه  مسالهاز صورت  قلمداد کرده و" یفرع یا مساله"ستم بر زن را  مساله( می شود

 یل بر غلط بودن تئوریها دل ستیونیزیرو یاما شعبده باز. کنند یحذف م یطبقات

منطبق بر  یعنی)غلط است  یستیونیزیف روین تحریطور که ا همان. ستین یستیمارکس

ز یحاکم ن یو روابط طبقات ی، حذف کردن رابطه نظام مردساالر(ستین ینیت عیواقع

د به یتوان و نبا یرا نم یه مردساالریجه، مبارزه علیدر نت. ستین ینیت عیمنطبق بر واقع

ل داد و دولت و نظام یبر زنان دارند تقل ییکه مردان در سلطه جو یه منافعیمبارزه عل

 رانیدر ا: " د کهیگو یه درست میانیب. حذف کرد مسالهحاکم را از صورت  یطبقات

 ".دولت حاكم است ،ن مردساالرین منبع ستم بر زن و بزرگتریبزرگتر

ا یدن از مزایبه چشم پوش"مردان را  می شودد، با موعظه نیگو یشهاب برهان م یوقت

ش ین سوال پیبالفاصله ا" کرد" وادار"و تسلط بر زنان  ییملموس و مستمر آقا و منافع

شبرد همزمان مبارزه یبا پ: ها روشن است ستی؟ جواب مارکس"می شودبا چه "د، یآ یم

و تمام  یه نظام مردساالریحاکم و عل یسرنگون کردن دولت و نظام طبقات یبرا یانقالب

انقالب قهر  به وسیلهکهن  یو اجتماع یاسیات سخ بشر، همه نظامیدر تار. مظاهر آن

از  یک سطح کلین یاما ا. ستین یز مستثنیک نین یا. دگان سرنگون شده اندیز ستمدیآم

ان یمشخصا، م)ان خود مردم یستمگرانه در م یبه روابط اجتماع مساله یوقت. است مساله

 .می شودده یچیار پیبس مسالهرسد  یم( مرد تحت ستم و استثمار با زن تحت ستم واستثمار

ن یت با محو طبقات و تمام روابط و افکار برخاسته از آن، از بیتضاد زن و مرد در نها

 د کرد؟ ین تضاد چه باینجا تا آنجا با ایاز ا اما. رود یم

" یخاطر مسائل اصله ب"ها که  ستیونیزیها و رو ستیاست اکونومیست، سیشک ن

 است ضد زن بوده و فقطیک سیکنند  یقلمداد م یا فرعیرا مسکوت گذاشته  مسالهن یا

به و خرا یستیعقب نگاه داشتن طبقه کارگر و فاسد کردن جنبش کمون یبرا ینسخه ا

ن تضاد در درون صفوف طبقه و خلق و یروش حل ا. است یدر خود مبارزه طبقات یکار

ق یاز طر یمبارزه فکر. یو عمل یمبارزه فکر: ق مبارزه استیز اساسا از طریجنبش ن
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آگاه زنان،  یرویق تشکل نیاز طر یو مبارزه عمل. یق نقد و افشاگریدادن، از طر یآگاه

راه ه ؛ بیو پدر ساالر یمظاهر مردساالر( تمام)ه تمام یعل یراه انداختن جنبش توده اه ب

و احزاب و  یاجتماع یدر درون جنبش ها یشات مرد ساالریه گرایانداختن مبارزه عل

در درون  حتی ین مبارزه ایشبرد چنیپ. رهیست و چپ و غیو کمون یقالبان یسازمان ها

زن،  مسالهنه ین، در زمیقول لنه را بیاست ز یز ضرورین یست واقعیاحزاب کمون

ست را خراش یتوان گفت كه كمون یمان م یاز رفقا یاریف بسیمتاسفانه هنوز در توص"

نه تنها . ب عار ندارندین معایردن ااز آشکار ک کمونیست ها". ظاهر شود یك عامیبده تا 

بر احزاب  یرات بال وقفه بورژوازیشان از تاثیل هایعار ندارند بلکه کامال منطبق بر تحل

ن احزاب به یل شدن ایممانعت از تبد یبرا یشبرد مبارزه خطیست و ضرورت پیکمون

خش اما ب هستند ین مبارزات، مبارزات درون خلقیاگرچه ا. است ییاحزاب بورژوا

. کهن مردساالرانه هستند یه روابط اجتماعیو مشخصا مبارزه عل یاز مبارزه طبقات یمهم

 . ابدی یادامه م یستیالیدر جامعه سوس حتیاست که  ین مبارزه ایا

مثال در جامعه . روند یش نمیپ" جبر"ن مبارزات بدون توسل به عامل یک از ایچ یه

در . ردیگ یم به خودآن را  ین اجرایمو تض ین جبر شکل قانون گذاریا یستیالیسوس

 برخاسته از ارزش یباطضشکل اعمال اصول ان یو انقالب یست واقعیدرون احزاب کمون

ه یان زن و مرد از پایکه روابط برابر م)رد یگ یم به خودرا  یستیکمون یها ناها و آرم

ده تر یچیپ الهمسد دانست که ین اصول باین توسل جستن به ایاما در ع (.ستها آنن یتر یا

کل حزب  ید آگاهین است که بایا مسالهن یتر مهم. حل شود یسادگه از آن است که ب

 یباال برود و صفوف حزب مملو از زنان یانه مردساالرینسبت به اشکال گوناگون و موذ

  .دارند یآگاه مسالهن یشود که کامال به ا

 دارد یاز به خانه تکانیجنبش چپ ن

ن یا. ت استیک واقعیست، یشرو نیزنان پ مسالهنه یدر زم رانینکه جنبش چپ ایا

 یو سرنگون( ران و جهانیدر ا)شرو نبودن چپ بر سر نقد نظام حاکم یبا پ یعقب ماندگ

نظام  یانقالب یبرنامه سرنگون یاسیان سیک جری یوقت .م داردیآن ارتباط مستق یانقالب

را نداشته باشد ( فرهنگ کهن آنو  یو اجتماع یبا تمام روابط اقتصاد)حاکم  یارتجاع

 . دیآ یم ینظرش عاده ز بیستمگرانه آن ن یاز روابط اجتماع یاریبس
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هستند  یخوانند کسان یم" یچپ کارگر"ها که خود را  از چپ یان بخش بزرگیدر م

کنند  یکم برخورد میست و ین واقعه قرن بیتر مهم به عنوان یک اعتصاب کارگریکه به 

توجه  یط به جنبش زنان پوزخند زده و در مباحثات و مذاکرات دروناما به مسائل مربو

ت آن یواقع! کنند یقلمداد م" یانحراف از جنبش کارگر"ک ی به عنوانبه جنبش زنان را 

مثل سم است چون  یجنبش کارگر ین مشخصات و تفکر را دارد برایکه ا یاست که چپ

شات عقب یگرا ینه تمام نماییل به آیتبدن یقول لنه شاهنگ کارگران باشد، بیآنکه پ یجاه ب

 یجلو براند، به عقب مه نکه کارگران را بیا یجاه و ب می شودمانده درون کارگران 

برال یک خط لیز از حد ین یجنبش کارگر در ارتباط بانان یست که خط ایب نیعج. کشاند

باال رفتن  یبرا نان مبارزه طبقه کارگر را محدود به مبارزهیا. رود یفراتر نم ییبورژوا

کنند و  یم یه داریدر چارچوب نظام سرما یگر حقوق صنفیا پرداخت مزد و دیمزد 

خود که سرنگون  یواقع" حق"تواند به  ین ندارند که کارگر چگونه میبه ا یاصوال کار

 یتواند جد یم یبرال نه به نبرد طبقاتین چپ لیا. است، برسد یه داریکردن نظام سرما

ک جبهه ی به مثابه یتینکه به نبرد جنسیچه برسد به ا. یتینه به نبرد جنسو  کندبرخورد 

جنبش  یبه خود دنباله رو سطح خود ن چپ،یا. بنگرد و در راهش بکوشد یاز نبرد طبقات

نه یدر زم یچ رسالتیجه هیدر نت. کارگران است یبه خود خود یطبقه کارگر و آگاه

ه تفکرات ضد زن و یو مبارزه عل یکارگراز جنبش  یو فئودال ییزدودن سموم بورژوا

موجود  یشات لمپنیگرا. ندیب یخود نم یبرا کند یداد میان کارگران بیکه در م یا یمذهب

 یاسیت با زن در خانه و جامعه و در جنبش سیان زحمتکشان را که به اشکال ضدیدر م

د به افرا یز آنکه برخیرت انگیداند و ح ینم یمشکل جنبش کارگر کند یبروز م

! دانند یشدن فرهنگ خود م" یکارگر"ها را  ین عقب ماندگید از ایتقل اصطالح چپ،

ان زن و مرد در درون خودشان به یاز سازمان ها و محافل چپ به تضاد م یاریبس

. یحاد اجتماع مسالهک ی به عنوانکنند و نه  یبرخورد م" یخانوادگ" یصورت دعواها

 کهن را براندازند؟ یاجتماعخواهند روابط  ینها چگونه میپس ا

شوند و عده  یده خرد مین روابط گندیون ها زن و دختر جوان توسط ایلیروزانه م

 یبرا ی، ضرب و شتم در خانه، خودکشیناموس یقتلها به شکل)شوند  یکشته م یادیز

سازمان داد  ید جنبشیت باین جنایه ایا علیآ(. رهیخانواده و جامعه و غ یاز فشارها ییرها

 یه ایاعالم( روز هشت مارس)بار  کی یچپ حداکثر سال یاز سازمان ها یبخش نه؟ ای
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 ن سازمان ها ویا یته مرکزیما به گزارشات کم. کنند یت زنان صادر میدر مورد وضع

ک صفحه در باره خط و ی حتیتوان گفت که  ین میقیم اما به یندار یاحزاب دسترس

ه ین عرصه، تجزیشان در ایها تیفعال یراز بندت، زنان مساله در ارتباط بات یبرنامه فعال

شان و یها یبا آن مواجه بوده اند، انگشت گذاشتن بر عقب ماندگ که یل مشکالتیو تحل

  .، ندارندها آنحل  یبرا یبرا یزیبرنامه ر

و پدر  یشات مردساالریرا که گرا ییست هاینین و احزاب چپ، فمیفعال یبرخ

ست یکنند، ضد کمون یجنبش چپ را نقد م یو سازمان ها ان احزابیموجود در م یساالر

است که به " یستیضد کمون" یاستیدر واقع آن س. ستین اتهام قابل قبول نیا! خوانند یم

ن یتر مهم! کند یرا نقد م ها آنکه  یاستیدهد و نه س یشات اجازه رشد مینگونه گرایا

خواند و  یستمگران فرا م هیان علیدگان را به طغیآن است که ستمد ستیمشخصه کمون

انسان اد درد و رنج یست که کر است و فرین یست کسیکمون. کند یز میر آنان را تیشمش

و  یدارینده بینما یاست که واضح تر و بلند تر از هر کس یشنود بلکه کس یرا نم ها

خود را چپ بخواند اما  یک است که کسیدئولوژیو ا یاسین انحطاط سیا. ستها آنان یطغ

بخواند و حفظ " سمیضد کمون"را  یفئودال یها ز را وارونه کرده و نقد ارزشیه چهم

که با  ییها ستینیحمله به فم! بخواند" سمیکمون"را  ها آندر مقابل  یتفاوت یا بیو  ها آن

و پدر ساالر را نقد  یجامعه فئودال یات سنتیخوش کرده و اخالق شجاعت نقطه نظرات جا

طلبند  یدر سازمان ها و احزاب چپ را به مصاف م یردساالرشات میکرده و نفوذ گرا

 . شتر خواهد کردیمشکالت چپ را حل نکرده بلکه ب

 زنان مسالهبر سر  یوعقب ماندگ یربط خط عموم

است  دمکراتیکال یک جنبش سوسیم در واقع یشناس یران میچپ ا به عنوانآن چه 

ک دولت ی یز آن و برقراریقهرآم یو نه سرنگون یه داریمعتقد به اصالح نظام سرما)

ن چپ که تحت یاز ا یبخش(. یبورژواز یکتاتوریدولت د یا بجایپرولتار یکتاتورید

گر که ید یبخش. ست نبودیوقت کمون چیو حزب توده بود، ه یه داریسرما یر شورویتاث

 شکل گرفته بود، به یه داریسرما یحاکم بر حزب توده و شورو یت با خط مشیدر ضد

سم یالیسوس یبه انواع نسخه ها عقب نشست و یستیکمون یها ناسبت که از آرممان نه

ست شد، بر ید و رفرمیدست کش یانقالب یمان نسبت که از خط مشه ن تن داد، بهیدروغ
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و فرقه  یستیسکتار چوجهیه ما به یابین ارزیا. زنان عقب مانده و منفعل شد مسالهسر 

گران به یقبل از پرداختن به انحرافات د البپس از شکست انق را مایست زیانه نیگرا

. زنان مسالهم؛ منجمله بر سر یخودمان پرداخت یاسیک و سیدئولوژینقادانه خط ا یجمعبند

کمونیست ه یکه اتحاد" زنان مسالهآگاه و  یایپرولتار"د به جزوه یرجوع کن ارتباطن یدر ا

 ن است کهیآن جزوه ا ینکته اصل. منتشر کرد 7115در سال ( سربداران)ران یا یها

ر ی، فورا به سمی شودخراب  کمونیست ها یاسیک وسیدئولوژیا یخط عموم یوقت

دهد؛ و  یزنان و جنبش زنان پا م مساله در ارتباط با شان کیدر خط و پرات ییقهقرا

اشکاالت مهم  یزنان نشانه آن است که در خط عموم مسالهبر سر  یبالعکس، عقب ماندگ

 .ران مشاهده کردیت چپ ایتوان در اکثر یواضح م به طورابطه را ن ریا .موجود است

 ییر قهقراین سیا. ران شروع شدیان چپ ایدر م ییر قهقرایس پس از شکست انقالب

از  یستیک ضد کمونیدئولوژیو آغاز کارزار ا یشورو یخصوص پس از فروپاشه ب

انه به آرمان یعام یهاانتقاد. ن جهان، جهش وار رشد کردیها و مرتجع ستیالیامپر یسو

 یست بودن، طرفداریالیاز چپ، ضد امپر یان بخش بزرگیدر م. مد شد یستیکمون یها

. ل به جوک و مسخره شدیم حاکم، تبدیسرنگون کردن رژ یاز مبارزه مسلحانه برا

نکه کدام حزب و یراه افتاد بر سر ا یمسابقه ا. سم باب شدیالید از سوسیجد یف هایتعر

و  کند یاش ته یو انقالب یطبقات یسم را از محتوایالیتواند سوس یشتر میب" رهبر"کدام 

سم یالیسوس یکی. جا بزند" تازه یشه هایاند" به عنوانو  کندپر  ییم بورژوایبا مفاه آن را

ج از یتدره که ب" یزیچ" یگریف کرد؛ آن دیاست تعر" ش انسانا اساس"که " یزیچ"را 

 صحبت از! دیآ یرون میکارگران ب یبه خود و حرکت خود ییکایدرون تشکل سند

افکار  به عنوانا همه یپرولتار یکتاتوریست و آرمان و دیو حزب کمون یدئولوژیا

در باره آنچه درست و عادالنه  ییت گراینسب. است شمرده شد" میقد"مستعمل که مال 

و  یتسیاصول کمون یبر رو یاست و آنچه نادرست و ناعادالنه است باب شد و پافشار

د یاه و سفیس"و " یستینش دگماتیب"با انواع و اقسام دشمنان خلق به عنوان  یریسازش ناپذ

ت جناح یدر مورد ماه یبه توهم پراکن "چپ"از  یکه بخش یبه طور. خوانده شد" دنید

در  یاسیان سین قتل عام زندانامرآن و از عامال یبخش مهم یعنی)دوم خرداد حکومت 

کا در یآمر یزیخونر" چپ"از  یبخش. پرداخت( گریات دیناج یاریو بس 7111سال 

د از یچه با یبرا .رهید و غیکردها د یبرا یتحقق حکومت فدرال یبرا یعراق را ضرورت
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 ه ستم بر زن داشت؟یعل یانتظار حرکت ین چپیچن

و  یانقالب به صورتخواهد  یک از جوانب وضع موجود نمیچ یت چپ ما با هیاکثر

ن چپ یا. ستین یستم بر زن، مستثن مسالهان ین میو در ا کندبرخورد کال یو راد یقهر

و  یو روابط اجتماع یده طبقاتین نظام پوسیهم یعنی" ممکن"و  .هاست" ممکن"دنبال ه ب

 . کهنه آن یفکر یروبنا

 یزنان م مسالهران بر سر یمجموعه چپ ا یل عقب ماندگیخالصه کالم آنکه، دال

ر یدنبال زه ب از چپ یبخش بزرگ: می شودک جا ختم یبه  ها آن اما همه. اد باشدیتواند ز

ن چپ آنقدر یا. ستین یه داریران و جهان سرمایجامعه عقب مانده ا یو رو کردن انقالب

از  یمیمثل برده بودن ن یکه معضل عادت کرده ییزات جامعه بورژوایها و تما به ارزش

 یبه آن برخورد م یو کنار یارفتع. آورد یرا به حرکت و اعتراض در نم یت ویجمع

منظورشان از ) !!ستیمسائل مبرم طبقه ن من جزیند ایگو یبا افاده م یتازه برخ. کند

بپرسد آن  یرسد که ممکنست کس یو اصال به فکرشان نم( طبقه کارگر است "طبقه"

 یست اصال به چه درد میمسائل مبرمش ن مجز تیاز جمع یمیکه برده بودن ن یطبقه ا

 ! ستیرت آور نین حیا ایه کرد؟ آیا به آن تکین کرد ید آن را تحسیو چرا باخورد 

خچه نظرات و ید تاریبا یشین گرایز خود با چنیتما نشان دادن خط یبرا کمونیست ها

زنان را رواج دهند تا روشن شود  مساله در ارتباط با ین المللیب یستیاعمال جنبش کمون

ت ستمگرانه روابط ید ماهیست باین کمونیفعال .ستیست کیست و کمونیسم چیکه کمون

ان زحمتکشان یدر م به خصوصمردم  یان توده هایرا در م یو پدر ساالر یمردساالر

ن روابط را نشان دهند و یو فساد ا یدگیدهند، گند ینه آگاهین زمیافشا کنند و به آنان در ا

  یق تبلید از طریست بایکمونن یفعال. ن روابط متنفر شوندیاد دهند که از ایبه زحمتکشان 

که بر  ید از ستمیند که نه تنها بای، به زنان بگویج مشخص در مورد مردساالرییو ته

د با یبا. تن ندهند یگر به بندگیه آن شورش کنند، و دید علیمتنفر شوند بلکه با می شودآنان 

ه آن یو علن مناسبات ستمگرانه فقط رنج بکشند یند که اگر از ایصراحت به آنان بگو

ن در مورد همه زنان صادق است ؛ یا. شوند یمفلوک م ییانسان هال به یشورش نکنند تبد

ست یشورشگران کمون یکه زمان ینداشته اند و چه زنان یاسیس یکه هرگز آگاه یچه زنان

جامعه فشار و  ین اضافه بر زنان عادیشینسل پ یزنان آگاه و انقالب. بوده اند یو انقالب

ابند و رنج و مصائب یرانه را باز یگیه مبارزه پید روحیآنان با. تحمل کرده اندسرکوب را 
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ن یزترین مبارزه به تیمبارزه کنند و در ا یرویل به نیسته اند تبدیرا که در آن ز یدوره ا

و  و برنامه یدئولوژیست جز ایچ نین سالح هیزترین تیا. سالح ممکن دست اندازند

 . یستیانقالب کمون

 

  7111مرداد  71شماره  دوره جدید،قیقت حشریه ناز  -



 چند مقاله
 جنبش زنان
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زن و نقش و جهت گیری و  مساله هدربار

 دورنمای جنبش زنان

 رانیا یستهایكمون هیاتحاد ٦٧٣١ تابستان در كه یا مقاله هیپا بر ریز مقاله

 آمده در نگارش به منتشر كرد، زنان جنبش یها روش و اهداف درباره( سربداران)

 . است

 وضع، نیا با مواجهه در. گرفته است خود به یانفجار ابعاد ما جامعه در زن مساله

 هر خطوط نیا. شوند یم ارائه زنان، بخش ییرها مبارزه شبردیپ یبرا یگوناگون خطوط

 ایآ كه ن استیا مساله. هستند نیمع یطبقات منافع و یطبقات یها دگاهید از متاثر كی

خواهد  وندیپ روزمندیپ و گسترده انداز چشم كی را به زنان خشم صاعقه ،یانقالب یاستیس

 مسالمت مجاری به را زنان خشم ر،یبرق گ همچون یستیرفرم یها استیس نكهیا ای داد؟

 هر جینتا و دورنما و گوناگون یطبقات خطوط از شناخت و لیتحل خت؟یر انه خواهدیجو

.است نانز جنبش نیفعال یپا مهم مقابل فیوظا از ك،ی
16

 

 ؟کند میسركوب  را زنان یاسالم یجمهور چرا

 روز از سال ٥٢. گذرد یم جنگ داد اعالن زنان به ینیخم كه یزمان از سال ٥٢

 و دادند ینیخم به یدندان شكن جواب رانیا آگاه زنان كه یزمان ، ٦٧۷٣سال  مارس هشت

 .گذرد یم كردند، ینینش عقب به وادار را او

 و یو هدف. كرد حمله زنان به از همه اول دن،یرس قدرت به از پس بالفاصله ینیخم

 یجمهور یها هیپا و درهم شكنند را مردم شورشگرانه هیروح كه بود نیا شیها یهمپالگ

 كار و آگاه سگ نگهبان كی كه داد نشان حركت، نیا با ینیخم. محكم كنند را یاسالم

 ندگان طبقاتینما كه اندازه آن اما .بود رانیا در مالك ـ بورژوا یارتجاع طبقات كشته

 طبقه و ستیكمون ونیانقالب بودند، آگاه ك خودیدئولوژیا و یاسیس منافع به یارتجاع

 و یاسیس تیاهم لیدل به همین. نبودند آگاه خود كیدئولوژیا و یاسیس منافع كارگر به

 آنكه، جهینت. افتندیدرن زنان را به یاسالم یجمهور و ینیخم حمله یو طبقات كیدئولوژیا

                                                           
16
 . شد منتشر ٦٧١١ سال در« زن مسالهآگاه و  یایپرولتار» جزوه  در بار نیاول یبرا ما اتینظر اساس 
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 یاجتماع یجنبش ها هیبق حالی که در شد روبرو زنان العمل با عكس فقط ینیخم حمله

جنبش  و یستیكمون جنبش مشخصا. كردند و سكوت مانده منفعل آن مقابل در اكثرا

 . كنند لیتبد یاسالم یجمهور ضد ك كارزاری به را زن ضد تهاجم نیا نتوانستند یكارگر

 یاسالم یجمهور. بود یاسیس ك ضرورتی ،یاسالم حكام لطهس یبرا زنان سركوب

 كه را مصمم و شور پر یروین نیا همه از اول انقالب، سركوب یبرا م گرفتیتصم

 سال ٥٢ در. عقب براند به بود، گذاشته جامعه سرنوشت در یدان دخالتگریم به پا فعاالنه

. است بوده یاسالم حكام یها دغدغه و ها مشغله نیتر از مهم یكی زنان سركوب گذشته،

سطوح  نیتریعال در زنان هیعل جانبه همه و حمالت مستمر طرح گذشته، سال ٥٢ یط

 زن كه داد نشان یاسالم یجمهور. شده است گذاشته یریگ میتصم و بحث به یحكومت

 ضد تهاجمات و كارزارها عمرش بدون ساعت و است اش یاتیح اركان از یكی یزیست

 .كند ینم كیت زن

 لحاظ به را زنان تا دیمنظم كوش به طور متنوع، یاستهایس یریكارگه ب با میژر

 بیتصو با را تولدش یاسالم یجمهور. كند خرد یجسم و ی، روحیشخص و یاجتماع

 كی ین جمهوریا كه كرد اعالم بیترت نیبد و گرفت زن جشن ضد انهیگرا ضیتبع نیقوان

 انگر خصلتینما زیچ هر از قبل میرژ نیا در« اسالمی»كلمه . است یدار برده یجمهور

 زیچ هر از شیب جامعه به عتیشر ییقرون وسطا احكام لیتحم. است بوده آن زن ضد

 انیم در هللا كه یرنگ سه از پرچم شتریب یاجبار حجاب. است بوده زنان سركوب یبرا

 به یكودك از كه شد یطراح یطور یآموزش نظام. شد یجمهور نیا شده، سمبل حك آن

. زن صاحب و مرد است برده زن جامعه نیا در كه شود داده پسران آموزش و دختران

 نیا. باشد یقادر ارباب كه اموزدیب دیبا پسر و باشد ن قانونیا عیمط ردیبگ ادی دیبا دختر

 یها شهیر و داد میتعل زن شمردن خوار و فرهنگ فرودست با را مردان سال ٥٢ میرژ

 .كرد یاریآب مرتبا مردان انیم در را یزیست زن

 نیا كه یپنهان و آشكار نگهبانان گشت و ماموران تعداد كه گفت توان یم اغراق بدون

. است شتریب ران،یا یمرز نگهبانان تعداد از داده اختصاص زنان دنییپا یبرا میرژ

 جهان در كنترل زنان و سركوب نهیزم در میرژ نیا یدستگاه بوروكراس طول و عرض

مبارز  زنان یعنی زنان نیشورشگرتر به نشیعمر ننگ سراسر در میرژ نیا. ندارد رینظ

 شكستن درهم یبرا ها زندان در و داده است جواب اعدام و شكنجه و حبس با ،یاسیس
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 .است برده كاره ب یجنس مانند تجاوز خاص یها شكنجه ،یاسیس زنان ت استواریشخص

 عام مالم در پوشاندن، یا سهیك یلباسها با را خود بدن یانحنا كردن، سر بر چادر

 خرد یبرا همه درس، یكالسها و اتوبوس در نشستن جدا ندادن، مرد دست با دن،ینخند

 و مورد زنان در یمذهب ییوسطا قرون یباورها شوم هیسا. است زنان تیشخص كردن

 یها مزاحمت و یجنس آزار و دیاس و  یا تب زندان و شالق ها، گشت ،یسنت یها ارزش

 تحرك وجود با را تیجمع از یمین كه است آن یبرا ها نیا همه. می شود لی، تكمیابانیخ

 گرید خانه مرد خانه و یوارید چار كه حال. بنشانند «سر جای خود» رش،یناگز یاجتماع

 دهیمرتبا كش و است شده دهیكش جامعه صحنه به و زن دارد نگاه عیمط را زن تواند ینم

 را یمشخص برنامه و طرح دولت، یعنی درساالر بزر پ جامعه صحن در دیبا ،می شود

 . گذارد اجرام به او داشتن نگاه عیمط یبرا

 لیتحم یبرا و است یطبقات تیك ماهی یدارا یاسالم یجمهور میرژ یزیست زن

 طبقه نامه ب یتیاقل یو اقتصاد یاسیس قدرت لیتحم یبرا :است ینیمع طبقه یاسیس قدرت

 آن محور در كه)دولت  و تیروحان دستگاه. است بزر  ندارانیو زم داران هیسرما

 نیا میتحك یبرا یزیزن ست. هستند طبقات نیا یاسیس ندگانینما( هستند ینظام یروهاین

 ای باشند ه داریسرما نكهیا از اعم)مردان  همه به یطبقات ن نظامیا. است یطبقات نظام

را  آنان دهد، یم را زنان بر ییفرمانروا امكان (نیزم یب دهقان ای باشند مالك كارگر،

 .كنند یباز خانه در را نقش دشمن مردان تا كند یم مسلط زن بر عرفا و قانونا

 زند یم پس دست با و كشد یم شیپ پا با را زنان یدار هیسرما

 میرژ یفور یاسیس ازین كی انقالب یفردا در یاسالم یجمهور توسط زنان سركوب

 مبارزه و زن بر ستم اما شد، یم یناش (یمذهب) كیكراتتئو میرژ كی اتیاز ضرور و بود

 صرفا زن بر ستم. ستین یاسالم یجمهور دوران به منحصر ،ین ستمگریا هیعل زنان

 یازهاین زنان به سركوب. است نشده یناش یاسالم به یاز سلطنت یحكومت شكل رییتغ از

 یبزرگ راتییتغ. شود یم مربوط رانیا در نداران بزر یزم و داران هیسرما طبقه عام

 نیا ضرورت گرفت، صورت رانیا یاجتماع یاقتصاد ساختار در گذشته قرن میدر ن كه

 .كرد شتریب حاكم طبقات یرا برا یسركوبگر

 از شتریب تایفیك یسطح در یجهان یدار هیسرما دوم، یجهان جنگ از پس مشخصا،



 054 

 در یتر فشرده به طرز آن را و كرد نفوذ رانیا یاجتماع و یساختار اقتصاد در سابق

 مهم یاسیدر مق یدار هیسرما مناسبات ل،یدل نیا به. ادغام كرد یجهان یدار هیسرما نظام

 شه كنیر سمیفئودال یول خورد یمحكم ضربات اقتصاد یفئودال شالوده چند هر. كرد رشد

 عادات و یاجتماع مناسبات. داد خود ادامه یبقا به متنوع و دیجد یها شكل در و نشد

 سمیفئودال كیدئولوژیا گاهیدو پا مثابه به سنت و مذهب اما كرد رشد در جامعه ییبورژوا

 نگاه یپدرساالر چنگال مناسبات در و مردان ادیانق در را زنان و ماند یباق خود قوت به

 .داشت

 یاقتصاد ساختار تحوالت و ،یجهان یدار هیسرما نظام در رانیا شتریب چه هر ادغام

 ندهیفزا شمار در شهرها، زنان در. شد زنان تیموقع در آشكار یراتییتغباعث  یاسیس و

 به درون زین زنان و كرد رشد كارگر طبقه. شدند از خانه رونیب كار در ریدرگ یا

 را از آن یمهم بخش كه آمد به وجود مدرن لكردهیقشر تحص كی. شدند دهیكش كارخانجات

و  آداب. آمد دیپد جامعه در زن نقش و گاهیدر جا یمهم راتییتغ. دادند یم لیتشك زنان

 ضرب ریز (یپدرساالر سلطه یعنی)كرد  یم خانواده و خانه به محدود را زن كه یسنن

 .گرفت قرار

 و گرفت صورت یمهم راتییز تغین زنان انتظار و رفتار در تحوالت، نیا با همراه

 یاجتماع افت مناسباتب یكل به طور و خانه در مرد و زن انیم موجود یفئودال مناسبات

 فعال و شركت گسترده و ٦٧٢١ دهه اواخر و اواسط یامواج انقالب .خورد دیشد یها تكان

 یدئولوژیا آن جهینت در كه بود یاسیس و یلرزه اجتماع نیزم كی زش،یخ نیا در زنان

به  زنان حضور. شد فیضع به شدتجامعه  پدرساالرانه كنترل یها اهرم و یپدرساالر

 تعداد ، ٢٣ ان انقالبیجر در مشخصا و جامعه یاسیس عرصه در مهم یروین كی مثابه

 و یستیكمون مبارز یسازمان ها ساختار در زنان زن، شركت یاسیس انیزندان ندهیفزا

 با .بود زنان تیموقع در یمهم نشانه تحوالت طالق، درصد رفتن باال ،یستیكمون ریغ

 چند هر. افتی هم دیبلكه تشد نشد قفمتو تنها نه روند نیا یاسالم یظهور جمهور

 نیا هرگز نتوانست اما كرد تر محكم را زنان كنترل و ن سركوبیقوان یاسالم یجمهور

 سال از كه« تعدیل اقتصادی»با اجرای سیاست های . بازگرداند ای و كند متوقف را روند

 یسو از كه ها استیس نیا. شدت گرفت كار بازار به زنان ورود گرفت، قوت ٦٧١١

كته شد، بخشی از روند ید یاسالم یجمهور به پول یالملل نیب و صندوق یجهان بانك
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 د شدهیتول مواد و كار یروین كه داشت ازین سرمایه داری جهانی. بود« ونیزاسیگلوبال»

 .شود تر ارزان هرچه سلطه تحت یكشورها در

. بود كار ربازا به زنان شتریچه ب هر دنیكش كار، یروین كردن ارزان از یبخش

 یم انیجر را به ییروندها خود، مرج و هرج پر حركت در ین المللیب یدار هیسرما

نظام  زنان، مشخص مورد در كه)ش یكنترل اجتماع یها اهرم با تضاد در كه اندازد

 یاسالم یجمهور. ردیگ یم قرار( كنترل است اهرم نیتر مهم یمردساالر و یپدرساالر

 كه بود نفعشه ب نه و ستمی تواننه  است یالملل نیب یدار هیاسرم نیا به خود وابسته كه

 ازین ن حالیع در اما. براند خانه درون به كار یروین از یبخش مهم به عنوان را زنان

م یرژ ینشدن حل تناقض نیا. كند میتحك را یمردساالر و یپدرساالر نظام كه داشت

 یجهان یدار هیسرما بلكه ،یالماس یفقط جمهور نه. است یباق همچنان یاسالم یجمهور

 بیترت نیبد. زند یم پس دست با كشد، و یم شیپ پا با تناقض، نیا دار و ریگ در در كل،

 ییجابجا یجلو تواند ینم یاسالم یجمهور. می شود حادتر و حادتر یتضاد اجتماع نیا

 از هر،ش به از روستا مرتبا زنان. ردیبگ را یاقتصاد نظام كاركرد از یناش میعظ یها

و  ها ارزش رود، یم ضرب ریز زن یسنت و مقام شوند یم ریسراز ابانیخ به خانه

 مفلوك میرژ نیا چاره تنها. ندارند مقاومت یارای گرید مذهب و سنت دهیپوس اتیاخالق

 قیتحم و شالق و زندان و عتیو شر قانون یضایب و دی میرژ نیا. است یزیست ت زنیتقو

 گرفته كاره ب زنان یو پا دست بر یپدرساالر ودیق كردن تسف یبرا مردان را یفرهنگ

 .است

 بحران  كنترل یبرا یاسالم یجمهور یها طرح

 جو مصالحه زنان نقش

. است نبوده یمتك زهیسرن به زنان فقط حركت كردن مهار یبرا یاسالم یجمهور

 یآزاد رطرفدا ادعا كه نیا با ،یحكومت یها خانواده لكردهیتحص از زنان یا عده بلكه

مسخ  را یبرابر و یآزاد یبرا زنان مبارزه و تا مقاومت آمدند، دانیم به هستند زنان

 یرسم یمجار درون به را اعتراض زنان و مقاومت انیجر كه دندیكوش نانیا. كنند

 و خوانده« اسالمی ستینیفم»را  خود زنان، اعتماد جلب یبرا نهایا. سوق دهند یحكومت

 منشا و منبع م،یر رژیتطه یبرا اما كنند، یم بازگو را زنان تاز مشكال یمحدود جوانب
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كه  كنند یم القا این طور واقع در و كنند یم یدولت معرف از خارج در را زن بر ستم

 و یزیست زن سركرده یاسالم یجمهور میرژ حالی که در! مقصرند خودشان مردم

 .دهد یم عه اشاعهجام در را زن حرمت هتك و ریتحق فرهنگ است كه یا سرچشمه

 ریغ زنان از یتعداد ان،ین میا در اما. است روشن یحكومت زنان اهداف و اتین

 میرژ گر مشاطه به و وستندینان پیا جمع به خوانند یم هم« فمینیست»را  خود كه یحكومت

 یها استیو س یقالب یها یتئور جیترو با نانیا. شدند لیتبد یاسالم یجمهور

. رندیبگ زن مساله صراط پل از گذر هنگام را میدست رژ تا آمدند صحنه به سازشكارانه

 نیا نیمبلغ. كردند نییتب« نسبیت فرهنگی»ای تحت عنوان  برخی از این افراد، نظریه

 به یبستگ و ندارد را ك معنای جهان زنان همه یبرا یبرابر و یآزاد ند،یگو یم یتئور

 یشرع یها تیداوطلبانه محدود لمانمس زنان مثال دارد؛ هر كشور زنان یبوم فرهنگ

 مرد و زن انیم كامل یبرابر طالب ،یاسالم ل فرهنگیدله ب و كنند یم تیرعا را

 !بخشد بهبود را زنان تیموقع و« تحول یابد»تواند  یم اسالم ند،یگو یم ها نیا! ستندین

 از شكل هر و همه آن آنقدر ارتجاعی است که با استفاده از« نسبیت فرهنگی»نظریه 

 یالملل نیب مراكز قدرت توسط كه هینظر نیا. داد جلوه مقدس توان یم را ستم و ظلم

. یاسالم یكشورها در یپدرساالر اركان حفظ یبرا است یتالش ،می شود  یتبل و تیحما

زنان  خود خواست یاسالم یكشورها در یشئون شرع تیرعا نكهیا گفتن با ه،ینظر نیا

 عادت ه،ینظر نیا. دهد یم ازیامت یاسالم یكشورها در یفئودال یپدرساالر به است،

 عادت نیا و شمارد یم« زنان یبوم فرهنگ»را  یمذهب یپدرساالر به قفس زنان كردن

 .شمارد یم را مقدس شدن واقع مظلوم به

 نه و است مسلمان زن كردن فرهنگ سر به حجاب ند،یگو یم هینظر نیا هواداران

ه ب حجاب كه است ت آنیواقع ست؟یچ تیواقع اما! امعهج در زن ت فرودستیموقع نشانه

. اند« فرهنگ اسالمی» مجز دو هر زن و مرد انیم یتیرعـ  ارباب مناسبات و كردن سر

كمال  با زنان تیاكثر اگر حتی. است ییمحتوا یدارا یفرهنگ هر كه است آن تیواقع و

به  یرییتغ دارد، یئودالف قایعم یحجاب محتوا كه تیواقع نیا در كنند سر بر حجاب لیم

 كیدئولوژیا و یاسیس یاز روبنا یبخش یاسالم فرهنگ ای یاسالم سنن. آورد ینم وجود

 كی مثل مرد خانه. است رانیا رینظ ییكشورها در فئودال مهین ـ مستعمره مهین نظام

 زن تجسم یبرا را جامعه درون محكوم و حاكم و مناسبات كند یم عمل یمحل حكومت
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نقش  كی بلكه نبوده یفرد انتخاب كی حجاب صرفا ،یاسالم یكشورها در. بخشد یم

 فرسودن ،یو شمردن ریحق زن، كوچك كردن نقش حجاب. كند یم یباز بزر  یاجتماع

 .کند می یباز را خا سركشیتار یاجتماع یروین كی آوردن بار عیمط بزدل و و روح،

به  اسالم و كل به طور انیاد كهمعتقدند  و گذاشته فراتر را پا ه،ینظر نیا طرفداران

 یم یاسالم یها كه نهضت كنند یم ادعا ها نیا! دارند یریپذ استعداد تحول اخص طور

 عدالت پرورانه و انهیجو یتساو تیظرف از قرآن و! را برافكنند یمردساالر نظام توانند

.برخوردار است تورات و لیانج به نسبت یشتریب
17
  

 توانستند ینم وگرنه اند؛ ه كرد یراتییزمان تغ یاقتضا به انیاد همه كه است یهیبد

 نید كه دهد یم نشان بلكه. ستین «رییپذ تحول»استعداد  بر یلیدل نیا. بمانند یباق

( یدار هیسرما ای و ی، فئودالیدار برده چه) یاستثمار یها نظام همه خدمت به استعداد

 سازگار با زمانه را خود زین جامعه هر در غالب انیاد ،یجامعه طبقات تكامل با. دارد را

سازگار »ن یا اما. كنند یباز را خود نقش شكل كردن، نیموثرتر به بتوانند تا كردند

. است گذرانده سر از را یراتییز تغین اسالم. نبود انیاد یاساس یدگرگون یمعنا به« کردن

 یجمهور حكام اگر. افته استی رییتغ اسالم ران،یا در یدولت افتهی اسالم سازمان نیهم

 ینم قدرت بر سر هم روز كی كنند ادهیپ را محمد دوران خواستند اسالم یم یاسالم

 شه ابزاریهم اسالم :شد نخواهد عوض زیچ كی اما خواهد كرد، رییتغ هم باز اسالم. ماندند

مشخصا  و ماند خواهد یباق استثمار تحت ق طبقاتیتحم و استثمارگر طبقات قدرت میتحك

 گرید انیاد یحت. كرد خواهد را حفظ خود نهراپدرساال تیخصوص ،یرییتغ هر رغمیعل

 و پدرساالرانه جلوترند خصلت اسالم از سال صدها یافتگی تحول در ت كهیحیمس مانند

 . اند حفظ كرده ایقو را خود زن ضد

 یریپذ تحول استعداد درباره ه خودینظر اثبات یبرا یفرهنگ تینسب یتئور طرفداران

 حزب زنان عیشركت وس از ،یاسالم یجمهور در« یمردساالر ضد»اقدامات  و اسالم

 تین فعالیموثرتر كه ندیگو ینم البته. ندیگو یم یو اجتماع یاسیس یها تیفعال در یالله

 ستییفاش غاتیتبل و پردازی تئوری جمهوری اسالمی طرفدار زنان اجتماعی و اسییس

                                                           
17
 «ییگرا اسالم و یدموكراس سم،ینیفم »در  یدیتوح رهین اتینظر به دیكن رجوع مشخصا 
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و !( ستین پوش سهیک و اهپوشیسراپا س ودشانخ مثل که زنی هر عنیی)« بد»ه زنان یعل

وزارت اطالعات و تقبل وظایف  و ها تهیکم و زنان سرکوب های در گشت شرکت

 سركوب یبرا یاسالم میرژ را زنان نیا! زنان بوده است یها نازند در گرید« شریف»

ست یفاش حزب ،یتلریه آلمان در كه طور درست همان. داد میتعل و آورد دانیم به زنان

 . کرد زنان سركوب شبردیپ را جلودار آنان و كرد متشكل را زن یادیز تعداد یناز

به یک واقعیت دیگر جامعه « اسالم تحول پذیر»و « نسبیت فرهنگی»مبلغین تئوری 

 زنان تعداد ندیگو یها م نیا. كنند یم آن از غلط و تیجه گیری دلبخواهناشاره کرده و 

 آن ن نشانهیا اما. است یتیواقع نیا بله. است افتهی شیافزا یاسالم یجمهور در كاركن

می ن یاسالم یجمهور. براند خانه كنج به زنان را نخواسته یاسالم یجمهور كه ستین

 .كند ایاح را قاجار عهد یساختار اقتصاد نكهیا مگر براند؛ خانه كنج به را ست زنانتوان

 از یجناح. است شده علم« تدلاسالم مع»عنوان  تحت محتوا نیهم با گرید هینظر كی

 و یمذهب یانات ملیجر و( طلب اصالح اصطالح به جناح) یاسالم یجمهور میرژ

اسالم »به  ازین رانیا كه كنند یم  یتبل را هینظر نیا ییكایآمر و ییاروپا یها ستیالیامپر

 ،یاسالم یجمهور یسرنگون از پس حتی كه است آن هینظر نیا یمعنا. دارد« معتدل

 نیا. باشد داشته یدولت و ینقش قانون جامعه در زن گاهیجا و نقش نییتع در دیت باعیشر

 از نید كامل ییجدا »بر  یمبن رانیا مردم یا هیپا خواست با در تضاد كامال هینظر

 ه آنیعل یاستوار با دیبا كه دهیپوس و یارتجاع است یا هینظر و دارد قرار« دولت

 توانند ینم مردم یها توده كه ستین ن معنایا به دولت، از نید كامل ییجدا. كرد مبارزه

 كشور نیقوان كه معناست نیبه ا بلكه. كنند حفظ را خود یمذهب یباورها یفرد به طور

 یها عرصه از كیچ یه دینبا دولت و باشد یبر كامال یمذهب هر اصل دخالت از دیبا

 جادیشرط ا شیپ دولت، زا نید ییجدا اصل. كند اداره یمذهب یباورها طبق را جامعه

 زنان یبرابر و یآزاد نهیزم در جامعه منجمله یها عرصه همه در كیدمكرات اتیح

 نیهم اما. شوند یم دولت اداره از نید ییجدا اصل اساس بر یغرب یها همه دولت. است

 یم عراق و و افغانستان رانیا مانند سلطه تحت یكشورها به كه یوقت یغرب یكشورها

 دادن مذهب دخالت. شوند یم یدولت و یاجتماع امور مذهب در دخالت ارطرفد رسند،

 و رانیا در غرب استعمار گرانه سلطه یها از اهرم یكی شهیهم دولت، امور در اسالم

 نكهیا گفتن با رانیا مردم را یخیتار تیواقع نیا. است بوده« اسالمی»گر کشورهای ید
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 انیسخنگو چند هر. اند كرده انیب است« سساخت انگلی»و دستگاه روحانیت  دم و آخوند

 نیا اما یک عده از زنان تحصیل کرده هستند« اسالم معتدل»یا « نسبیت فرهنگی»ه ینظر

 یها ارزش رفتار و. دارند یفئودال برالیل یمحتوا و بوده یارتجاع به شدت ها هینظر

 .دارد( یدار هیماسر ماقبل) یفئودال یخصلت زنان در ارتباط با یاسالم یجمهور و اسالم

 نیا نیز چنین محتوایی دارند، با« اسالم معتدل»و « نسبیت فرهنگی»نظریه های 

 كه است حاكم از طبقات یجناح یاستهایس بر منطبق و بوده برال منشانهیل كه تفاوت

 انفجار و نقطه جوش به (زنان مساله) یاجتماع تضاد نیا دنیاز رس ممانعت یبرا معتقدند

 نیا با دیبا زنان، جنبش تیتقو یبرا. داد« تعدیل وضع»و  رفرم یها وعده زنان به دیبا

 .كرد مبارزه به شدت اسارتبار یها برنامه

 زنان هستند؟ ییرها مدافع ها ستیالیامپر ایآ

 ساده به طرز ها یبرخ. كرد هم مقابله یگرید توهم با دیبا زنان جنبش تیتقو یبرا

 یاسالم یاز جمهور ها ستیالیامپر زنان، مساله مورد در كه باور دارند یا لوحانه

 بانك و سازمان ملل مانند) یجهان های قدرت به وابسته ین المللیب ینهادها نكهیا ای! بهترند

 طبقات حاكم ست؟یچ تیواقع. هستند زنان تیوضع یوترق بهبود خواهان (رهیغ و یجهان

 شاه زمان در) است حاكم رانیا در كه یدولت. هستند ها ستیالیامپر كارگزاران ران،یا در

 اتحاد قیطر از (كرد یم اداره را گر آنید یا مهره اما بود حاكم یدولت دستگاه نیز همین

. است آمده به وجود رانیا یداخل نیمرتجع و مالك و دار هیسرما با طبقات سمیالیامپر

. دارندیبرنم مرتجع طبقات نیا منافع جهت خالف در یهرگز گام ها ستیالیامپر ن،یبنابرا

 !است باطل الیخ ن،یا جز یفكر هر

 و یا شهیر منافع تضاد نشانه ران،یدولتمردان ا با ها ستیالیامپر گاهیب و گاه یدعواها

 مورد در ییاروپا و ییكایآمر یها ستیالیامپر یپهلو دو استیس. ستین ها آنان یم نیادیبن

 كسو،یاز  ها آن. كرد افشا غدرو و رنگین كی به عنوان دیرا با رانیا زنان تیموقع

 یازهاین گر،ید یسو از. دهند یم سخن مرد داد و زن برابر حقوق مورد در بانهیعوامفر

 دولت. كنند یم دییتا و ت شناختهیرسمه ب یپدرساالر یبندها میتحك یبرا را دولت حاكم

« نسبیت فرهنگی»تز  همان از خود یباز دوزه دو حیتوض یبرا غرب یستیالیامپر یها

 هیتوج را یو مذهب كیدئولوژیا یادهایبن و یسنت یها تهیحفظ اتور لزوم تا ندیجو یم سود
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 و ها ناخ در انتها و داد را افغانستان زنان یآزاد وعده شرمانهیكا بیآمر سمیالیامپر. ندینما

 و به كرد افغانستان دیجد دولت یاساس قانون مامور نوشتن را آخوندها و ساالران جنگ

 عتیشر اصول افغانستان یاساس نوشتن قانون هنگام گفت، افغانستان در خود نوكران

 و نیتر مرتجع كه كند یجاب میا نانیا یاقتصاد و یاسیس منافع! دیكن تیرا رعا اسالم

 هر. ت كنندیتقو عراق و افغانستان و رانیا مثل یجوامع در روها راین نیكارتر محافظه

 !است باطل الیخ نیا جز یفكر

 نظام ستم تحت زنان( رهیغ و ژاپن، آلمان كا،یآمر) یستیالیامپر یكشورها دخو در

 ییكشورها در و تر ییكشورها، بورژوا نیا در زن بر ستم یها شكل. هستند یمردساالر

 یها به شكل و شده محسوب دوم درجه موجود زنان. تر است یفئودال رانیا مانند

 یها تالش به دست جمهور سییر كایآمر در. برند یم رنج مردان یستمگر از گوناگون

 جوامع در كه یفرهنگ .است زده نیجن سقط كردن یقانون ریغ یبرا یگسترده ا

 لیتقل قیاز طر زن به حرمت هتك دارد یمیعظ یمال پشتوانه و می شود  یتبل یستیالیامپر

ر یحق و خوار و زن از نفرت فرهنگ فروش، و دیقابل خر مغز یب عروسك كی حد به زن

 در یجنس آزار و تجاوز مردان خانواده، توسط زنان شتم و ضرب. است زن شمردن

 تجربه روزمره به طور اروپا و كایآمر زنان كه است ییها ستم از جمله ،یعموم مجامع

 با كنند یم یمعرف زنان را منجی كایآمر كه یكسان دیزنان، با جنبش تیتقو یبرا. كنند یم

 یاسالم یجمهور وید دیبا كه حال همان ران دریا زنان جنبش. كرد طرد و افشا صراحت

 یها ستیالیامپر و سلطنت طلب یها گر  كه بگذارد دینبا كند، رونیب از در را

 .وارد شوند پنجره از ییكایآمر

 است یطبقات حلش راه است اما یتیجنس ستم كی زن بر ستم

 همه اما. كارگر ای بورژوا زن اعم از است، طبقات همه زنان به مربوط زن، بر ستم

 ینم رنج یستم جنس از اندازه و شكل كی به حتی. ندارند یكسانی یاجتماع منافع زنان

 و زحمتكش دهقان و كارگر طبقات زنان با دار هیو سرما مالك طبقات زنان انیم. برند

و  زن بر ستم مساله از دگاهشانید بر ها نیا از كیهر  یطبقات گاهیجا. است فاصله ییایدر

 از حاكم طبقات زنان به. دارد ن كنندهییتع راتیتاث زنان، یآزاد و یبرابر و ییرها فهومم

 تیاكثر بر شان طبقه با مردان همراه زنان نیا اما. می شود ستم حاكم مردان طبقات یسو
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. زنند یم بیبه ج و چاپند یم را مردم دسترنج حاصل و كنند یم ییفرمانروا مردم

به  (آن است نفكیال ییجز یمردساالر كه)حاكم  نظام در حفظ حاكم طبقات زنان ن،یبنابرا

زنان  شورش مقابل در زین طبقات نیا زنان حاكم بلكه طبقات مردان فقط نه. نفعندیذ شدت

 یوكال و یرفسنجان فائزه مانند) طبقات حاكم زنان اگر. ستندیا یم یمردساالر نظام هیعل

 كه را زنان تیاكثر برای آن است كهکنند  می« آزادی زنان»صحبت از ( و غیره مجلس

 .ندینما دواریام حكومت به نسبت را آنان و آرام كنند اند آمده جان به

 (ندارند یاشتراك وجه چیه حاكم با طبقات كه یطبقات یعنی) یخلق طبقات صفوف در

انه یم طبقات زنان انیم. موجود است زنان مختلف قشرهای انیم یمهم یها ز تفاوتین

 و دهقان و طبقه كارگر زنان با (لكردهیتحص و باال مشاغل و صاحب مرفه زنان نندما)

 و كارگر، دهقان) زحمتكش طبقات زنان. است موجود یطبقات تفاوت یشهر دستانیته

 گرده بر را زن بر ستم یاصل بار بلكه و استثمار، ستم گران بار تنها نه (یشهر دستانیته

 .دارند

 بر ینرم به ندیب یم پول ر رنگیتعز شالق كه یهنگام یاسالم یجمهور نیهم در

 تیموقع. می شود لیابد تبد حبس به پول كمك با یزن سنگسار و دیآ یم فرود زنان پشت

 صحنه در قشر نیزنان ا كه یوقت. كند یم كار محافظه را آنان متوسط الحال زنان یطبقات

 را زنان یبرابر و یآزاد یبرا مبارزه كه دارند آن به شیشوند گرا یم فعال زنان جنبش

 شیپ درازمدت یفرهنگ كار كی به صورتو  موجود نظام چارچوب در و طانهاحتم

 از هم گرید سال صد زنان تا یبرابر و یآزاد اما دارند یثمرات ها تیفعال ن نوعیا. ببرند

 كه است یقدرتمند یپا هشت زن، بر ستم و یمردساالر. دیآ ینم بدست قیطر نیا

طبقات  نشیب با توان ینم را پا هشت نیا. برده است فرو ما جامعه اعماق تا را شبازوان

 مصالحه قیطر از و ا،یب آسته آسته برو و زیآم مسالمت مبارزات یمتدها با و یانیم

 .كرد كن شهیر حاكم، و نظام دولت با ییجو

 و رنددا قرار یتیجنس ستم تحت به شدت زین الحال متوسط قشرهای زنان حال هر در

 جامعه محروم و یناحتاقشار ت با زنان از قشر نیا كه است ریپذ امكان ل كامالیدل نیهم به

به   متوسط الحال قشرهای زنان. شوند متحد هم با یبرابر زنان و یآزاد یبرا مبارزه در

الحال  متوسط طبقات مردان از شتریب ،می شود ها آن به بودن زن به خاطر كه یستم لیدل

 موجود نظم كردن رو و ریز طبقه خواهان نیا مردان از شتریب و دارند یانقالب شاتیگرا
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 در شان و جسارت است كمتر اریبس مردان از شان یكار محافظه لیدل به همین. هستند

 .مردان است از شتریب مراتب به مبارزه

 یریگیپ و جسارت ازمندین ،یتیستم جنس و یمردساالر كردن كن شهیر یبرا مبارزه

 یخاص هایرقش به محدوده رجوع با فقط را یا ن مبارزهیچن. هاست توده خشم توفنده و

 و به داد سازمان توان ینم ها آنمسائل  دادن قرار با مخاطب تنها و یانیم از طبقات

 تهاجم به قدرت و روین و ییایزنان پو جنبش به تواند یم آنچه كه. افتی دست یروزیپ

 و جنبش زنان یبرا یانقالب یاسیپالتفرم س كی شتندا را بدهد، یمردساالر یدژها

دستان یته و دهقانان و كارگران) جامعه و محروم تحتانی طبقات ان زنانیم در آن گسترش

 اگر. است عرب و بلوو و ترك و مانند كرد رانیا ستم تحت ملل زنان انیم در و (یشهر

 با مصالحه و زیآم سالمتم یها متد ،یانقالب ریغ یها پالتفرم محدوده زنان در جنبش

 محروم یتوده ها میعظ لیخ به نسبت و بماند یانیم زنان طبقات انحصار در ها، دولت

 یالملل نیب ینهادها و یحكومت یها طرح و ریگرداب تداب درون به مطمئنا بماند، گانهیب

 .شد خواهد دهیكش

 ستندین زنان از جنبش یبخش یدولت ریغ یها سازمان

سازمان های غیر »متشكل شدن در  به یادیز شیگرا یانیم رهایقش زنان انیم در

 زنان از یاریبس. دارد وجود ،سازمان ها نیا چارچوب در زنان مسالهو طرح « دولتی

 یها سازمان گردانندگان و نیفعال به لیاند، تبد بوده زنان جنبش نیفعال از كه روشنفكر

 ای و امن راه كی افتنی یتالش برا از یناش را تیوضع نیا یبرخ. اند شده یر دولتیغ

 رانیا مختص روند فقط نیا كه است نیا تیواقع اما. كنند یم ت ذكریفعال یبرا پوشش

 (رهیو غ بنگالدش هند، ن،یپ یلیف مانند) رانیا مشابه یكشورها از یاریبس در. ستین

 را زنان یدگیستمد هیعل مبارزه و بودند یو انقالب مبارز و یاسیس نیفعال سابقا كه یزنان

 در. اند شده بدل یدولت ریغ یها گردانندگان سازمان به بردند، یم شیپ یانقالب یافق ز باین

 نیفعال نیا انیم در مصالحه جو و جو مسالمت شاتیگرا رشد جهینت ن روندیا واقع،

 روش و و راه نشیب بر منطبق تیفعال نوع نیا ،یكل به طور. سابق است یانقالب و یاسیس

 آن دارند به شیگرا و كارند محافظه میرژ با ییارویدر رو آنان. است یانیم بقاتط زنان

 سازمان چارچوبه .ببرند شیپ یقانون یچارچوبه ها در را زنان مساله سر بر مبارزه كه

 ستیقادر ن چوجهیه به و كند ینم كمك زنان جنبش كیرشد  به تنها نه یدولت ریغ یها
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 یانرژ و روین یباتالق مانند بالعكس بلكه زد،یبر انگ انشیرهایزنج گسستن یبرا را زنان

 یالملل نیب و یمل هیریخ یها بنگاه به گردانندگان لیتبد را آنان و مكد یم زین را آگاه زنان

و « غیر سیاسی بودن»دولتی ر یغ یها سازمان نیا یا هیپا اصول از یكی. كند یم

 یها سازمان زود یلیخ و شده علت بر دیمز زین نیا. است استیس در «نکردن دخالت»

 هیریخ یسازمان ها با یادیز فرق كه كند یم ییها به سازمان لیتبد را زنان یدولت ریغ

 .ندارند

 پا بر و یاسیس یها پالتفرم با و فقط است یاسیس كامال یا مساله زن بر ستم مساله

 یدولت ریغ یسازمان هااز  یاریبس چند هر. است حل قابل زنان یاسیتشكالت س كردن

 زنان یبرابر و یآزاد یبرا مبارزه اما ،دهند یم ارائه به زنان یقانون و یرفاه خدمات

مبارزه  نیگزیجا توان ینم را هیریخ و ر خواهانهیخ یها تالش. است یاسیس مبارزه كی

 تشكالت نیگزیجا توان ینم زیرا ن زنان مخصوص هیریخ یسازمان ها. كرد یاسیس

 ریتاث زنان عیوس یتوده ها یرو كنند تالش دیبا كالیراد و شرویپ انزن. كرد زنان یاسیس

 متعارف انیبر جر منطبق را خود كه اغوا و كشش نیا در مقابل دیبا شهیهم اما. بگذارند

كردن  مسخ یبرا یا نسخه كار نیا كه چرا. كنند یستادگیا كنند« یعموم انیجر» و

 .است یبانقال یها استیس كردن آزار یب و زنان جنبش

 است یاسیقا سیعم یا مساله زن بر ستم

 دیبا اما. كنند «غیر سیاسی»را  جنبش كه كنند یم اصرار ستینیفم زنان از یبرخ

 خط انیب خود زن، بر ستم مسالهمانند  حاد یاجتماع مساله كی از ییزدا استیس كه گفت

 .ن استیمع یاسیس

 استثمار مساله و یدهقان مساله ،یمل مساله كه است یاسیس اندازه همان به زن مساله

 در زن بر ستم. است كیدئولوژیقا ایعم و یاسیس قایعم یا مساله زن، مساله. كارگر طبقه

 در آن هیعل مبارزه الجرم،. دارد یدیكل نقش استثمارگر طبقات یاسیقدرت س كاركرد

 و سمیالیسسو و ساختن یدار هیسرما نظام كردن نابود یبرا ایپرولتار یانقالب یاستراتژ

 .دارد یدیكل یگاهیجا ن،یزم چهره از یطبقات ه نظاماتیكل كردن نابود باالخره

 از مانع بودن جنبش زنان در واقع می خواهند« غیر سیاسی»برخی گرایشات با طرح 

 شود مطرح زنان جنبش در یاسیس جنبش كیدئولوژیا و یاسیس یهایكه مرزبند شوند آن
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 شاتیگرا مانع وحدت یكار نیچن كه دارند هراس نیا از یبرخ. بگذارد ریتاث آن بر و

 به خواه ناخواه یزاتیتما مرز نیچن ست؟یچ تیواقع. می شود زنان جنبش درون مختلف

زنان  جنبش در مختلف شاتیگرا بروز. شد و خواهد شده زنان جنبش وارد مختلف اشكال

 آن به دلیل اساسا بلکه. ستین زنان در جنبش اسییس یسازمان ها رگذارییتاث لیدله ب فقط

 آن حل راه و زن بر ستم مسالهبه  الجرم و گوناگونند طبقات به متعلق زین که زنان است

 در متفاوت یاسیشات سیگرا ظهور به مساله نیا. نگرند یم متفاوت یها نكیع پشت از

 درنیزنان درگ جنبش در كه یزنان از یاریبس لیدل به همین .دهد یم پا زنان جنبش درون

 آن را خود نكهیا ای و كنند یم یریگ سمت یاسیجنبش س درون شیگرا آن ای نیا با باالخره

 زن بر ستم مساله به خاطر زنان،. بلكه خوبست ندارد، یاشكال تنها نه نیا. دهند یم شكل

 دیبا زنان. متفاوتند یطبقات اجتماع اعضام حال نیع در اما مشخصند یاجتماع یروین كی

 زنان مشخص، به طور و شوند لیتبد یاسیس جنبش در یفیو ك همم یروین كی به

 عیوس شاهد حضور نییپا تا باال از یستیكمون جنبش كه صفوف كنند تالش دیبا ستیكمون

 .باشد آگاه و مبارزه زنان موثر و

 دهد، یم قرار ستم و ضیمورد تبع بودن زن به خاطر را زنان كه ینظام همان

 و ستم رانیساكن ا تیاقل ملل هیبق و ها ترك و كردها به د،كن یاستثمار م را كارگران

 یآزاد كند، یم محروم رینم و بخور یزندگ كیاز  را دهقانان دارد، یم روا یمل ضیتبع

 یب همه به نسبت دیبا زنان جنبش .كند یم سلب مردم از را اجتماعات و نشر و انیب

 كه یاتیجنا به نسبت تواند یمن زنان جنبش. دهد نشان العمل عكس موجود یها یعدالت

 جنبش. كند شوند، سكوت یم مرتكب گرید یكشورها مردم هیعل یستیالیامپر های قدرت

 و وندیهدف پ دیبا و. باشد رانیا در زنان مساله تنها مشغول می تواندن رانیا زنان

 و مظالم نیا هیكل با تیضد. كند دنبال جهان را نقاط گرید زنان مبارزان با یهمبستگ

 گسترش را زنان دید كنند، یم خود ه ستمگرانیعل جهان مردم كه یمبارزات با یهمبستگ

 با را شیخو ادیانق یرهایه زنجیعل شورش كه می شود موجب خود نوبهه ب و بخشد یم

 كی رشد الزمه است كهیس در دخالت یعنی ها نیا همه و. ببرند شیپ یشتریب یاستوار

 .ستا بخش ییرها و یواقع زنان جنبش
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 میكن یم چگونه مبارزه م،یكن یم مبارزه چه یبرا

 و یاستراتژ! رهایزنج ختنیهم گس از یعنی یبرابر و یآزاد یبرا زنان مبارزه

 از كه یه موانعیكل. كند خدمت هدف نیا به دیبا ما یمبارزات یها روش و ها كیتاكت

شركت  به ویژه یاجتماع یزندگ وجوه همه در آزادانه زنان و كامل شركت و اندام عرض

! شوند شكسته درهم دیبا كنند، یم یریجامعه جلوگ نیادیبن رییتغ یبرا یانقالب مبارزه در

 سلطه و سنت و خانواده ادیاز انق: دارند گوناگون اشكال و ارندیبس موانع و رهاین زنجیا

 رفت در یستیفاش تیو محدود یاجبار حجاب از دولت؛ و قانون قدرت سركوبگر تا مرد

 شان یاسید سیعقا به خاطر یزندان زنان به تجاوز از بنام سنگسار؛ یتیسبع تا مدآ و

 یگریوحش نیا ،یابانیخ مزاحمان و ها توسط گشت زنان به حرمت هتك تا گرفته

 یم را كیكدام. رود می شیپ به و سنت مذهب و قانون پشتوانه با زنان هیعل كیستماتیس

 نیا از یخلق زنان طبقات از بخش كدام !چكدامیه م؟یبگذار دست نخورده میتوان

« اصالح پذیری»از  نشان منظم یگریوحش نیا یكجا! چكدامیكنارند؟ ه بر ها یگریوحش

 ست؟ شورشیچ چاره. كجا چیه كرد؟ اصالحش و مسالمت خوش زبان با توان یم و دارد

 التیو تشك داد یآگاه دیبا شورش نیا یبرا. كیستماتیس یگریوحش نیا تیكل هیعل كردن

 كردن زنان متشكل و جیبس بدون مند، نقشه ك حركتی بدون روشن، هدف بدون. ساخت

. داد شكست را غول نیا توان ینم محل كار، و دانشگاه و مدرسه و برزن و یكو هر در

 نیا از تكاریجنا میرژ كی چرا كه بود، خواهد (نیخون حتی و)سخت  مبارزه نیشك ا بدون

 طبقات مردان ستند؛ بلكهین نفعیذ زنان فقط مبارزه نیا در. كند یم یپاسدار یگریوحش

 .دارند آن نفع در زین استثمار و ستم تحت

. است حاكم یطبقات نظام هینبرد عل از جبهه كی یبرابر و یآزاد یبرا زنان مبارزه

 مبارزه. است رانیدر ا نینو كیدمكرات انقالب شبردیپ از یمهم اریبخش بس مبارزه نیا

 یطبقات كننده مبارزه تیتقو بلكه ندارد یطبقات مبارزه با یتنها منافات نه یتینسج ستم هیعل

مبارزه  ها، خلق سرنوشت نییتع حق از دفاع و یستم مل هیعل مبارزه كه طور همان. است

 یبرا زین زنان یبرابر و یآزاد یبرا مبارزه كند، یم تیتقو را كارگر طبقه یطبقات

 .است یاتیح و یضرور یمبارزه طبقات شبردیپ

 مبارزه به زن یها توده ختنیو برانگ كردن آگاه جهینت در فقط زنان ییرها جنبش

 و عادات و سنت كه در یمردساالر موانع تمام هیعل مبارزه و حاكم میبا رژ ریناپذ سازش
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 به ضربه زدن با فقط یجنبش نیچن. كند رشد تواند یاست م شده هیتعب جامعه فرهنگ

زنان  یانقالب جنبش كی تیموجود. شود و قدرتمند شده منسجم تواند یم موانع و دشمنان

 یآشت و روشن یكش خط و خط مردم یو خارج یداخل دشمنان تمام با كه است آن مستلزم

 یها روش اتخاذ مستلزم زنان ییرها یواقع جنبش كی تیموجود. باشد داشته ریناپذ

 به داشتن چشم نه و (زنان یتوده ها یعنی)ها  ینییپا به داشتن اتكام و كالیراد یمبارزات

 . است (یالملل نیب و یدولت یطرح ها) ها ییباال

 به را زنان جنبش افق جو، و مصالحه جو مسالمت مبارزه خالف بر یانقالب مبارزه

 ینم محدود( تدول ین ارتجاعیقوان از بند آن ای نیا اصالح مانند)ی هدف فرع آن ای نیا

 شده رفتهیپذ یها چارچوب ای یاسالم یجمهور نیقوان در چارچوب كار ریاس آن را كند،

 یاسالم یجمهور هیعل یانقالب مبارزه كی بدون. كند ینم ،یالملل نیب های قدرت یسو از

 نیقوان از مفتضح جنبه چند لیتعد. افتیدست  توان ینم زین یفرع اصالحات به حتی

 اتینشر در زن یآزاد سر ران برروشنفك از شده نیچ دست قشر كی زدن قلم ایو  یمدن

 كی مسلما. زنك است گول. ستین اصالحات دارند، یمحدود كه مخاطبان شده كنترل

. كند یم مبارزه زین یفرع یها خواست و اصالحات یر برایناپذ سازش و یانقالب جنبش

 هیعل مبارزه در زنان دادن سازمان و یگسترش آگاه یبرا روزنه هر از دیبا زنان جنبش

 و اهداف «استفاده از هر فرصتی» بهانه به دینبا هرگز اما. كند استفاده یارتجاع نظام كل

 چشم زنان یها رزمنده توده مبارزه به اتكام استیس از و دهد لیتقل را خود انداز چشم

 .بپوشد

 ثابت گرید بار كی نپال و پرو آزاد شده مناطق در زنان بخش ییرها تجارب به ینگاه

ه ب جنگ زوره ب را یاسیس آنكه قدرت بدون (زنان منجمله) جهان دگانیدكه ستم كند یم

 در که ای تنها طبقه)ا یپرولتارِ  طبقه دنیرس قدرت به بدون .شوند ینم آزاد آورند، دست

ما  افق نیا. می شودن حاصل زنان یبرابر آزادی و (ندارد نفعی چیه زن بر ستم

 جنبش درون متفاوت شاتیوحدت گرا ورمح به عنوان را افق نیا اما. ستکمونیست ها

 روشن مواضع با و چارچوبه رزمنده كی در تواند یم زنان جنبش. میكن ینم طرح زنان

. كند متحد زنان را جنبش درون مختلف شاتیگرا ،یستیالیضد امپر و یارتجاع ضد

كامال  زنان رزمنده و قدرتمند جنبش افتادن راهه در ب كارگر طبقه و یستیكمون جنبش

 عرصه در را زحمتكشان گرید و طبقه كارگر یروین ،یجنبش نیچن ییپا بر. است نفعیذ
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 و ستم نظام بند چهار بر زن ستم هیعل یانقالب مبارزه رایز كند؛ یم صد چندان یاسیس

 و یبه آگاه تنها نه یجنبش نیچن. آورد یم در لرزه را به یاسیس نظام و استثمار

 یعنی مردم توده گرید مهین بلكه د،یافزا یمردم م یها توده از یمین توان و یانگریطغ

 بتوانند آنان كه می شود باعث كند و یم رها دهیپوس و كهنه یها دهیا بند از زین مردان را

 ،یبشر نینو جامعه یبنا و كهن جامعه كردن نابود یبرا روشن یدیو د باز یچشمان با

 .كنند مبارزه

 

 7112اسفند   72ه حقیقت دوره جدید، شمارنشریه از  -
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 ف یمحرك ها، دورنماها و وظا :جنبش زنان

. براه افتاده است یاز مبارزات توده ا ینیجامعه شتاب گرفته؛ دور نو یاسیتحوالت س

 ینینو یروهایستند؛ نیشكل گرفته اند كه تكرار گذشته ن یدیجد یانقالب فرصت های

 به ویژهـ  ید كسیشا. ستها آناز  یكیجنبش زنان . شكل داده اند آن رامحرك آن بوده و 

ف شده و مدون، با یتعر یها ك جنبش زنان شسته رفته با خواستیدر داخل كشور ـ نتواند 

تواند حضور  یچكس نمینشان دهد؛ اما ه یان رسمیاز تشكل و با سخنگو ییدرجه باال

روزه در آنچه كه ام. را حس نكند یو اجتماع یمبارزات یه عرصه هایقدرتمند زنان در كل

است  یبزرگتر؛ آتش یو ظهور حركات اجتماع یریاست بر شكل گ یان است مقدمه ایجر

 .دهد یم میعظ یق هایكه خبر از حر

ان و مقاومت زنان در برابر حجاب یعص. است یك جنبش توده ایجنبش زنان، 

 یها زنان در دادگاه یه قویروزمره عمال حكومت، روح یها ییو زورگو یاجبار

زن  یو نقش درجه دوم و تبع ین، آداب و رسوم ارتجاعیر سئوال بردن قوانیز هطالق، ب

نقش برجسته در  یفایتر ا ات و از همه مهمینسبت به مرد، مبارزه در عرصه هنر و ادب

 بودن آن یتوده ا یاست از نشانه هایشتر در سیو دخالت هر چه ب یمیمبارزات ضد رژ

ر یاخ یو اعتراض یاسیس یها ن در تظاهراتر زنایشركت چشمگ ها آنن یست؛ كه آخرا

 .است

 یجنبش زنان در تمام یصه عمومین خصیا. است یاسیك جنبش سیجنبش زنان، 

در  یمردساالر روبرو است؛ و مردساالر یاسیس های قدرتكشورهاست؛ چرا كه با 

آشكار و نهان توسط حكام  به طورروزمره  یزندگ یایزوا یاشكال گوناگون و در تمام

ران شكل یبودن جنبش زنان در ا یاسین سیاما، ا. می شودت یكشورها حفظ و تقو نیا

حاكم  یدئولوژیزن، ا یكه آشكار شدن مو یدر كشور. گرفته است به خود یافته اید یتشد

كند؛ صحبت از  یات حاكم را متزلزل میعشق، اخالق یكشد؛ آزاد یر سئوال میزه را ب

ند؛ دفاع از حق برابر زنان با مردان نظام ك یف میعت را تضعیحق طالق زنان شر

آشكار با قدرت  ییارویتواند به رو یآورد؛ جنبش زنان نم یرا به لرزه در م یاسیس

جزم  ین كه مردساالریبا د یكه قدرت دولت یدر كشور. حاكم كشانده نشود یاسیس

ش یخوتواند از حقوق  ینم یچ زن مبارزیخته، هیآن است در هم آم یشگیتجزا و همیال
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 .است نگذاردیدفاع كند اما پا به عرصه س

ت یه موقعیبرخوردار است؛ چرا كه مبارزه عل یانقالب یل باالیجنبش زنان، از پتانس

ان زن و مرد یم ینابرابر. دهد یر ضرب قرار میزنان اركان نظم كهن را ز یدگیستمد

 یر جمهوریو ناگز یاتیك ركن حی یزیاست؛ زن ست یدولت ارتجاع یه هایاز پا یكی

م یرژ یترفندها بكارانه ویفر یدامنه مانورها. نفك كاركرد آن استیو جزم ال یاسالم

ده یسر و دم بر. روبرو است یادیز یها تین جنبش با محدودیبه كجراه كشاندن ا یبرا

 یاسالم یدئولوژیا یها تیوار محدودیعا با دیسر یاسالم یها ستینیفم یها ن رفرمیتر

 یها یگریدر اثر وحش. كند یروبرو م یآنان را با درد العالج ، وکند میبرخورد 

آمده  به وجودت زنان یم و اكثریان رژیم یقی، شكاف عمیاسالم یجمهور ینابخشودن

ن شكاف را پركنند نه یقادرند ا یاسالم یها ستینینه فم. ستین یاست كه پر شدن

نشانه آن است كه  یكنون باكانه زنان در دورهیمبارزات ب. یمل یاست آشتیطرفداران س

 .انه داشته و داردیجو یآشت یها استیدر افشام س ین جنبش نقش مهمیا

به امروزه زنان . است یاسالم یجمهور یقدرتمند در سرنگون ییرویجنبش زنان، ن

در تحوالت  یتوانند نقش مهم یمهم در صحنه حضور دارند و م یاسیس یرویك نی عنوان

 به خاطر یاسالم یكه جمهور یطیدر شرا به ویژه مسالهن یا. ندیفام نمایجامعه ا

 ین مقاومت و مبارزات توده ایف و در برابر امواج نویش تضعیخو یدرون یتضادها

 ییبخش جدا یه مردساالریمبارزه زنان عل. دو چندان دارد یتیمستاصل گشته است، اهم

ن شركت زنان در بدو یاسالم یبوده و جمهور یمبارزه انقالب یر از پروسه كلیناپذ

 .سرنگون نخواهد شد یمبارزه انقالب

 ینیع یه هایپا یبرخ

ه زنان یعل یاسالم یست سال توسط جمهوریب یكه ط یكیستماتیكنترل و سركوب س

اگرچه سركوب زنان توسط حكام . اعمال شده، به مقاومت ادامه دار آنان پا داده است

م در عقب راندن و به یرژ یفور یاسیك ـ سیدئولوژیك ضرورت ایبرخاسته از  یاسالم

اما ستم بر زنان  ،دان آمدیبه م 51بود كه در انقالب  یگستاخ یرویخود نشاندن ن یجا سر

 .برخوردار است یتر قیعم یشه هایو ر یخیل تاریاز دال

در  یستیالیامپر یها توسط رفرم یشمس 20كه عمدتا در دهه  یتحوالت ساختار
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 یبرخ. گاه و نقش زن در جامعه شدیات مهم در جارییجامعه صورت گرفت، موجب تغ

گر با اشكال ید یف گشت و برخیستم بر زنان تضع" یسنت"ا ی یاشكال آشكارا فئودال

كه زن  یبا جذب زنان به بازار كار، آداب و سنن. ختیدر هم آم" مدرن"ا یه دارانه یسرما

فتار و انتظارات زنان در ر. ر ضرب قرار گرفتیكرد ز یرا محدود به خانه و خانواده م

روند . ان زن و مرد تكان خوردیم یصورت گرفت و مناسبات اجتماع یرات مهمییز تغین

رها نكرد بلكه با در هم  یسنت یها ران نه تنها زنان را از ستمیدر ا یه داریرشد سرما

 یتران هم از روابط سنیزنان ا. د كردیدتر، ستم بر زنان را تشدیبا اشكال جد ها آن یزیآم

ه ی؛ مضافا تناقضات خود مناسبات سرمایدر رنجند هم از تناقضات روابط مدرن با سنت

 .شتر كرده استیز عذاب شان را بیدارانه ن

مختلف  یدر عرصه ها یدیك واحد تولی به عنوانران امروز، كماكان خانواده یدر ا

ت یحفظ و تقو. كند یفام میـ نقش ا ینه اقتصاد كشاورزیدر زم به ویژهاقتصاد جامعه ـ 

ن یتر كه در آن صورت گرفته از مهم یراتییرغم تغیعل یدیك واحد تولی به عنوانخانواده 

 به ویژهت ـ یت زنان از حق مالكیبوده كه در قلب آن محروم یمشخصات مناسبات فئودال

 .ن ـ قرار داردیت بر زمیاز حق مالك ییت زنان روستایمحروم

را مرتبا به عرصه  یاز زنان شهر یقابل توجه ، بخشیه داریتوسعه سرما یازهاین

و  یحقوق یدر روبنا به ویژهزن ـ  یت اجتماعیكار خارج از خانه كشانده اما موقع

ن تناقض، شهرها را به نقطه اصطكاك و كانون یا. جامعه ـ همان است كه بود یفرهنگ

 .ل كرده استیزن تبد مسالهحاد 

 یبا مدرن ـ در روبنا یب مناسبات سنتیركتوسعه معوج و از شكل افتاده جامعه ـ ت

بر  ییقرون وسطا یده هاین ایعقب مانده تر. دهد یز خود را نشان میجامعه ن یفرهنگ

 یبرا یابزار به عنوانو همه  می شودب یده ها تركیا" نیمدرن تر"زنان با  مسالهسر 

زنان با  را یبین تركیچن" یها تیمز. "می شودكار گرفته ه كنترل و سركوب زنان ب

چه در آن دوره و چه در . حس كردند یگوشت و پوست خود در دوران سلطنت پهلو

 یمدرن شهر یمردان خانواده ها یتوان مشاهده كرد كه حت یم یاسالم یدوران جمهور

زنان و كودكان خود  كنترل یمردساالرانه و پدرساالرانه برا یسنت یده هایچگونه از ا

 .ندیجو یسود م

 یشتریكار زنان گسترش ب یروی، استثمار نیاسالم یت جمهوریمدوران حاك یط
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ل یتعد یها طرح یبا عراق و اجرا یان جنگ ارتجاعیپس از پا به ویژه. افته استی

 یرویاستفاده از ن. گرفته است به خود یحضور زنان در بازار كار رشد شتابان یاقتصاد

استفاده از . افته استیش یز افزایرون خانه بلكه در درون خانه نیكار زنان نه تنها در ب

اگر در گذشته . گرفته است به خود یابعاد گسترده ا" یكارگران خانگ" به عنوانزنان 

 یپرداختند، امروزه بخش گسترده ا یم یـ عمدتا به كار خانگ یزنان شهر به ویژهزنان ـ 

ار به مشاغل ن كیدن ایدوش كشه عالوه بر ب( یانیزنان متعلق به اقشار م یحت)از زنان 

 یطبق آمارها. ستا ین معاش خانواده ضروریتام یمرتبط گشته اند كه برا یگرید

 سال یدرصد و ط 2ر1رشد شاغالن زن ساالنه به  7115ـ  10 یها سال یط یرسم

ساله، تعداد زنان  دوران ده نیا یط. ده استیدرصد رس 1ر5ن رقم به یا 7110ـ  15 یها

كار زنان در بخش  یرویاگر نقش ن. دیون نفر رسیلیم 7ر115هزار نفر به  915شاغل از 

از كشورها بدان  یاریكه در بس یت روندید، اهمیآ به حسابهم  یر رسمیاقتصاد غ

 .می شودتر  نام گذاشته اند، روشن" كار یرویزنانه شدن ن"

 یجاه ران از خود بیبر جنبش زنان در ا یر بالواسطه ایاست كه تاث ینین روند عیا

كه  یانه ایوحش یها رغم سركوبیعل. ان داردین جنبش بر بستر آن جریه و اگذاشت

راه انداخت نتوانست مقاومت زنان را در هم شكند؛ ه ه زنان بیعل یاسالم یجمهور

نكه فروكش كند با امواج یدار شدند، قبل از ایب 51انقالب  یكه در پ یمقاومت نسل زنان

ك ی یراه اندازه ب یبرا یمساعدتر ینه هایت شد و زمیاز مبارزات زنان تقو یدیجد

 .جاد كردیگسترده تر ا یجنبش انقالب

جنبش زنان  یاصل یرویهستند كه ن یشهر یانیم قشرهاینكه امروزه زنان یرغم ایعل

 تحتانیدارد بر فعال شدن زنان طبقات  آن رال ین جنبش پتانسیدهند اما هم یل میرا تشك

ها و مبارزات زنان طبقات  یافشاگر. دیزنان راه بگشا یدگیت ستمدیه موقعیدر مبارزه عل

ن مردان ـ طبقات یشتر زنان ـ و همچنیب یو آگاه یداریتواند به ب ین نظر میاز ا یانیم

 .رساند یاری تحتانی

 ستها و جنبش زنانیكمون

ست؛ ینفع نیزنان ذ یراه افتادن جنبش انقالبه اندازه طبقه كارگر در به ب یچ طبقه ایه

د هر شكل و یبشر از ق یتمام ییاش در گرو رها ییاست كه رها یتنها طبقه ا چرا كه
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طبقه كارگر و خلق را در عرصه  یروین ین جنبشیچن. از ستم و استثمار است یدرجه ا

چهار بند نظام  یكند؛ چرا كه ضربه وارد آوردن بر ستم جنس یصد چندان م یاسیس

از  یمیو توان ن یانگریو طغ یتنها به آگاهاورد؛ نه یران را به لرزه در میدر ا یاسیس

و کند میكهن رها  یده هایز از بند ایرا ن( مردان)گر یم دید بلكه نیافزا یطبقه كارگر م

جنبش . می شودنظم كهن  یسرنگون یشتر و رزم آگاهانه تر برایب یریگیپ یراهگشا

ن یا. استن یامعه نوجاد جیجامعه كهنه و ا یك طبقه كارگر در نابودیزنان، متحد استراتژ

و  یكرشته اهداف فور یبر سر  ین دو گروه اجتماعیب یكیو تاكت یموقت یاتحاد، ائتالف

 یتیو درازمدت بر خاسته و از اهم یخیك ضرورت تاریست؛ بلكه از یكوتاه مدت ن

بدون  یكی یدر هم بافته شده و نابود یو ستم طبقات یستم جنس. ك برخوردار استیاستراتژ

 یزنان، حلقه ها یبر دست و پا یود ستم و نابرابریق. ستا ر ممكنیغ یگرین دآ ینابود

 یستم بر زنان با نابود ینابود. كشد یدگان را به بند میاست كه همه ستمد یریهمان زنج

ك قوه ی ییكسب رها ین رو مبارزه زنان برایاز هم. گره خورده است یت خصوصیمالك

شرفت یپ یمهم مبارزه برا یها از كانون یكیو  یستیالیمحركه مهم در انقالب سوس

ت یتقو یشركت همه جانبه زنان در انقالب به معن. می شودسم محسوب یالیساختمان سوس

ن یب یایجهت نبود كه مائوتسه دون رهبر پرولتار یب. استانقالب  یستیالیعنصر سوس

د كه یورزد یتاك یستیالینوخاسته در جامعه سوس یه بورژوازیدر مبارزه عل یالملل

 ."پا خواهد شده زنان ب یتوسط زنان و برا یآت یانقالب فرهنگ"

در  یتیران، مبارزه زنان نقش پر اهمیچون ا یتحت سلطه ا یمضافا، در كشورها

در  یستم جنس یمه فئودالیبا توجه به كاراكتر ن. كند یفام میك ایانقالب دمكرات یروزیپ

جنبش . هستند یك ضد فئودالیالت دمكراتشبرد تحویپ یبرا یمهم یرویران، زنان نیا

حاكم بر جامعه  یمه فئودالیما مناسبات نیمستق یو پدر ساالر یود مردساالریه قیزنان عل

ن، ارر و در تصاحب یت بر زمین حقوق برابر زنان در مالكیتام. برد یر ضرب میرا ز

زنان و  یر براملك خانواده، تحقق شعار دستمزد برابر در مقابل كار برابیو اداره ما

 یاست اقتصاد، و فرهنگ و برقراریان زنان و مردان در سیم یحقوق یمردان و برابر

ها تحوالت  نیا. است یشه ایازمند تحوالت رین ك ازدواج و طالقین دمكراتیقوان

تحوالت  یرند و راه را برایطبقه كارگر امكان پذ یهستند كه فقط تحت رهبر یكیدمكرات

 .كنند یباز م یستیالیسوس
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ت زنان است و زنان كارگر یاكثر یج انقالبیدر گرو بس یقین تحوالت عمیشبرد چنیپ

و  ییرو با برپاین نیج ایق عمده بسیطر. شبرنده آن خواهند بودیعمده پ یرویو دهقان ن

 یاست؛ چرا كه تنها با اعمال قهر انقالب یاسیبا هدف كسب قدرت س یتوسعه جنگ انقالب

 یه بر آن میدگان رها خواهد شد و با تكین ستمدیده تریكامل ستمد یاست كه خشم و انرژ

 ستم بر زنان را فاكت یاعمال جبر. ان برداشتیكهنسال را از م یتوان مناسبات ارتجاع

ته ین توهم محض است كه بتوان اتوریا. دهد ینشان م یروزانه زندگ یدادهایها و رو

 یك جنگ انقالبیوستاها ـ بدون پشتوانه در ر به ویژهپدرساالرانه و مردساالرانه را ـ 

چوجه یه به آن راستها یئاست كه مائو یقتین حقیا. در هم شكست یه دولت ارتجاعیعل

تنها راه  به عنوانبا صراحت بر آن  یتوده ا های جنبش یمسكوت نگذاشته و در تمام

دور  یانقالب ن امر را تجاربیا. گذارند ید میتاك( زنان ییمنجمله رها)دگان یستمد ییرها

ثابت  ها آنك و امروزه تجربه انقالب در پرو و نپال و نقش و شركت فعال زنان در یو نزد

 .كرده است

ش را یف خویط مختلف وظایدر شرا یانقالب یها ستیاست كه كمون یین دورنمایبا چن

 یرند و بر شركت همه جانبه زنان در جنبش انقالبیگ یدر قبال جنبش زنان بر عهده م

 .ورزند ید میتاك

 سمت جنبش زنان

 یاسیر سیغ. "کنداست دخالت یش در عرصه سیش از پید بیتواند و با یجنبش زنان م

. کند میه شدن جنبش زنان باز یما یخلع سالح و ب یراه را برا" نگاه داشتن جنبش زنان

و  یاسالم یم جمهوریرژ یت را حتین واقعیا. است یاسیس مسالهك یزنان،  مساله

 دنیش نكشیپ. می دهندمهار زنان دارند، نشان  یكه برا یفعال یها ستها با طرحیلایامپر

ت زنان یاكثر یو اجتماع یاسیمشخص كه منعكس كننده منافع س یاسیس یچارچوبه ها

است و برنامه و طبعا منافع ین جنبش را به چارچوبه سیا ناآگاهانه ایران است، آگاهانه یا

 .كشاند یم ان و نگهبانان ستم بر زنیبان

می ن. م كندیش ترسیبا دشمنان خو یروشن یاسیس د مرزینرو، جنبش زنان بایاز هم

 كی کند مید ید و بازتولیه ستم بر زن را تولیكه هر ثان یستمی، سیاسیندگان سیبا نما توان

تواند چشم  یجنبش زنان نم. کرده ستم بر زن یجا قرار گرفت و صحبت از مبارزه عل
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ز شالوده استقالل ین خط تمایا. داشته باشد یارتجاع یروهایها و ن ستیالید به امپریام

 یاسالم یكه جمهور یزانه ایو زن ست ینه از شر مناسبات سنت. جنبش زنان است یاسیس

سم یمدرن یسم پناه برد و نه از دست دهشت هایالیتوان به امپر یمدافع آنست م

تحت سلطه به ارمغان آورده اند  یورهازنان كش یها برا ستیالیكه امپر یمردساالرانه ا

روشن در  یبدون داشتن خط. شد یمتك یسنت یده هایو ا یاسالم یتوان به جمهور یم

در مقابله با  یاز دادن به فرهنگ سنتیا امتیاتكام . توان به خطا رفت ینه مین زمیا

را  یاسالم یان جنبش زنان با جمهوریتواند مرز م یم یراحته ب یستیالیفرهنگ امپر

د ین عنوان كه جنبش زنان فقط بایسم تحت ایالیب اتكام به امپرین ترتیبه هم. مخدوش كند

. شود یزنان م ییز نادرست بوده و مانع رهایرا آماج خود قرار دهد، ن یاسالم یجمهور

. است ین داخلیسم و مرتجعیالینظام موجود در كشور ما حاصل عملكرد و اتحاد امپر

برند، فرهنگ كهنه  یگر بسر میكدیند كه در اتحاد با برویهنه روزنان با دو فرهنگ ك

ه ه زنان بیگر علیكدیوند تنگاتنگ با ی، كه در پیستیالیو فرهنگ كهنه امپر یمه فئودالین

د بدنبال وجوه یو نبا می تواندن ها آنكدام از  چیجنبش زنان با ه. شوند یكار گرفته م

 .مشترك باشد

 یتواند ضربات جد یم یط كنونیدر شرا به ویژهزنان  بودن جنبش یاسیر سیبحث غ

، یـ طبقات یاسیس های جنبشكه جامعه شاهد بروز  یطیدر شرا. به جنبش زنان وارد آورد

هات مختلف یو تحت توج ین بحثیگوناگون با چن یاسیس یروهاین یپاره ا. مختلف است

جامعه شوند و  یاسیتوانند مانع حضور و طرح مستقل جنبش زنان در صحنه س یم

 یبه خودد خو به طورند می توان یانقالب یروهاین یبرخ یحت. شودمردانه  یاسیصحنه س

حقوق به  یبرخ یاعطا به صورتزنان را  مسالهگردند و صرفا  یاسیدنباله رو جو س

دعوت زنان به دخالت هر . یك جنبش آگاهانه و انقالبی یراه اندازه زنان طرح كنند تا ب

 یكه مدع یا یطبقات یروهاین یابیارز یاست برا یاست خود محكیمر سشتر در ایچه ب

 .هستندزنان  ییرها

د یوعده داده شده ام یها اتخاذ كند؛ به رفرم یانقالب یك استراتژید یجنبش زنان، با

ان موسوم به یتوسط جر یاسالم یكه سران جمهور یطیدر شرا به ویژه مسالهن یا. نبندد

ت یدهند از اهم ین حاكم به نفع زنان میدر قوان یه اصالحاتوعد یاسالم یها ستینیفم

نكه یبر ا یان دارند؛ مبنین جریاز ا یها تصور وارونه ا یبرخ. برخوردار است یادیز
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وارونه است،  یرین تصویا. زنان انجام بدهند یبرا یخواهند كار یهر حال مه آنان ب

 یه كشاندن جنبش زنان از سومهار و كنترل و به كجرا یقا برایان دقین جریرا ایز

زن  یاستهایه سین است كه حركت زنان علیت ایواقع. راه افتاده استه ب یاسالم یجمهور

در مقابله . م خطرناك استیرژ یده است كه برایرس یبه ابعاد یاسالم یزانه جمهوریست

. است راه انداختهه ان را بین جریپرداخته و ا ییم به چاره جویاست كه رژ مسالهن یبا ا

 یم ییجز ین حال اصالحاتیدر ع. هستند یمتك یمرد ساالرانه اسالم یدئولوژیبه ا ها آن

ن بردن شور و شوق یخشم زنان و از ب یدن بر رویاش آب پاش یخواهند كه هدف اصل

ق یآنان از طر. دشمن است یدن براین زنان، و فرصت خریو شكاف انداختن ب یمبارزات

ا با انگشت نهادن یاسارت زنان را نو جلوه دهند؛ و  یرهایخواهند زنج یم یحجاب رنگ

د بستن به یك قشر نازك است و امیكه فقط محدود به  ییار جزیبس ییها خواست یبر برخ

 ین نظم ارتجاعین زنان دامن زنند و كل ایدر ب ی، به توهماتیاسالم یالطاف جمهور

 .كه دچارش گشته نجات دهند یمردساالرانه را از بحران

چ یها را وادار به ه ستیالیا امپری یاسالم یتوان جمهور یست كه نمین نیا سالهم

 ینكه هر كس برایا اید مبارزه كرد؛ و یرفرم نبا یا برایت زنان كرد یدر وضع یرفرم

 یمبارزه كردن برا. د جزم دشمن دانستیستم موجود كار كند را بایرفرم در چارچوب س

. ك خانه شدن با آن، فرق داردیجا و آنجا با وارد نیدر ا یاسالم یعقب راندن جمهور

ز را از در جلو یك چیكه  یتوخال یها ا رفرمینه وعده رفرم ) یواقع یها مضافا، رفرم

و با اتكا به مبارزات  یتنها با مبارزه انقالب( کنند میرانند و از در عقب وارد  یرون میب

ن یسم زمیبا رفرم( یانقالب یقیطره ب)رفرم  ین مبارزه برایب. می آیدخود توده ها بدست 

 یبا رفرم می شودكه در اثر مبارزات توده ها حاصل  ین رفرمیب. تا آسمان تفاوت است

 یجیاز باال تدر یها غالبا رفرم. موجود است یاریز تفاوت بسین می شودكه از باال اعطا 

ت یتقو یبرا یاتواند از هر روزنه  یمسلما، جنبش زنان م. هستندو دردآور و شكننده 

ل اهداف و یاستفاده كند؛ اما بدون تقل یه كل نظام ارتجاعیزنان عل یصفوف مبارزه انقالب

آنچه كه . توده ها یرویاست اتكام به نیچشم انداز جنبش زنان و بدون دست شستن از س

 یستیرفرم یر كردن جنبش زنان در قفس تنگ استراتژیرد اسید مورد مخالفت قرار بگیبا

 یرفته شده از سویپذ یها ا نرمی یاسالم ین جمهوریزه در چارچوب قوانو مبار

از  خواهند میكه  ییها روها، تزها و طرحها و افقید با نیبا. است یستیالیامپر های قدرت
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 یاسالم یو جمهور (مشخصا زنان) ان مردمیكه م یقیبسازند تا دره عم یجنبش زنان پل

 .موجود است را پر كنند، مخالفت كرد

و  یمردم یك تالش كند؛ در چارچوب وحدتیك اتحاد دمكراتی ید برایجنبش زنان با

مختلف درون خلق را  یشات و برنامه هایان گرایمبارزه دوستانه م ینه هایرزمنده، زم

شات یوجود گرا. ت بشناسدیشات مختلف را به رسمیفراهم كند؛ استقالل و ابتكار عمل گرا

ز به طبقات یاست چرا كه زنان ن یعیطب یك زنان امریگوناگون در جنبش دمكرات یاسیس

خواه نا خواه در جنبش  یاسیك جنبش سیدئولوژیو ا یاسیس یها یمرزبند. می شوندم یتقس

ن یل كه زنان اقشار و طبقات مختلف خلق در عیقا به آن دلیزنان مطرح خواهد شد دق

دگاه یبقات مختلفند و دنه ستم بر زن، متعلق به اقشار و طیداشتن وجه اشتراك در زم

ن زنان با یعالوه بر ا. زندیها را رقم م زنان و راه حل مسالهشان نگرش آنان را به یطبقات

ندارد،  ین نه تنها اشكالیو ا کنند می یریسمت گ یاسیش درون جنبش سیا آن گراین یا

 یاجتماع یرویك نیستم بر زن  مساله به خاطرنكه ین ایزنان درع. خوب هم هست

ش یا آن گراین یو خواه ناخواه با ا هستندز یاز طبقات گسترده تر ن یص هستند، بخشمشخ

 .ورندآ یم به وجودا آن را ی کنند می یریسمت گ یاسیدرون جنبش س یاسیس

نه زنان و چه یچه در زم سركوبگرانه آن یها استیو س یاسالم یت با جمهوریضد

سم و یالیت با امپری؛ ضدیاسالم ین جمهوریدگان و مخالفیگر ستمدید در ارتباط با

وابسته به  یجهان و نهادها یها ه دولتیآن در همه جا؛ حفظ استقالل از كل یها یدادگریب

باز  یك و توده ایقتا دمكراتیك جنبش حقی یاست كه راه را برا یاسی؛ آن چارچوبه سها آن

 .كند یم

ت یافع و مسائل اكثرد بتواند منعكس كننده منی، جنبش زنان باین چارچوبه ایدر چن

د مدافع حقوق زنان زحمتكش كارگر و دهقان باشد و خود ین رو بایاز ا. زنان جامعه باشد

رنده یبر گ د درین بایهمچن. نكند یو شهر یانیرا محدود به مسائل و منافع زنان طبقات م

با تنگ  دین رو بایباشد؛ از ا یران و زنان مهاجر افغانستانیده ایستمد یها زنان تمام خلق

. شود فارس یستیشات شوونیانات و گرایز داشته و مانع نفوذ جریمرز تما یمل ینظر

ه ستم بر زن یو دامن زدن به مبارزه عل ید به طرق گوناگون به ارتقا آگاهیجنبش زنان با

 .ران بپردازدیو ملل ا یو طبقات خلق قشرهاه یان كلیدر م

د و شرط و مالحظه افشا كند ـ یا بدون قد اشكال گوناگون ستم بر زن ریجنبش زنان با
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 یستیالیو امپر ییده تر بورژوایبه زنان تا اشكال پوش ین اشكال ستم فئودالیتر انیاز عر

ق مذهب، یل شده تا آن دسته كه از طریتبد یاز قانون حكومت یكه به بخش ییها از ستم. آن

ه مبارزات زنان یط از كلد و شرید بدون قین بایهمچن. ندیآ یعرف و عادت به اجرا در م

 .ت كندی، حمامی شودكه بر آنان روا  یه هر گونه ستمیدر هر گوشه جهان و عل

ان یطغ یج آنان برایزنان و بس ید خود را مشغول باال بردن آگاهیجنبش زنان عمدتا با

گسست آنان  یز توجه كند و برایمردان ن ید به ارتقام سطح آگاهین ستم كند، اما بایه ایعل

مكد و هم مردان را  یكه هم خون زنان را م یبا نظام یو همدست یافكار مردساالر از

 .کندمبارزه 

ه حكومت ین علیو خون یشگام مبارزه جدیكه پ یاز زنان یكل به طورد یجنبش زنان با

 .ت كندیحما یاسیس یو مشخصا از زنان زندان می شوند

د از یدگان شود؛ بایه ستمدیاع از كلدف یبرا یبون قدرتمندیل به ترید تبدیجنبش زنان با

ه مظالم ید علیت كند؛ بایه ستم و استثمار حمایو طبقات گوناگون خلق عل قشرهامبارزات 

 .عكس العمل نشان دهد می دهدمردم رخ  یه توده هایكه در جهان عل ییها یدادگریو ب

و " نهمحترما"و  یرسم ید رزمنده باشد؛ و خود را به چارچوبه هایجنبش زنان با

ر به قدرت ید درگیجنبش زنان نبا. مختلف محدود نكند یحكام كشورها یقابل تحمل برا

 .شود یارتجاع یها ا آن زن در حكومتین زن یرساندن ا

تواند نقش موثر و  یاست كه جنبش زنان م یاسین چشم انداز سیتنها با جلو گذاشتن چن

 .فام كندیدر تحوالت كشور ا یمهم

 جنبش زنان یاندهها و سازم ستیكمون

ن یا یآت یریگ جهت یدرون جنبش زنان برا یانقالب یها ستیت كمونینقش و فعال

آگاهگرانه  یها تیها بتوانند بر دامنه و عمق فعال ستیهر اندازه كمون. است یدیجنبش كل

فوق الذكر را  یاسیس یها یریگ توانند سمت یشتر میند، بیفزایش بیو سازمانگرانه خو

 .ندازندیجا بن جنبش یدر ا

 تیو فعال یشبرد كار گسترده توده ایپ ینه را برایمساعد زم ینیط عیك شرایوجود 

 یعنیست ـ یشرو كمونیزنان پ یطین شرایدر متن چن. متحدانه فراهم آورده است یها

كل بشر از هر نوع ستم و استثمار است نه  ییكه آمال و آرزو و هدفشان رها یزنان
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توان متحد كرد،  یرا كه م ییروهاین یتوانند تمام ین ـ بهتر مك بخش از آیفقط  ییرها

تواند نقش  یآنان م یمبارزات یها تیفعال. متحد كنند یك انقالبیك خط دمكراتیحول 

آن  یفام كند تا دوستان جنبش زنان به سویا یك قطب انقالبیدر شكل دادن به  یموثر

 به فراخور حالش ییروید با هر نیباها  ستیكمون. جلب شوند و دشمنانش از آن دور شوند

منسجم  یستیك خط و برنامه بورژوا رفرمیكه از  ین سرسختانیش برند؛ بیمبارزه را به پ

شات بورژوا یان گرایك خط در میكه  یگرانیبا د کنند می یرویپ یو گاه ارتجاع

ن ییتع یاسیزات سیتما یتفاوت بگذارند؛ و بر مبنا می دهنداز خود نشان  یستیرفرم

ن یق و جا افتادن ایئنا تعمممط. آورند به وجوددر جنبش زنان  یانقالب یكننده، وحدت

تازه در . ن نخواهد شدیتام ها آنارها زمان و مبارزه خواهد برد و از همان ابتدا همه یمع

جامعه، دوباره مبارزه در جنبش زنان بر سر همان مسائل  یاسیاز اوضاع س یهر چرخش

تواند  یجنبش زنان م. دان خواهند آمدید به میهمان مسائل در اشكال جد براه خواهد افتاد و

 .تر شود یها رزمنده تر و انقالب ستیجه مبارزات كمونیدر نت

ك یازمند آنست كه از یبماند ن یدار باقیك جنبش پای به صورتنكه یا یجنبش زنان برا

 یالت رزمنده میاست رزمنده، تشكیس. محكم برخوردار باشد یالتیستون فقرات تشك

حضور هزاران زن كه در . خواهد یر میگیالت رزمنده افراد ثابت قدم و پیتشك. خواهد

در جهت اهداف جنبش زنان  یسطوح مختلف فعال بوده و حاضرند به اشكال گوناگون گام

بلكه خود  استن جنبش ین وجود محافل گوناگون زنان نه تنها نقطه قوت ایبردارند و همچن

هر چقدر بهتر بتوان با اتكام . یالتین ستون فقرات تشكیجاد چنیاز به ایبر ن است یدیتاك

كننده را سازمان  یرهبر یوسته و منضبط هسته هایم په به افراد متعهد و مطمئن و به

در  ها آن یو از توان و انرژ کردر مبارزه یرا درگ یشتریب یتوده ها توان یداد، بهتر م

 .مختلف سود جست ینه هایزم

ون، یاست ترور و سركوب انقالبیاعمال س یعنیحاكم بر كشور  یاسیط سیراش

ك ستون یبدون وجود . كند یرا الزم آور م ین ستون فقراتیبودن چن یضرورت مخف

 به طورز ین یو قانون یعلن یها تیفعال یاز برخ می توانن یحت یالتیتشك یفقرات مخف

و خفقان بر  یكتاتوریكه د ییكشورها در به ویژه یتجارب انقالب. مناسب استفاده كرد

ن یر از ایغ یاتخاذ روش. یو مخف یشبرد روش انقالبیاست بر پ یدیحاكم است، تاك ها آن

  دشمن یر تین جنبش را به زیا ین اصلیتواند فعال یان توهم نسبت به دشمن است و میب
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است بر ا قرار یكه گو ید به حجاب نازك بورژوا دمكراسیتوان و نبا ینم. براند

از  ییها جناح یب شعارهایا فریده شود دل بست؛ و یان كشیو خفقان عر یكتاتورید

 یراه اندازه در ب ها آنقصد . را خورد یر حكومتیجاد تشكالت مستقل غیحكومت بر ا

عالوه ه ب. است یاز انفجار توده ا یریجلوگ ینان برایجاد سوپاپ اطمیا ین تشكالتیچن

 یناقص در سالها یمردم در دوران دمكراس یب مبارزاتمشخصا تجار یخیتجارب تار

ها در اثر شكل  میل رژین قبیكه ا ینشان داده تا زمان یخوبه ب 10تا  51و  12تا  20

دچار انشقاق و  یگریل دیا به دالیف نشوند و یگسترده تضع یانقالب یها نرابح یریگ

. را داشت یستقل توده او م یتشكالت علن یریتوان انتظار پاگ یضعف مفرط نگردند نم

نگاه كرد و  یبه مبارزات توده ا ید گسترده ترید با دیز باین ییها نادر چنان دور یحت

 .نكرد یرا علن یالتیساختار تشك یتمام

 یتوان از آن برا یبرخوردار است كه م ینیازات معیامروزه جنبش زنان از امت

ك جنبش نسبتا متشكل در خارج ی المثل وجود یف. سود جست یالتیاست تشكین سیشبرد ایپ

ت یك نقطه قوت مهم محسوب شده و موقعیها زن فعال و با تجربه  از كشور و حضور ده

ه كسب تجارب گوناگون جنبش زنان در یه متحد شدن و هم از زاویرا هم از زاو یمساعد

تواند نقش  ینوبه خود مه جنبش زنان در خارجه ب. فراهم آورده است ین المللیسطح ب

د از آن سود یتوان و با یاست كه م یازین امتیا. فام كندیت جنبش زنان ایدر تقو یموثر

 .وند جنبش خارج با داخل قدم برداشتیجست و فعاالنه در جهت پ

ر یناپذ یر و خستگیگیپ یوه ایكه به ش یاز زنان انقالب یالتیجاد ستون فقرات تشكیا

رند، و ابزار یكار گه را ب یو مخف یعلن یتمبارزا یوه هایه شیت كنند؛ با مهارت كلیفعال

 یشرویپ یبرا یاتیرند، نقش حیكار گه ط مشخص بیو امكانات مناسب را با توجه به شرا

 یمناسب را م یالتیتشك یها و فرم یدر روند مبارزه، اشكال مبارزات. جنبش زنان دارد

را در  یقدرتمندتر یها افت و گامیدست  یافته تریتكامل  یده هایتوان كشف كرد و به ا

 .زنان سازمان داد ییجهت رها

 

 7111، اسفند 29حقیقت دوره دوم، شماره نشریه از  -
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 (زن یروز جهان)بمناسبت هشتم مارس 

ن مظهر اسارت زنان را به آتش یحجاب، ا

 !دیبكش

 گاه حجاب در سركوب زنان یجا

كردن  یا اجبارب ینیكه خم یسال از روز 27امسال، ( اسفند ماه 71)هشتم مارس 

هنوز چند هفته از . گذرد یدستور حمله به زنان را صادر كرد م یحجاب اسالم

خود را صادر  یارتجاع یفتوا ینیگذشت كه خم یبهمن نم 22ام یم شاه و قیرژ یسرنگون

ان و یزنان كارگر و كارمند، دانشجو. محكم زنان روبرو شد ین فتوا با تودهنیاما ا. كرد

 به قدرتتهران به تظاهرات و زد و خورد با حزب هللا تازه  یها انابیدانش آموزان در خ

ست و یهشت مارس امسال ب. ردیخود را پس بگ یمجبور شد فتوا ینیخم. ده پرداختندیرس

ه یمهم در مبارزه زنان عل یروزین پیاست؛ سالگرد اول یروزین پین سالگرد ایكمی

در  ین كننده اییمتحدانه زنان عامل تعباكانه و  یمبارزه جسورانه، ب. یاسالم یجمهور

 .بود یروزیكسب آن پ

ست؟ و در یران چه بود و چیحاكم بر ا یت حجاب از نظر ارتجاع اسالمیاما اهم

 یدر مبارزه كنون یاریت بسیاز اهم یلغو حجاب اجبار یمقابل، چرا مبارزه قاطع برا

حلقه از تهاجم همه  كیكردن حجاب  یبرخوردار است؟ اجبار ییزنان در راه كسب رها

، یكردن حجاب اسالم یاجبار. ه آنان بودیبه زنان و حقوق اول یاسالم یجانبه جمهور

ت ید موقعیزنان و تشد یسنت یرهایدر محكم كردن غل و زنج یاسالم ین گام جمهوریاول

ن یك سلسله قوانیب یتصو: گر كامل شدین حمله با حمالت دیا. زنان بود یمه بردگین

و  یریحفاظت از ناموس و حجاب، دستگ یسیپل یها جاد گشتیه زنان، ایعلاسارت بار 

امروز، . زنان یه آزادیوقفه عل یب یغات و جو سازی، تبلیاسیاعدام هزاران زن فعال س

ن یین حق تعی، زنان را از كوچكترینیو د ین مدنیو قوان یاسالم یجمهور یقانون اساس

زن بودن،  به دلیلر آنان یبه سر زنان، تحقچادر كردن . کنند میش محروم یسرنوشت خو

سه بپوشانند، از فعل و انفعاالت یدر ك آن ران باشند و ینكه از بدنشان شرمگیم آنان به ایتعل

پنهان كنند، حبس كردن آنان در خانه، محروم كردن  آن راكشان شرم كنند و یولوژیب
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شتر آنان پس از ازدواج یب با دوستان و محروم شدن یدختران نوجوان از مناسبات اجتماع

كه از  یش به كودك بزرگبدلیل كردن زنان و تی، تالش به ذلیاز داشتن مناسبات اجتماع

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، 

پدر در فروش دختركان خردسال  یزن بودن، آزاد به خاطرشالق زدن او و  یریدستگ

جامعه ما  یاست كه از تمام روزنه ها یزیرحمانه و دهشتناك زن ستیخود، همه اشكال ب

در جامعه و در  یاسالم یك توسط جمهوریستماتیس به طور یزیزن ست. زند یرون میب

می  یزیآن طرح ر یبرا یكومتن سطوح حیو در باالتر می شودق یان مردان تشویم

اما از همان ابتدا، . ع استیرنگارنگ و وس یاسالم یجمهور یزیزرادخانه زن ست. شود

ست ساله داشته یوقفه ب ین كارزار بیدر ا یمركز یر كردن حجاب نقشیو فراگ یاجبار

 .است

 حجــاب 

ده یسپو یها و باورها ارزش یعنیاز سنن،  یمیگفت كه بخش عظ می توانبه جرات 

شتر از همه جا در مورد زنان نظم و انسجام یق كه در جامعه ما مسلط است، بیعهد عت

می قرار  یت محروم و پست اجتماعیكه زن را در موقع یها و سنن ارزش. افته استی

 یها و آداب اجتماع ارزش. می دهدل یرا در جامعه ما تشك یات اسالمی، محور اخالقدهد

و ” یعیطب“ ییده هایها پد نیا. ستندین یبدون خصلت طبقات و یماورا طبقات یده هایپد

 ی؛ و اجران هستندیك طبقه معی یاسیو س ین ها مظاهر قدرت اقتصادیا. ستندین” یذات“

 به همین. کند مین خدمت یآن طبقه مع یاسیو س یبه محكم تر شدن قدرت اقتصاد ها آن

غات یو به قوه زور و تبلکند می حفاظت ها آناز  به شدتكه در قدرت است  یل طبقه ایدل

 .کند میوادار  ها آن یمردم را به اجرا

در جوامع . در نهان دارد یم اجتماعیاز مفاه ییایاز آن سنن است كه دن یكیحجاب 

در حفظ  یپدرساالر است و نقش مهم یمه فئودالیاز مظاهر جامعه ن یكی، حجاب یاسالم

حجاب  یاسالم یرست است كه در جمهورن دیا. کند می یباز یمه فئودالیمناسبات ن

در زمان . ن نقش را داشتین خصلت و همیز حجاب همیاما در زمان شاه ن ،شد یاجبار

مردساالرانه جامعه  یو فضا( كل خانواده پدرساالر به طور)شاه، پدر و شوهر و برادر 
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 ، نقشیاسالم یدر جمهور. کرد میل یمستبدانه حجاب را به زنان تحم یها با روش

د یبا تشد یاسالم یجمهور. ت شدیان مرد و زن تقویم یتیمستبدانه و رابطه ارباب ـ رع

ل حجاب بر زن، یمرد، با تحم. م كردیخود را تحك یو اجتماع یاسینقش حجاب، قدرت س

كل  به طورو  ییاستبداد قرون وسطااین كار ن كرده و با یخود را تضم ینقش ارباب

 . کند میت یتقو را یمه فئودالیجامعه ن یستمگر

. دارد یست، بلكه خصلت طبقاتیان مردم نیج در میآزار را یك عادت بیحجاب 

ت یتقو یك برایدئولوژیك اسلحه ای به عنواناز حجاب  ها آنطبقات استثمارگر و دولت 

كه  یهنگام. دارد یارتجاع ین، حجاب خصلت طبقاتیبنابرا. کنند میت خود استفاده یحاكم

گر زنان زحمتكش از آن استفاده یو استثمار، كارگران و دهقانان و د تحت ستم یتوده ها

، بدون آنكه خودشان نسبت به آن آگاه باشند، به محكم شدن قدرت طبقات کنند می

 .کنند میاستثمارگر و ستمگر و دولت كمك 

در جوامع پدرساالر . است یت خصوصیك سمبل حفاظت از مالكیحجاب، خود 

 یمقدس است، زن بخش یت خصوصیمالك ها آنكه در  یه جوامعیلك یعنی، (اركالیپاتر)

ت یشكل مالك یه داریدر جوامع ماقبل سرما. می شودمرد محسوب  یملك خصوصیاز ما

مرد  یت خصوصیم مالكیبه حر ینكه مردیا یبرا. داشت یار واضحیبر زن اشكال بس

ش، در یجاه سال پن پنیتا هم. شدند ینهاده م یتجاوز نكند، زنان در اندرون یگرید

ر و تحول ییبا گذشت زمان و با تغ. ج بودیران رایدر ا ینگاه داشتن زنان شهر یاندرون

وغ یاما . جاد شده استیل ایز تعدین ین رفتاریجامعه در چن یاسیو س یدر ساختار اقتصاد

و  یاكنون كه تحوالت اقتصاد. می شوداسارت به اشكال گوناگون به گردن زنان انداخته 

است كه  ییاز آن حصارها یكیرون از اندرون كشانده، حجاب یزن را به ب یماعاجت

كل،  به طورا حجاب یگر چادر یبه عبارت د. کند مین یمرد را تضم یت خصوصیمالك

مناسبات قدرت و  یمناسبات اجتماعبرجسته از  یست بلكه نشانه ایك پوشش نیتنها 

 .رود میر كاه ن مناسبات بیت ایتقو یدرجامعه است و برا

خاص  یازهایپرداخت، تنها نشانه ن یل حجاب اسالمیبه تحم یاسالم ینكه جمهوریا

از داشت یران نیئت حاكمه ایه. ك حكومت خود نبودیت شكل تئوكراتیتثب یم براین رژیا

آمده  به وجود یرات مهمییتغ ی، در مناسبات فئودالیه داریكه با رشد سرما یطیدر شرا

جاد شده است، سلطه یمردم ا یدر توده ها یرات شگرفییتغ است، با وقوع انقالب
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در  یقیرات عمییدوم تغ یپس از جنگ جهان یها در سال. ك خود را حفظ كندیدئولوژیا

از زنان به عرصه  یجه آن بخش بزرگیآمد كه در نت به وجودجامعه  یساختار اقتصاد

زن در  یدر جا یات مهمریین تحوالت كه موجب تغیا. رون از خانه كشانده شدندیكار ب

زن را محدود به خانه و خانواده  یرا كه جا یكل شده است، آداب و سنن به طورجامعه 

رات در رفتار و انتظارات زنان یین تغیو همراه با ا. ر ضرب قرار داده استیز کند می

به ان زن و مرد در خانه و یم یو بر مناسبات سنت. صورت گرفته است یرات مهمییتغ

و  7150اواخر دهه  یامواج انقالب. فشار آورده است یبر بافت مناسبات اجتماع یكل طور

ل شدن یتبد. بود ین بافت سنتیبر ا یگریشركت گسترده و فعال زنان در آن ضربات د

ان یران عیان انقالب ایجامعه كه در جر یاسیدر عرصه س یمهم یاسیس یرویزنان به ن

م و یرژ یاسیس یسازمان هازنان در ساختار زن، شركت  یاسیان سیشد، تعداد زندان

ن تحوالت یا. رات استیین تغیا یم، باال رفتن درصد طالق، نشانه هایون رژیسیاپوز

د یمه مستعمره را تشدیمه فئودال نیك دولت نیدئولوژیو ا یاسیو س یاقتصاد یها نابحر

شتر ین هر چه بده شدیموجب كش ین المللیب یه داریكاركرد پر هرج و مرج سرما. کند می

طبقات بورژوا مالك حاكم در . می شودران یمنجمله در ا یزنان به صحنه اقتصاد

كار را به درون خانه ها برانند و نه به نفعشان  یروین نینه قادرند ا یاسالم یجمهور

را  ها آنك یدئولوژیو سلطه ا ین تحوالت انسجام نظام پدرساالریگر اید یاما از سو. است

 یدیدر دست گرفتن سرنوشت خود تهد یبرا ین حركت هر زنیكوچكتر. دکن مید یتهد

ز در یزن ست ید ابزارهایدست به تشد ها آنن تناقضات یحل ا یبرا. ن نظام استیا یبرا

سركوبگر دولت در واقع  یروهاین به سر كردن آن توسط نیچادر و تضم. جامعه زدند

كه  یطیت در شرایاز جمع یمین نینگه داشتن ا” خود یجا در“ یاست برا یتالش

از : وردآ یم به وجودت ین جمعیرا در ا یمیعظ یها ییجاه ب جا یكاركرد نظام اقتصاد

 یات سنتیت ارزشهاو اخالقین و تقویتضم یچادر برا. ابانیروستا به شهر، از خانه به خ

در  ین تحت ضربات مبارزات انقالبیر و تحوالت و همچنیین تغیاست كه همراه با ا

ع نگاه یت را مطیاز جمع یمین نید ایبا یاسالم یجمهور. ف شده استیعه ما تضعجام

می گر نیخانه و مرد خانه د یواریاگر چارد. ع نگاه داردیدارد تا بتواند كل جامعه را مط

د در صحن ین ها به صحنه جامعه كشانده شده اند پس بایع نگاه دارد و ایزن را مط تواند

ع نگاه داشتن او یمط یبرا یدولت، طرح و برنامه مشخص یعنیجامعه پدرساالر بزر  
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جدا  یدن، با مرد تماس نگرفتن، حتیچادر به سر كردن، در مال عام نخند. داشته باشد

م یتحك یره همه و همه برایدرس دانشگاه و غ یها اتوبوس، كالس یها یكردن صندل

از  یاتیك جنبه حی ع نگاه داشتن زن كهیمط یبرا ؛است یسنت یها ها و اخالق ارزش

بر  یه جوامع مبتنیران، بلكه در كلینه فقط در ا. ران استیدر ا یساختار قدرت طبقات

 یاتیك جنبه حیكل زن از مرد،  به طورت زن از پدر و شوهر و ی، تبعیت خصوصیمالك

ه آحاد یت كلین تبعیتضم یت براین تبعیا. است یاسیو س یاز ساختار قدرت اقتصاد

 .است یدی، كلیاسیو س یقدرت اقتصاد ی”خدا“جامعه از 

 یاست كه از تجاوز به زنان زندان یست؟ همان هدفیل حجاب بر زنان چیهدف از تحم

ت زن یحجاب، با شخص. می شودع كردنشان دنبال یدرهم شكستن و مط یبرا یاسیس

؛ می دهندشوهر  یبه مرد یت و آگاهیرا بدون رضا یو یكه وقتکند می را یهمان كار

را  یفه ها و خانواده ها؛ همان كاریان طایكه تاخت زدن زنان مکند میرا  یكار همان

را كه آزار  یهمان كار. قدرتمند حاكم یان خانواده هایكه رد و بدل كردن زنان مکند می

در جامعه  مناسبات قدرتت یتثب یها همه برا نیا. زنان توسط مردان در محل كار یجنس

خود  یجا سر یمحكوم و برا یحاكم است و ك یكه ك نشان دادن آن است یبرا. است

ت سلطه یتثب یاست؛ برا یت خصوصینشان دادن سلطه مالك ینشاندن محكوم است؛ برا

مرد بر  یسلطه گر. طبقات استثمارگر بر طبقات استثمار شونده و سلطه مرد بر زن است

قدرت  یها ستون مرد بر زن، از یسلطه گر. ستین یماورا طبقات یده اجتماعیك پدیزن، 

در  یمرد بر زن حت یو سلطه گر. مرتجع است یها طبقات استثمارگر و دولت یاجتماع

 . کند میم یان كارگران، قدرت طبقات استثمارگر و دولت آنان را تحكیم

 یعنی. کند میدگان یه ستمدیكه نماز و دعا با كلکند میرا  یحجاب با زنان همان كار

دگان یستمد حالی کهدر . ت و اطاعتیدت كردن به عبودعا یروزمره است برا ینیتمر

زن با چادر به سر . ان دارند و نه اطاعتیه شورش و طغیاز به روحیخود ن ییرها یبرا

هستند اطاعت كند، تابع جامعه  یكه صاحب و یكه از مردان می دهدكردن خود را عادت 

ن اطاعت از یقع به تمرن اطاعت از مرد خانه در وایزن با تمر. مردساالر مستبد شود

زنان در  یطبقات حاكمه برا. پردازد یم یحكومت و تن دادن به اشكال گوناگون بردگ

 یبرا ها ناابیكه در خ می دهنداد یز یو به مردان ن کنند میجاد یا یخارج از خانه ناامن

ن خودشا به خاطرل حجاب سر كنند و فكر كنند كه یجاد كنند تا زنان با میا یزنان ناامن
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خواهر حجابت را “: گوید میبه زن  یاسالم یجمهور یوقت. کنند میدارند حجاب سر 

ت مردان یحاكم“، ”ت كنیت مرا رعایخواهر حاكم“منظورش آن است كه ” ت كنیرعا

ما یكه مستق ی، نقشکند می یبزر  باز یك نقش اجتماعیحجاب . ”ت كنیبر زنان را رعا

 .ستا یو اقتصاد یاسیدر ارتباط با قدرت س

. کند میها  تین حاكمیچ كردن زنان آنان را وادار به گردن گذاردن به ایحجاب با ه

، بزدل كردن زن یهم شكستن حس غرور و سربلند ت، دریچادر نقش خرد كننده شخص

كه به زن آموخته شود كه شكل بدنش را بپوشاند و از آن شرم كند  یوقت. کند می یرا باز

بزرگتر را هم نكند و  یات فكر كردن و دست زدن به كارهاكه جر گیرد میاد یباالجبار 

و با عقب مانده نگاه داشتن زنان ثبات نظم . ماند یعقب مانده م یب موجودین ترتیبه ا

حجاب از . کند میع درست یمط یاز زنان كارگر، كارگران. می شودن یحاكم تضم یاسیس

ع یمط یبرا. محدود خانه یواریكه چاردکند میرا با روح و مغز زنان  یهمان كار یكودك

، اما کند میتنها به حجاب اكتفا ن یاسالم یجمهور یكردن زنان، زرادخانه نظام پدرساالر

نقش حجاب را كارآمد تر از  یاسالم یجمهور. استمهم و موثرش  یاز سالحها یكین یا

 . کردك ثبت یدئولوژیك نهاد ایبه مثابه  آن راگذشته كرد و 

دن بر زن یز حجاب كشین نیمانند مجاهد یاسالم یارج از جمهورخ یانات اسالمیجر

منشام حجاب در قرآن . ه اندکردت یك خود تثبیدئولوژیا یاز مشخصه ها یكیرا به مثابه 

ن یآن شرمگ یها یسه كند و از برجستگیكل خود را در كید هیزن با گوید میاست كه 

كردند به حجاب  یسع یسالما یكشورها یمذهب یاسیانات سیدر قرن حاضر جر. باشد

است اما در خدمت قدرت  یاسیقا سیبدون شك چادر عم. بدهند یضداستعمار یرنگ و بو

است ضد یتحت سلطه است و نه در خدمت س یطبقات بورژوا مالك كشورها یاسیس

و  یضد استعمار یبكاریكه با فر ییها میه رژیز نشان داد كه كلیو تجربه ن. یاستعمار

ت بدهند، خودشان تا مغز استخوان یكردند به حجاب مشروع یسع یستیالیضد امپر

 .ن نمونه استیآخر یاسالم یجمهور. سم شدندیالیوابسته به امپر

است و در ساختار یز با وجود شركت گسترده زنان در امور سین نیدر سازمان مجاهد

گشاد حجاب و پوشش گل و . کنند می ین نقش را بازیگر سنن همی، حجاب و دیسازمان

ل یمان داله و در كل به می دهدل ین سازمان را تشكیا یدئولوژیاز ا یزنان بخش مهم

كردن ” حالل“، یجمع یها حجاب، عبادت، جدا نشستن زنان و مردان در سالن. فوق
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ها همه  نیا. دو كننده كه مجبور بودند كار مشترك دو ب یطیرهبر زن و مردشان در شرا

 یها است كه مصلحت یطیدر شرا یات پدرساالرو همه در خدمت به حفظ مناسب

دن یكش یكه به زنان اتكا گسترده كند، و براکند میان را وادار ین جریا یاسیگوناگون س

 یك امریچادر به سر كردن زنان مجاهد . كند یه گذاریزنان در جامعه سرما یروین

ن یازمان مجاهددر س یپدرساالر یدئولوژیت این سمبل حاكمیا. ستیر مهم نیا غی یظاهر

. کرد میتفاوت ن یذره ا مسالهن یز زن بودند در این سازمان نیه اعضا ایو اگر كل. است

ت یرا در جامعه تقو ین مناسبات اجتماعیند امی توانبهتر  یپدرساالر یاتفاقا زنان حام

بندند و بعد به زنان یزنان جامعه م یدست و پاه ر را بین زنجیزن ا یچرا كه عده ا. كنند

ل كردن زنان به یتبد. است”  ییرها“ست بلكه سرچشمه یر نین زنجیكه ا کنند میالقام 

 یده تریچیپ به طرزخرد و  یآبرو م یدئولوژین ایا یبرا یپدرساالر یدئولوژیان ایمجر

ك نفر یكه  گر اوج اطاعت برده وار استین دیا. کند میت یرا تقو” اطاعت“ یدئولوژیا

ن تناقض یف ایتخف ین برایمجاهد. زدیاویت را به گردن بیعتب یرهایخودش آگاهانه زنج

! هر زن مجاهد است یكه بر سر زنان مجاهد است، انتخاب شخص یند حجابیگو یم

قرآن . ن استیك مجاهدیدئولوژیت ایاز هو یزن، بخش ین سمبل بردگیحجاب، ا! ریخ

ك اثر یو قرآن  .آنان است یو اجتماع یاسین به جهان و برنامه سیشالوده نگرش مجاهد

ن كرده، به نظم یك جامعه مشخص را تدویمربوط به  یاست كه مناسبات اجتماع یكیتئور

ن شده در قرآن مربوط به ییتب ین رشته مناسبات اجتماعیا. ت داده استیده و رسمیكش

ن یق ایاز طر. است یه داریو پدرساالر ما قبل سرما یت خصوصیبر مالك یجوامع مبتن

ف یدر جامعه را تعر” گاه زنیجا“ش، یصد سال پ اركال هزار و چهاریتركتاب، جامعه پا

در . ده استی، كشمی تواندبكند و چه ن می تواندنكه زن چه یرا در مورد ا یكرده و حصار

 یمحكم یح است و چنان چارچوبه هایقرآن آنچنان صر ،و زنان یت خصوصیمورد مالك

به موزه عهد  آن راد یاصالح آن تنها با یبراو . ستیر نیچوجه رفرم پذیه را گذارده كه به

 . ق سپردیعت

. ستیها و سنن آنان ن ه ارزشیحاكم جدا از مبارزه عل یه طبقات ارتجاعیمبارزه عل

همه  یداریدر ب ین كننده اییسنت نقش تع یرهایه زنجیمبارزه زنان در پاره كردن كل

را در  یقطع مقام مهم به طور یه حجاب اجباریمبارزه عل. کند می یمحرومان جامعه باز

و خشم آنان چون . ده استیهمه ستم به لب رس نیجان زنان از ا. ن مبارزه داردیكل ا
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را بسوزاند و خاكستر كند و  یاسالم ینظام منفور جمهور می تواندآتشفشان  یگدازه ها

 . دین بگشاینو یجاد جامعه ایا یراه را برا

ك یانقالب دمكرات ین برایسهمگ ییرویچون ند و خشم زنان را همیرها را بگسلیزنج

 !دیرها ساز یستیالین و سوسینو

 

 7119، فروردین 12حقیقت دوره دوم، شماره نشریه از  -
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 "چكسیا هیا همه ی"

 ریاخ ییدگاه و برخورد مردساالرانه در جنبش دانشجویبر د ینقد

 

ت را دارد ین خصوصیكال و دامنه دار تر باشد، ایع، رادیهر اندازه وس یجنبش توده ا

 یل میش به مساله روز تبدیش از پیرا ب ها آنق جامعه را فشرده كرده و یعم یكه تضادها

م یزد، همراه با عملكرد رژیخ یحل نشده كه از اعماق جامعه برم ییتضادها. كند

 ییزش دانشجویخ. طلبد یم یروشن و قطع یو سرانجام پاسخ می شودحادتر  یارتجاع

 یاسیق سیمسائل عم ین جنبش برخیدر ا. بود یتین خصوصیچن یدارا زیر ماه نیدر ت

گر به یآن، بار د یم و ضرورت سرنگونین رژیو سركوبگر ا یت ارتجاعیهمچون ماه

 یو همدست یك رنگی. ل گشتیاز مردم تبد یعتریوس یشه و بحث بخش هایموضوع اند

بجز حفظ نظام  یزیچكه  ها آن یه ایپا یو استراتژ یاسالم یجمهور یهمه جناح ها

قت یار حقین معیتریك عالیپرات. مردم آشكارتر شد یست، برایو سركوبگرشان ن یارتجاع

خطر ه ب یاسالم یمنافع كل نظام جمهور ینه مشاهده كردند كه وقتیتوده ها به ع. است

ه خود را ب یت واقعیرود و همه ماه یب به كنار میرنگ و فرین یفتد، ناچارا پرده هایب

چند  هر ین جنبش، در سطوحیكه در صفوف ا ی"مبارزه دو خط. "گذارند یم شینما

ح به یصح ییرا طرح كرد كه پاسخگو یقیراه افتاد در بطن خود سئواالت عمه ، بییابتدا

ن ینكه كدامیا. كند یرا ممكن م یابنده و انقالبیتكامل  یریجنبش بر مس یابی، ادامه ها آن

دانشگاه تحصن  ینكه در صحن نمازخانه و محوطه كوید، اا داده نشویشعارها داده شود و 

شتر باشند، یب یت توده هایجلب حما یابان به تظاهرات بپردازند و در پینكه در خیا ایكنند 

ن جنبش صورت خود را بپوشانند تا توسط دشمن شناخته نشده و بتوانند ادامه ینكه فعالیا

نبوده  یمبارزات یك هایمرتبط با تاكت یلا نه، صرفا مسائین كنند یمبارزه را تضم یابی

 .است یشات مختلف طبقاتیها و گرا یبلكه فشرده و بازتاب استراتژ

كه  یمساله ا. كرد یم ییقا خودنمایز عمیگر نید یر، مساله ایان جنبش اخیاما در جر

كند كه  ین مییبرخوردار است و تع یاتیح یتیروزمند از اهمیك مبارزه پیشبرد یپ یبرا

شركت آنان در  یمساله زنان و چگونگ: ا نهیرد یانجام بگ یك انقالب واقعیال اصو

آن مورد  یدیت كلید اهمید مسكوت گذارده شود و بایاست كه نبا ین موضوعیا. مبارزه
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 .رد و درك شودید قرار بگیتاك

ممانعت  به خاطرحاكم  یطبقات ارتجاع. ن مسائل جامعه استیمساله زنان از حادتر

دفاع از حقوق "بكار چهره یس جمهور فریئز شدن خشم زنان مجبور شدند به ریاز سر ر

 یژگیك وی، یمختلف مبارزات یشركت و مقاومت زنان در عرصه ها. بدهند" زنان

زنان در  یزان دخالتگریم. بوده است یاسالم یت جمهوریبرجسته تمام دوران حاكم

زنان قائل  یكند برا یتالش م كه جامعه مردساالر یگاهیر و جایاخ ییمبارزه دانشجو

 .ك برخورد نقادانه استیازمند یشود، ن

 ییر ماه در صفوف جنبش دانشجویت یكه در روزها ی" دو خط"ان مبارزه یدر جر

ن مبارزه، اما یدر پس ا. ان داشتیجر" تیجنس"حول مساله  یراه افتاد، مبارزه مهمه ب

ن یا. تعجب ندارد یچوجه جایه ن بهیو ا. نهفته بود یمختلف یشات و منافع طبقاتیگرا

ارزش  یاریر ضرب گرفت، بلكه بسیز یو عمل ینیع به طورجنبش نه فقط دشمن را 

در مورد نقش زنان  یر سئوال كشاند و تفكرات كهنه و ارتجاعیزه را ب" جا افتاده" یها

 .دی، به مصاف طلبییابتدا یچند در اشكال را، هر ییدر جنبش دانشجو

ر، مبارزه جو و مصمم یاخ ییست؟ دختران در جنبش دانشجویچ یواقع یفاكت ها

شركت آنان در مبارزه  یشد تا برا یچند كه از همان ابتدا تالش م وارد صحنه شدند، هر

دختران درها را باز كرده . ان دختر قفل شدیخوابگاه دانشجو یابتدا درها. جاد شودیمانع ا

م به یرژ یجان یتعرضات دار و دسته ها در مقابل ها آن. و وارد صحنه مبارزه شدند

م كه با ضرب و یآدمكشان لومپن رژ یدهایدختران از تهد. مبارزه و مقاومت دست زدند

اما اگر . دندیمرعوب كردن آنان بودند، نهراس یك در پیرك یشتم و دادن فحش ها

 یجبهه م د در دویان دختر بایكردند، دانشجو یك جبهه مبارزه مید در یان پسر بایدانشجو

ه یده عقب افتاده كه به آنان توصین اید در مقابل ایك مبارزه مهم بایانه یآنان در م. دندیجنگ

 یدر گزارش. كردند یمبارزه و مقاومت م" ه نكنندیدختران خود را وارد قض: "كرد یم

 :میخوان یم

 همه داخل: "ندیگو یم یعده ا. می شودده یت هم كشیجنس یتا پا یاختالف نظر حت»

اگر حمله كنند . پس بهترست خانم ها بروند داخل: "زند یداد م یو پسر". میابان بمانیخ

ا یان جدا، خانم ها جدا؟ یچه؟ آقا یعنی: "زنند یدختران داد م" شوند یخانم ها لگدكوب م

اما ". مید از جان خواهرانمان مواظبت كنیما با: "دیگو یگر مید یپسر". چكسیا هیهمه، 
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.«می شودا اعتراض دختران مواجه ن گفته او بیا
18
  

ن یدر جامعه است كه درون ا ید جنسیه ها، نشانه عمق آپارتایده ها و توصین ایا

آغشته به  به شدتنست كه جنبش از نظر محتوا و فرم ینشانه ا. ابدی یز بازتاب میجنبش ن

عرصه ه یزنان در كل یدخالتگر یكه برا یتفكرات. است یتفكرات مردساالرانه و مذهب

ن جنبش یشرو درون ایو پ یعناصر انقالب. كند یجاد میجامعه، مانع ا یاسیات سیح یها

م را در یكه رژ یبیمان ترته رفته و به ین خرافه ارتجاعیفه دارند كه به جنگ ایها وظ

رند، یگ یمصاف مه ب.... شه، كشتار و اختناق و یدن اندیو به بند كش یعرصه نبود آزاد

ر یدر غ. ز در دستور كار قرار دهندین آن رامنتج از  یده ها و عملكردهاین ایمبارزه با ا

 .كرد یق ضد ارتجاعیك مبارزه عمیاز  یتوان صحبت یصورت نم نیا

ا یا همه ی"ند یگو یم" برادران"ه یكه دختران دانشجو در اعتراض به توص یزمان

ر شدن ینع از درگما یك مبارزه مردمیاگر . كنند یان میق را بیعم یقتی، حق"چكسیه

م یتواند رژ ینم. باشد یو مترق یر توده ایك جنبش فراگیتواند  یبشود، نم یاز اهال یمین

ن امر برعكس آنچه یا. ت نابود كندیر ضربه برده و در نهایزه را در همه جوانب ب

ك یشركت كننده در  یروهایت نیفقط مربوط به كم یكنند، مساله ا یفكر م یاریبس

 یا قصد نابودینكه آیقا مرتبط با ایاست عم ین، مساله ایتر از ا بلكه مهم .ستیمبارزه ن

از  یكیستم بر زن، . ریا خیاش موجود است  یجوانب ستمگر یبا تمام یدولت ارتجاع

و بخش  یاسالم یجمهور یاتیك ركن حی یزیاست و زن ست یدولت ارتجاع یه هایپا

ر ضرب ببرد، یرا ز یكه كل نظام ارتجاع یك انقالب واقعیانجام . نفك كاركرد آنستیال

 .نفك داردیال یاد زنان، ارتباطیانق یرهایبا شركت زنان در مبارزه و پاره كردن زنج

 یدفاع از آنانست اعتراض م" پسران"ا نقش ین كه گویدختران دانشجو به ا یوقت

ست بلكه ینت مردان یمومیاز دارند، قیآنچه زنان ن. كنند یان میق را بیعم یقتیكنند، حق

 .كند یزنان را مسدود م ییم مآبانه است كه راه رهاین تفكر قیخالص شدن از ا

ات ینشر یر شدند؟ برخین مبارزه درگیچه در ا یدختران دانشجو و دانش آموز برا

القام كنند كه دختران دانشجو  این طوركنند  یتالش م( ه زنانیمشخصا نشر) یحكومت
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دان شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفته، و یم وارد" برادران"ت از یحما یبرا

ت از یحماده شدند كه در ید ییدختران دانشجو یریدر هنگام درگ. "دادند یریدستگ

".مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند انیدانشجو
19
ده را ین ایكنند ا یم ین سعیمرتجع 

ان وارد زن یوقت یش حل شده است كه حتیشاپیپ ین مساله ایا ییاشاعه دهند كه گو

ن مبارزه نداشته و یدر ا یشوند، خود منفعت ین با دشمنان میرو در رو و خون یمبارزه ا

. هستند" برادران"از  یو پرستار ییدلجو یعنیشان " یخیتار"نقش  یفایصرفا در حال ا

و زن  یارتجاع یالقام درك ها یآگاهانه است برا ییان تالش هاین مزخرفات فقط بیا

 یم جمهوریرژ. جامعه هستند قشرهاین یده تریست كه زنان جزم ستم دنیت ایواقع. زیست

ن یسركوب مضاعف و قوان یكند؛ ارگان ها یبر زنان ستم مضاعف اعمال م یاسالم

سم پدرساالرانه و ینیزنان با انواع مختلف شوو. كند یستمگرانه مضاعف درست م

د یآپارتا. نهاست، روبرو هستندیكه منطبق بر ا ید و سنن عقب افتاده ایمردساالرانه و عقا

 یدخالتگر. ج استیبر زنان است در جامعه را ید ستم فئودالیاز اشكال شد یكیكه  یجنس

زنان،  یزندگ ین عرصه هایتر ین تا خصوصیتر یعت در عمومین و شریحانه دیوق

 كنترل و استبداد مطلق افراد مذكر خانواده بر. كند یچندگانه بر زنان وارد م ییفشارها

 یاز زندگ یكه در تار و پود جامعه بافته شده، وجه بزرگ یزنان با رفتار و سنن ارتجاع

به م مطرح است، یمبارزه و مقاومت در برابر رژ یپا یوقت ین امر حتیا. زنان است

ز یو هر جا ستم باشد مقاومت ن. كند یدا میمردساالرانه بروز پ یم مآبیكنترل و ق صورت

است  یاسالم یم جمهوریمبارزه و مقاومت زنان در مقابل رژ ن ستم ها، محركیا. هست

ن كرده، ییشان تعیبدهند كه جامعه برا یستند تن به نقشیكه حاضر ن یو زنان شورشگر

 .دهند یل میحاكم را تشك یه طبقات ارتجاعیعل یاز مقاومت توده ا ین كننده اییموج تع

 یها یش جمعبندیجاه كنند و ب یات را انكار مین واقعیكه ا ییها ینظرات و جمعبند

كه خود را مدافع  می شودان یب یاتیاز جانب نشر یوقت به خصوصنشانند،  یرا م یگرید

ل یتحل یسازد كه چگونگ یان میگر عیقت را بار دین حقیكنند، ا یم یحقوق زنان معرف

و  یاسالم یست هاینیفم. یاست طبقات یاز مساله زنان و راه حل آن، دست آخر مساله ا

داشته باشند،  یاسالم یم جمهوریبه رژ یو دلبستگ ین وابستگیكه كوچكتر یاناتیآن جر
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زنان در نابود كردن نظام  یرویت ستم بر زن و نیدرست از واقع یریستند تصویقادر ن

 .حاكم، ارائه دهند یارتجاع

. ز تراوش كردیگر نید یاز روزنه ا یینش مردساالرانه درون جنبش دانشجویاما ب

توافق داشتند،  یابانیده شد كه پسران دانشجو با حضور زنان در تظاهرات خید یردموا

م گرفته خواهد یاقدامات سركوبگرانه رژ یب جلوین ترتیزه كه بدین درك و انگیمنتها با ا

كند و با زنان  یفقط مردان را با خشونت سركوب م یاسالم یجمهور ییگو! شد

 یریانگار درگ. بود یر واقعیقا مردساالرانه و غین تصور عمیا! تر دارد نرم یبرخورد

كنند،  یزنان در مبارزه شركت م یبا دشمن و اعمال قهر در انحصار مردان است و وقت

سال  20در طول . ت استین كامال خالف واقعیا. کند میدا یز پیصلح آم یمبارزه خصلت

. ر نبرد بوده اندیدرگم یز با رژیزنان به اشكال گوناگون قهرآم یاسالم یت جمهوریحاكم

م یه مزدوران رژیعل یز توده ایقهرآم یزش هایرانه زنان زحمتكش در خیاز مبارزه دل

ه عالوه، به ب. ست و مبارز در مبارزات مسلحانهیگرفته، تا شركت زنان و دختران كمون

ض و مانند یتبع یكه زنان ب یتنها حق یاسالم یتوان گفت كه در جمهور یجرات م

و شكنجه و اعدام صدها  یریدستگ. ن برخوردارند، حق سركوب شدن استمردان از آ

مشاهده شده كه  یموارد یحت. ن مدعاستیشاهد ا یست و انقالبیزن و دختر جوان كمون

نكه از نقطه نظر یا به خاطردرست . شتر بوده استیب یاسیس یت زنان زندانیآزار و اذ

" م خودیپا را از گل"شده  یانقالبست و یكه كمون ین، زنیمارگونه مرتجعیتفكرات ب

جامعه مردساالر  یارهایمع یرا جرات كرده تمامیهزاران فرسنگ فراتر گذاشته است؛ ز

 .خ بكشدیرا به چارم

 یم: "ر ماه پرداختیت ییزش دانشجویمهم خ یاز شعارها یكید به ینه باین زمیدر هم

و رزمنده  یه تعرضیوحان رین شعار بیست ایشك ن". كشم، آن كه برادرم كشت یكشم م

سازشكارانه و  یاست هاین شعار سیا. بود یاسالم یدر برابر جمهور ییجنبش دانشجو

ان و ین دانشجویم در بیوابسته به رژ ییكه از جانب تشكالت دانشجو یانه ایمسالمت جو

ن شعار، قهر عادالنه مردم را در خود نهفته داشت یا. زد یشد را كنار م ی  میجوانان تبل

ست كه یجهت ن یب. ردیت قرار گید مورد حمایاست كه با ین رو شعاریاز همو 

ح كردند و به یمحكوم و تقب آن ران شعار تاختند، یم به ایمطبوعات وابسته به رژ

حال،  نیاما در ع. كنند یخوددار ین شعاریحت كردند كه از تكرار چنیان نصیدانشجو
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 ییگو. افتی یز بازتاب مین شعار نیر انش جان سخت مردساالرانه موجود در جامعه دیب

" برادران"شوند و فقط  یكشته م" برادران"مردانه است و در آن فقط  ین رزم، رزمیا

 یش میسزاه كنند و دشمن را ب یكشته شدگان را در صف مقدم نبرد پر م یهستند كه جا

ه و یحفظ روحن یند كه در عیافریند و بیرا برگز یید شعارهایبا ییجنبش دانشجو. رسانند

 .نگونه تبارزات مردساالرانه رها باشدیمضمون رزمنده، از ا

ت یر، واقعیاخ ییانه دختران دانشجو در جنبش دانشجویرغم شركت مبارزه جویعل

سه با مردان كم بود؛ و نقش زنان در یر در مبارزه در مقاینست كه تعداد زنان درگیا

در جمع . ن جنبش بودیمهم ا یودهان از كمبیو ا. ز بودیز ناچین جنبش نیا یرهبر

هم كه  یسازمان گران و مبلغان جنبش، دختران دانشجو حضور نداشتند؛ و مسلما وقت

ر یم نظیفا كنند، نه فقط از جانب تشكالت وابسته به رژیرا ا یین نقش هایخواستند چن

د و مردساالرانه درون خو یشات مذهبیده ها و گرایبلكه توسط ا" م وحدتیدفتر تحك"

به مشخص دختران دانشجو،  ین جنبش، خواسته هایدر ا. جنبش، به عقب رانده شدند

دگاه یاشاعه د یبود كه برا ین خود عاملیو ا. ز و مشخص، مطرح نشدیك قشر متمای مثابه

ن خرافه یه كرد؛ به اشاعه ایو عقب افتاده بر سر مساله زنان خوراك ته یارتجاع یها

ست ین نیمساله ا. وارد مبارزه شدند" برادران"ت از یحما یرساند كه دختران برا یاری

ت كنند؛ بلكه مساله آنست كه بخش یكه تحت ستم هستند حما ید از مردانیكه زنان نبا

 یق با نظام جمهوریعم یدهند كه خود تضاد یل میان را زنان تشكیاز دانشجو یبزرگ

. م تضاد دارندین رژیبا ا زن به مثابهدانشجو و هم  به مثابهآنان هم . دارند یاسالم

در  یاسالم یه حكام مستبد جمهوریشورش كردن عل یبرا یقو یزه و محركین انگیبنابرا

توان به  یبرخوردارست را نم یعیزه كه از عمق و دامنه وسین انگیا. آنان موجودست

  .ل دادیتقل" برادران"ت از یحما

 یك قشر محدود می یاد صرفا به طرح خواسته هی، نباییجنبش دانشجو یشعارها

ه اقشار و طبقات خلق، اعم از یكل ید به آالم و رنج هایرزمنده با یك جنبش توده ای. ماند

 یده و زنان، عكس العمل نشان دهد؛ دشمن را در تمامیكارگران و دهقانان، ملل ستمد

ن یا. وادار كند ینیكند افشام كرده و به عقب نش یكه اعمال م یستمگر یعرصه ها

 .ابدیبازتاب  ین جنبشیچن یاست ها و شعارهاید در سیلعمل باعكس ا

 یرویشركت كرده و ن یریچشمگ به طور 51م كه زنان در انقالب ین بودیما شاهد ا
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گر در آن یكه د یچشم انداز جامعه ا ها آناز  یاریبس. كردند یم یندگیرا نما یپر توان

 یآنان برا. كردند یقالب جستجو مان یرند را در فردایگ یر قرار نمیض و تحقیمورد تبع

زن سركوب و سركوفت نشده و از  به مثابهگر یكه در آن د یبه جامعه عادالنه ا یابیدست

در دوره . كردند یو برابر با مردان برخوردار باشند، در انقالب شركت م یحقوق انسان

ل ینان تشكز ی، تشكالت توده ایو دهقان یكارگر یانقالب، به موازات تشكالت و شوراها

رات یزنان طرح شد، تاث ییمربوط به رها یو به همان نسبت كه خواسته ها و شعارها. شد

 یستیدرون جنبش كمون یدوره حت در آن. جامعه گذارد یآت یاسیس یبر روندها یقیعم

زنان را  ییمرتبط با رها یاست و شعارهایموجود بود كه س یش نادرست قدرتمندیگرا

در  یمسائل فرع مگر قرار دهد و مساله زنان را جزید یعارهااست و شیتحت الشعاع س

 یجه آن شد كه مساله زن و خواسته هاینت. مطرح كند یاسالم یه جمهوریمبارزه عل

ن مساله به یكه اگر ا یدر حال. افتیگاه در خور نیمربوط به زنان، در انقالب جا یاساس

ن نظام یبر اركان ا یشتریب شد، مسلما انقالب ضربات یق مطرح میشكل گسترده و عم

به مراتب بزرگتر  یرویافت؛ نی یق میتوده ها تمع یانقالب یآورد؛ آگاه یستمگر وارد م

 یغن یها شد؛ و دستاوردها و درس یآزاد م یشبرد تحوالت انقالبیپ یبرا یو آگاهتر

 .گذاشت یم یمبارزه امروز بر جا یرا برا یتر

ن یدرون ا یشرو و انقالبیذهن عناصر پ د دریاست كه با یمهم یها درس ها نیا

 به طور یكنون یاگر زنان در جنبش ها یحت. جنبش ها، اعم از زن و مرد، حك شود

م را در عرصه زن یباشند كه رژ ییاست و شعارهایگسترده هم شركت كنند اما فاقد س

فعال و  یاسیتوان از حضور س یخته اش، به محاكمه بكشد، نمیهار و عنان گس یزیست

د اجازه دهند كه ین جنبش ها نبایشرو و مبارز درون ایعناصر پ. كرد یمستقل زنان صحبت

وابسته  ییآگاهانه تشكالت دانشجو یاست هایو س یالت مذهبیتفكرات مردساالرانه، تما

 ییجوانان مبارزه جو. زنان شود یمبارزات یرویدان آمدن نیمه م مانع رها شدن و بیبه رژ

 یابند كه تا وقتید دریهستند با یاسالم یه كن كردن بساط جمهورشیكه واقعا خواهان ر

با  یشه ایقاطع و ر به طورتوانند  یز آلوده باشند، نمیخود به افكار مردساالرانه و زن ست

 .آن است، مبارزه كنند یك مشخصه اساسی یكه مردساالر ینظام

. قرار داردان زن یدر برابر دانشجو یادیز یت هایمحدود یاسالم یتحت جمهور

و مردساالرانه كتب  یستینیشوو ی، محتوایض در نظام آموزشی، تبعیحجاب اجبار
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طاقت  یره فشاریرشته ها و مشاغل و غ یل در برخیت دختران از تحصی، ممنوعیدرس

ن یه همه ایمبارزه عل. كند یفرسا را بر شانه دختران دانشجو و دانش آموز وارد م

د و یق یلغو ب. باشد یو دانش آموز ییز مبارزات دانشجوا یدائم ید بخشیها، با یستمگر

ل یان تبدیجنبش جوانان و دانشجو یشگیهم یاز شعارها یكید به یبا یشرط حجاب اجبار

توان آن را  یاد كرد بلكه مید فرینه فقط با یتوده ا یكه در تظاهرات ها یشعار. شود

 یبرا یقدرتمند یروین مثابهبه د، خشم زنان را یرها را بگسلیزنج"شعار . ساخت یعمل

د در یان كند، بایه را بین مضمون و روحیگر كه همید ییو شعارها" دیانقالب رها ساز

ن و یدر كوتاه شدن دست د یزنان منفعت بزرگ. ن افكن شودین مبارزات طنیانه ایم

 ن ویقوان ی، لغو تمام"ن از دولتید ییجدا"ن شعار یبنابرا. ات جامعه دارندیعت از حیشر

د شعار هر جنبش یژه زنان، بایو یضد زن، لغو مجازات ها یو عرف یمقررات شرع

در  یاز مراكز افشاگر یكید یبا ییدانشگاه و مبارزات دانشجو. باشد یو انقالب یمترق

شرو یبر دوش زنان مبارز و پ ینیفه سنگیان وظین میمسلما در ا. مورد ستم بر زنان باشد

 . قرار دارد

 

  7111، شهریور 17قت دوره دوم، شماره حقینشریه از  -
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 !از طبقه کارگر ییزن زدا

 7111اسفند  19حقیقت دوره جدید، شماره نشریه از  –

سپالم "ت یدر سپا 7111بهمپن  22 خیبپه تپار" یبهپزاد سپهراب"نام ه ی بیمقاله ای از آقا

ن یپر ان مقالپه انسپان دچپایپهنگپام خوانپدن ا. مارس درج شپده اسپت 1به مناسبت " دمكرات

و عمپق و دامنپه ی آن « مسپاله زن»شان بپه مفهپومی تحپت عنپوان یا ایكه آ می شودرت یح

نكه صرفا برای همرنگ شدن بپا جماعپت و نپان را بپه نپرخ روز خپوردن، یا ای هستندآشنا 

 .ده اندیخود را ملزم به نظردهی د

مپد  نپیین چنیپت هپای ایپبپر سپر مسپاله زنپان و حما" اعالم موضپع"چند سالی است كه 

اسپپی مپپدعی یروهپپای سیاری نین مسپپاله از جانپپب بسپپیپپاگپپر زمپپانی طپپرح ا. روز شپپده اسپپت

ه قلمداد می شد، امروزه وضع متفپاوت شپده یموضوعی فرعی و ثانو به عنوانسم یالیسوس

ن جنپپبش زنپپان، همگپپان را یمبپپارزه و مقاومپپت زنپپان و تپپالش نظپپری و عملپپی فعپپال. اسپپت

بپه ز چگونگی نگاه به جنپبش زنپان و مسپاله زنپان امرو. ری كرده استیوادار به موضع گ

ل بپه موضپوع روز یشرفت و گسپترش آن، تبپدیكلی و در پی آن ارائه راهكار برای پ طور

حپس كپرده ایپن را ا هر شخص منفپردی یاسی و یروی سیهر ن. و در دستور كار شده است

ت یپعاست كه داشتن دغدغه بر سر مساله زنپان، شپاخص مهمپی بپرای مشپخص كپردن موق

ایپن . سپتیستاده است و به واقع تا چه درجه ای و خواهپان چپه جامعپه اینكه كجا ایا. اوست

 . بلكه حس كرده اند. درك نه. ن جامعه ی خفقان زده حس كرده اندین اییاز باال تا پارا 

: ن قراریدم از ایواری دید به رویچندی قبل در شهری کوچک و مذهبی شعاری را 

ن شپعار در كنپار یپا. «ت زن در آن جامعپه اسپتیپعپه ای موقعشرفت هر جامیشاخص پ»

ه بپرداری ناصپادقانه ینوشته شده بود و آشكارا كپ« خواهرم حجاب صدف توست»شعار 

ك جامعپه بپا درجپه ی یپشپرفت یدرجپه ی پ"سپتی مبنپی بپر یای بود از شپعار جنپبش كمون

و البتپه دردسپر بنظپر مپی آمپد گسپترش، دامنپه ". می شودده یآزادی زنان آن جامعه سنج

ه یپپن كپیسپپت كپپه او را وادار بپپه چنپپا ین مسپپاله بپپرای جمهپپوری اسپپالمی بپپه درجپپه ایپپا

 .ست، می كندیچ مطابق با اصل نیی كه هیبرداری ها

". اعپالم موضپع"جز تالشپی نپاموفق بپرای ه د بیابیزی نمی یدر نوشته آقای سهرابی چ

 می تواندنكه كسی یبخشد و نه ا خچه است و تكرار مكرر آن نه اعتباری مییخچه، تاریتار
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ورك چه اتفاقی افتاد و بعدها چه كسانی و در یویدر ن 7115نكه در سال یا. انكار كند آن را

ه گپذاری كردنپد را همگپان یپچه سالی آن اتفاق را چگونپه گرامپی داشپتند و چپه سپنتی را پا

رسپت خپاص شپود و ی كپه قرایخ آنجایاما تار. خ استیه، قصه تارینجای قضیتا ا. می دانند

 بپه خصپوص. می شودرد، دشوار یمشخص مورد بررسی و نقد و پژوهش قرار گ به طور

اسپی و فقپدان درك همپه جانبپه و یك و سیدئولوژیپت هپای این محدودیبرای كسانی كه در ع

 .نندیت اعالم نظر هم می بیژرف از مساله زنان، خود را در موقع

عالوه ه ان جدل ها و منازعات و بین در جرشایكه ا می دهدنوشته آقای سهرابی نشان 

سپتی بپر سپر مسپاله زنپان جپاری بپوده و هسپت قپرار یتالش های نظری كه در جنبش كمون

سپتی، تپالش هپای ارزشپمندی كپه توسپط ینیز از جنپبش فمیپضمنا مطالعه و دركپی ن. ندارند

و ارائپه  نپه مسپاله زنپانیدگاه هپای سپنتی در زمیپه پپردازی و نقپد دیپست در نظرینیزنان فم

نظپپر خپپود بپپرای طبقپپاتی كپپردن ه البپپد بپپ ـ آقپپای سپپهرابی. راهكپپار صپپورت گرفتپپه، ندارنپپد

 : سندیشان می نویا. را با هم مورد خطاب قرار داده است" زن و مرد"همه جا   ـ موضوع

م، كپه در آن زنپان و یه ای هستیدی و روابط كار و سرمایامروز ما شاهد مناسبات تول"

ك اندازه اسپتثمار شپده و در فضپا ای آكنپده بپه تمپامی یو زندگی، به  مردان در عرصه كار

ان هر خواست انسانی جرم تلقی شپده و زن و مپرد یم كه بیبانیاشكال ستمگرانه دست به گر

زان دادگاهی و محاكمه می شوند و احكام صپادره بپدون یك مین مناسبات به یمعترض، به ا

 ...".ض بر سر زنان و مردان نازل شده و یتبع

ماری كور جنسی ینكه دچار بیا ایخ به سر می برند و یشان در كره مرید اینظر می آه ب

ه، زنپپان و مپپردان كپپارگر یان كپپار و سپپرمایپپه داری در مناسپپبات میدر نظپپام سپپرما. هسپپتند

ن از یین اسپتثمار هپم نشپان از درك پپایپبپودن ا" كسپانی"اما اصپرار بپر . استثمار می شوند

سپپپپم كپپپپاركرد آن دارد و هپپپپم نشپپپپان از نگپپپپاهی یه داری و مكانیاسپپپپی سپپپپرمایاقتصپپپپاد س

بپپه و نپپه صپپرفا )ت خپپود یجنسپپ بپپه خپپاطره، زنپپان یدر مناسپپبات كپپار و سپپرما. مردسپپاالرانه

مپزد برابپر "شعار . افت می كنندینتری نسبت به مردان درییدستمزد پا( كارگر بودن خاطر

ك معنپا زنپان كپارگر یبه . هدمی دن موضوع را مورد برخورد قرار یهم" برای كار برابر

نسبت به مپردان كپارگر ارزش افپزوده  ها آن. ندبه روی شتری رویدر روند كار با استثمار ب

ون و یزاسپیامپروز بپا رشپد رونپد گلوبال. ز مپی كننپدیپه دار واریسرما به حسابشتری را یب

ك یپن تپازه یپا. گرفته اسپت به خودن امر ابعادی فاجعه بار یروی كار، ایشتر نیزنانه شدن ب
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ر، سوم استفاده های ین، تحقیی مانند توهیجنبه ها. ن مناسبات استثمارگرانه استیجنبه از ا

چپه )كپار خپانگی زنپان . ن مناسپبات اسپتیپگپری از ایگپر، جوانپب دیجنسی و هزار درد د

ه داری یه بپپرای كپپل نظپپام سپپرمایموجپپب چپپرخش سپپودآورتر سپپرما( رهیپپزنپپان كپپارگر و غ

نده زنپان اسپت یگپان و فرسپایروی كار، بپر عهپده كپار راید نیبازتولبخش بزرگی از . است

ی كه به خانه داری معروف است را انجام می دهنپد؛ و شپمار زنپانی یت هایكه همه آن فعال

روز بپه روز  هسپتندكه افزون بر اشتغال در خارج از خانه هم چنپان بردگپان كپار خپانگی 

زنپان و مپردان در "نكپه یموضپوع و گفپتن ا نیپاز ا ییت زداین جنسیبنابرا. می شودشتر یب

ك ین حالت فقط ینانه تریدر خوش ب" ك سان استثمار می شوندیعرصه ی كار و زندگی به 

 . دیشوخی عقب مانده و تلخ و خارج از بعد زمان و مكان بنظر می آ

د و فپپروش یپپمحپپدود بپپه رابطپپه خر« یدیاامناساابات تول»شپپان دركشپپان از یعپپالوه اه بپپ

سپپتی از یسپپتند دركپپی ماركسیجتپپا قپپادر نینت. ه دار و كپپارگر اسپپتیان سپپرمایپپروی كپپار میپپن

مناسپبات . ش بگذارنپدیه داری، بپه پپیگاه ستم بر زن در نظام اجتماعی اقتصپادی سپرمایجا

ان یروی كار مید و فروش نیده اجتماعی است كه رابطه خریك پدیز یش از هر چیدی پیتول

. افتپه اسپتیدی اجتماعپا سپازمان یپن مناسپبات تولیپك بخپش از ایپه دار و كارگر تنها یسرما

ده یپچیك روابپط اجتمپاعی پیه دار و كارگر بر بستر یان سرمایروی كار مید و فروش نیخر

ه بپ ییكپاال. كی از مولفه های مهپم آنسپتیگاه فرودست و نابرابر زن یكه جا می شودانجام 

دن تپا ییپكپه زنپان از زمپان زا می شودد یند كلی اجتماعی تولیك فرآیز در یروی كار نینام ن

ن یپپامپپا بپپرخالف كپپارگر، نقپپش زن در ا. ارائپپه خپپدمات خپپانگی نقشپپی اساسپپی در آن دارنپپد

ن نقپپش در یپپو نگپپاه مردسپپاالرانه مشپپتاق پنهپپان مانپپدن ا. نپپد اجتمپپاعی پنهپپان مپپی مانپپدیفرآ

طپه دی بپه رابیپل دادن مناسپبات تولیپت و تقلیپن واقعیپدن ایپند. اسپتد جامعپه یان بازتولیجر

دی و اجتمپپاعی یپپسپپتی از روابپپط تولیك درك اكونومیپپان یپپه دار، بیان كپپارگر و سپپرمایپپم

ل اسپت كپه یپن دلین درك درون جنپبش كپارگری غلبپه دارد و بپه همپیپا. استثمارگرانه است

ران و در جهپان یه ای در ایو اتحاد ییكایژگی اغلب جنبش های سندیش مردساالری ویگرا

د، قپادر نخواهپد یپهپا را از صپفوف خپود نزدا ن درکیپی اتا زمانی که جنبش کارگر. است

 به وجپودن زن و مرد کارگر یت مردساالری بیق تقویبود شکافی را که بورژوازی از طر

ن یپبپورژوازی ا. ن شکاف با الپوشان کردن آن تفاوت داردیخنثی کردن ا. کندآورده خنثی 

 .کندتا آن را محو  کندی ک کارگر آگاه آن را افشا میاما  کندشکاف را الپوشان می 
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ظه حستند که زن کارگر در هر لین نکته نیامثال آقای سهرابی قادر به درک و تصور ا

اگپر . مپی شپودهم زنی است که بر او ستم مضاعف  می شودهم کارگری است که استثمار 

ه داران و مردانپپی ی، دومپپی از سپپوی سپپرمامپپی شپپوده داران اعمپپال یاولپپی از سپپوی سپپرما

ه سپتم یپزن کارگر ناچار اسپت عل. ک شده اندیه داران شریستم بر زن با سرما است که در

تی یه ستم جنسپیمبارزه طبقاتی بدون مبارزه عل. کندتی همزمان مبارزه یطبقاتی و ستم جنس

نش مردسپاالرانه در صپفوف جنپبش کپارگری نمپی تپوان یپبدون مبارزه بپا ب. دبایعمق نمی 

 . گر کردان زن و مرد کاریصحبت از اتحاد م

زان دادگااهی و یاك میان مناسابات باه یازن و مرد معترض باه ا»از نظر آقای سهرابی 

 مای داودض بار سار زناان و ماردان ناازل یاحكاام صاادره بادون تبعا ....محاكمه می داوند

 .«....و

ا سپخن یپشپان از كپدام دنیش آمپد كپه این سپوال پپیش این سطور براینگارنده با خواندن ا

ر فوتبپال یان مشپاهیای آقایا از دنیش اعدام شد ین چندی پیراحله كه هم اییاز دن. ندیگو یم

از . پپپای چوبپپه دار روانپه مپپی كننپپده گپپری را بپینپوای دیراحتپی تبرئپپه شپپدند و زن به كپه بپپ

زن  هپا میلیپونای یپاز دن. ای كسانی كپه او را محكپوم كردنپدیا از دنیساله  71ای عاطفه یدن

 10بپودن مپورد حملپه و ضپرب و شپتم قپرار گرفتنپد و زن  بپه خپاطركه از فردای انقپالب 

ای یپپا از دنیپپ، کننپپد مپپیانتخپپاب پوشپپش مقاومپپت و اعتپپراض  ییسپپال اسپپت بپپرای حپپق ابتپپدا

 . گریید

م كل جامعه را به بند ین رژیا. ران بالی جان همه مردم اعم از زن و مرد استیم ایرژ

. م مپپذهبی اسپپتیپپك رژیپپن یپپن حپپال ایدر عپپ. مپپی دهپپدده و مپپورد اسپپتثمار و سپپتم قپپرار یكشپپ

گپپپر حكومپپپت هپپپای اسپپپتثمارگر امپپپا ین حكومپپپت كپپپه او را از دیپپپژگپپپی این ویبرجسپپپته تپپپر

نجپا مپا بپا یدر ا. م اسپتیپن رژیپز می كند، غلظت و شپدت ضپد زن بپودن ایرمذهبی متمایغ

ن شپده و یمكتپوب و تپدو. میروبپرو هسپت ژه زنانیمجازات های وو با  ژه ضد زنین ویقوان

د یپبگذار. را پدری دختر خودش را در زاهدان سنگسار كردیاخ. تیر موقعقابل اجرا در ه

ن شپرع كپه یامپا از نظپر قپوان. می آیدمورد چگونه به اجرا در  نیم قانون و احكام در اینیبب

 حتپی. ن عملی بودین جاری است، آن پدر مجاز به چنین مملكت قوانینوشته و نانوشته در ا

ن اعمپپالی ید متوجپپه تكپپرار تلپپخ چنپپیپپندازیوزنامپپه هپا بم نگپپاهی بپپه صپپفحه حپپوادر ریاگپر نپپ

ض محاكمپه و یهمپه بپدون تبعپ"نكپه ین اصرار آقای سپهرابی در مپورد ایبنابرا. د شدیخواه
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ن گونپپه یپپخ و تجربپپه نشپپان داده ایو تپپار. ز اسپپتیپپار سپپوال برانگیبسپپ" دادگپپاهی مپپی شپپوند

د نظپام مردسپاالری یپ، فقپط در خپدمت حفپظ و بازتول(تحپت عنپوان همپه)ها  ییت زدایجنس

 .حال چه شخص به آن آگاه باشد چه نباشد. قرار گرفته است

مارس امسپال پرداختپه  1شنهاد و طرح برای یآقای سهرابی در انتهای نوشته خود به ارائه پ

د حپپول مطالبپپات طبقپپاتی یپپمپپارس با 1ش اعپپالم كپپرده انپپد كپپه امسپپال یای خپپویپپشپپان در دنیا. انپپد

ت یپت و ملیجپاد تشپکالت تپوده ای طبقپاتی، جپدای از جنسپیی الزم به اپخته گ»ابد و با یسازمان 

د طبقپپاتی و همسپپو و هپپم گپپام بپپا تشپپکالت کپپارگری یپپتنهپپا بپپر اسپپاس مصپپالح و منپپافع و د...... 

و یبپا داشپتن اسپتراتژی و آلترنپات.... حضور هر چه گسترده تری از زنان و مردان برابری خواه

ک شپده یپاس سبک کپار مشپخص، بپه کپاری عملپی و پراتطبقاتی و با شناخت معظالت و بر اس

 .بزند« ای دست

امپا . ست را خودشان روشپن كننپدیو انقالبی چین آقا از استراتژی و آلترناتینكه درك ایا

معنپای . د خواهپان تشپكالت مسپتقل خپود باشپند ولپی زنپان نپهیست چرا كارگران بایمعلوم ن

همگپام بپا تشپكالت كپارگری جلپو بپرود  مپارس 1د یچرا با. ستیز مشخص نین استقالل نیا

روشن مپی كردنپد كپه چپرا زنپان این را آقای سهرابی بهتر بود . ستیاما عكس آن صادق ن

و نپپپه فقپپپط )ر دائپپپم جامعپپپه مردسپپاالر منجملپپپه کپپپارگران مپپپرد یپپپن و تحقیدر معپپرض تپپپوه

ر قپرار دارنپد و نقپش شپبکه سپنت و مپذهب و افکپا( ندیشان می گویان آنگونه كه ایكارفرما

مارس  1برخالف نسخه ای كه آقای سهرابی برای . استان چه ین میمسلط در جامعه در ا

ر جنپپبش هپپای یت و همبسپپتگی بپپا سپپایپپن حمایعپپ مپپارس در 1ن یچنپپد، فعپپالیامسپپال مپپی پ

مپارس  1قپی كپه یر طرهپ بپه هپا آن. د كننپدیپگپری تاكیموضپوعات د بپه روید یپاجتماعی با

افشپا  آن رازانه یاست هپای زن سپتیوری اسالمی و سم جمهید رژیامسال را برگزار كنند با

عت و ین شپرید خواستار لغو تمام قوانیآنان با. ر كنندیشتری را درگیكرده و توده های زن ب

ن انعکاسی از مناسبات قدرت و مناسبات ین قوانیچون ا. ض آلود ضد زن باشندین تبعیقوان

آنپان . ان آن هسپتندیپن قربانیبزرگتپر( هپا آنولی نپه فقپط )دی جامعه اند که زنان کارگر یتول

ج كننپد یزنپان را تپرو ییشه ای بپرای رهپایقی كه ممكن است راهكارهای ریر طره د بهیبا

دگاه و یپن راه موجپود اسپت، منجملپه دیپد موانعی كه در ایان مردم ببرند؛ و بایبه م آن راو 

كپرده و  ییشناسپا درسپتیه سم هسپتند، را بپیالیعملكردهای مردساالرانه ای كه مدعی سوس

ضپپرورت داشپپتن  بپپه روید یپپبا هپپا آن. نپپه باشپپندین زمیپپبخپپش در ا ییدگاه رهپپایپپمپپروج د
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. ن اسپتقالل را مشپخص كننپدیپاسپی ایالت مستقل زنان پافشاری كننپد و پارامترهپای سیتشك

اسپپت هپپای جمهپپوری اسپپالمی و مسپپتقل از طپپرح و نقشپپه یدئولوژی و سیپپعنپپی مسپپتقل از ای

 .ه دارییرماهای قدرت های بزر  س

شرفت و ین كشور پیدر ا. ز روشن استیك چیان همه ناروشنی ها اما یدر م

زنان دركی  یینكه از مساله ستم بر زن و راه رهایسمی در كار نخواهد بود مگر ایالیسوس

  . ن شده باشد و بر مبنای آن عمل شودییدرست تب



 ه ها یاطالع
 زن یروز جهان
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 تیبشر ییزن، رها ییرها
 

روی اجتماعی قدرتمند و بالنده که یک نیر به مثابه یماهه اخ 9زنان در جنبش  حضور

قی در مورد جامعه ما و راه یق عمیره کرده است نشانه حقایچشم دوست و دشمن را خ

کی از نقاط تالقی و تمرکز تضادهای اجتماعی ینشانه آن است که . آن است ییرها

زلزله ای که می تواند طومار جمهوری مختلف جامعه ما در کجا قرار دارد؛ مرکز 

ستم و استثمار همه جانبه  ر فشاریچد کجاست؛ مواد مذابی که در زیهم پ اسالمی را در

اسی و فرهنگی در دل جامعه ما انباشته شده است از دهانه کدام آتشفشان یاقتصادی و س

ک انقالب یمل زد و پشتوانه آغاز و تکایرون بریگر بیمی تواند قدرتمندتر از هر جای د

انه و جهان را یران بلکه خاورمیران شود که نه فقط چهره ایر در ایاجتماعی بی نظ

 .کندعوض 

ر وضع جامعه ییبا مردمی که خواهان تغ میدار ح و بی پردهیسخنی صرن پرتو، یدر ا

می از مردم جامعه ما به یشمار عظ: شروی آن به سوی آزادی و عدالت اجتماعی اندیو پ

. ر تمام پلشتی های اجتماعی می دانندیم جمهوری اسالمی را منبع انکار ناپذیدرستی رژ

ن پلشتی یا مم را جزین مردم، هنوز، لگدمال شدن آزادی زنان توسط رژیت همیاکثراما 

ن آن هاست و در صفحه نخست شناسنامه یحال آنکه از اصلی تر ـ ها نمی شمارند

 . ان ثبت شده استریک جمهوری اسالمی ایدئولوژیاجتماعی و ا

ماهه گذشته  9می یر قابل چشم پوشی جنبش ضد رژیکی از ضعف های جدی و غی

نکه یابان ها در مورد این خین ضعف نشانه آن است که هنوز اکثر مبارزیا. ن استیهم

ست و با چه نوع یابی به آن چیم، راه دست یچه جامعه ای با چه مشخصاتی می خواه

ا بهتر است ی. در ابهام و ناروشنی بسر می برند م،یست آورم آن را بدیرهبری می توان

ن در یدخالت د .هستند« سبز»است های رهبری یر نفوذ افق، برنامه و سیم هنوز زییبگو

ران ین شاخص های سازمان اجتماعی حاکم در ایده ترین و پوسیز ارتجاعی ترادولت 

اما در جمهوری . ته می شدش از گرده جامعه ما برداشیک قرن پیش از ید بیاست که با

سلسله  مبردگی زن، جز. ل شدیبه کل جامعه تحم ران به بهای بردگی زنیاسالمی ا

ت ینه انسجام و هوین زمیر جدی در اییهر گونه تغ. اعصاب جمهوری اسالمی است

ن دولت گره یآزادی و برابری زنان با سرنگونی ا. ر سوال می کشدینظامش را به ز
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زانه ین و باورهای زن ستیسبز قوان« اصالح طلب»ل رهبران یدل نبه همی. خورده است

عت که قانون اساسی و ین شریاز حجاب اجباری تا قوان)ارتجاعی جمهوری اسالمی را 

در برابر موج . ر می دانندیتخطی ناپذ( اسالمی طبق آن نوشته شده اند یین جزایقوان

 ـگر به راه انداخت ید موجی دیبا نان که بردگی زن بر تارکش نوشته شده است،یا« سبز»

موجی که آزادی و برابری زن بر سرلوحه اش نوشته شده و برای آن می رزمد و هر 

 . ت و برنامه ای را با آن محک می زندیجنبش و شخص

. کندن موج بازی یت ایمی تواند نقش مهمی در به راه انداختن و تقو ییجنبش دانشجو

نه یدر زم« سبز»موظفند با طرح های رهبری  ـ از زن و مرد ـان مبارز یدانشجو

انه بکاریفر« گفتمان»ک یل آن به یا تقلیمسکوت گذاشتن موضوع آزادی و برابری زن و 

ان قشرهای گوناگون ی  آزادی و برابری زن در میج و تبلینه ترویمقابله کنند و در زم

، یجنبش کارگرگر مانند یجنبش های اجتماعی د. رندیمردم نقشی فعال بر عهده بگ

حی در مورد آزادی و ید موضع صریشرو داشته باشند، بایچنانچه بخواهند خصلتی پ

ند ساختن جامعه یابرابری زن و ضرورت مبارزه برای آن اتخاذ کنند و به عنوان آغاز فر

ان زن و مرد را ی، در درون خود روابط میرانه های جمهوری اسالمین بر ویای نو

ن ید بر ایتاک. ت زن از مرد را در هم شکنندیو تابوی تبعدستخوش دگرگونی کرده 

زات یجاد مرزها و تمایت با جمهوری اسالمی و اید بر فرهنگ ضدیعنی تاکیفرهنگ 

 .ه های اجتماعی آنین حکومت و پایح با ایارزشی و اخالقی صر

تدا قتی را که در ابیاگر حق: ست هایبا کمون میح و بی پرده داریسخنی صرن پرتو یدر ا

ه آن یم و بر پاینیقا نبیم عمین تضاد و مبارزه اجتماعی گفتیت ایدر مورد خصلت و اهم

د یکه با ییرویستی به مثابه نیم، فرصت بزرگی را برای بازسازی جنبش کمونیعمل نکن

م، آنچه تحت نام ید بدانیما با. م دادینده باشد و نه پس مانده گذشته، از کف خواهیشاهنگ آیپ

ل به پوشه ای خالی از محتوای تئوری یستی از گذشته بر جای مانده است، تبدیجنبش کمون

ت سازمان ها و یکرد اکثریرو. ستی شده استیک کمونیستی و پراتیای کمونیهای پو

نه تمام ییکسال گذشته آیزنان در سی و  مسالهستی نسبت به یاحزاب منتسب به جنبش کمون

م، تالش جدی یم و چه نباشیچه ما آگاه باش .ن عقب ماندگی فکری و عملی استینمای ا

ز جدی در جنبش یک خط تمایل به یدن به آن، تبدیا چسبین وضع یکال ایر رادییبرای تغ

د یست بایگر درست نیه ها و روش های غلط و آن چه را که دینظر. ستی شده استیکمون
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رون یه اند به های غلط دفن شدیر آوار نظریحی را که در زیتئوری های صح. ختیدور ر

ه ای بالنده و یستی را بر پایکرد علمی آن ها را تکامل داد و جنبش کمونیک رویآورد و با 

 . قدرتمند از نو ساخت

، گسست از درک های غالب در یفه ضرورین وظیش برد ایار مهم از پیک جبهه بسی

نقالب ا»و « ایپرولتار»ستم بر زن و رابطه آن با  مسالهست ها در مورد یان کمونیم

ل ی، تقلیستین مقوله های مارکسیست ها به ایان کمونینگرش غالب در م. است« یپرولتر

ا به یجهانی پرولتار ـ یخیانه، منافع تاریل گرایدر نگرش تقل. ستی استیانه و اکونومیگرا

جهانی است، ـ  یخین منافع تاریکه منطبق بر ا ییدگاه ها و برنامه هاید ک طبقه ویمثابه 

ا آن جنبش کارگری و ین یا آن عده از کارگران، با این عده یات و منافع ایبا خصوص

کارگر »ا همان ین نگرش، پرولتاریطبق ا. می شود، مساوی قرار داده ییکایسند

ن یبه ا. رخ می دهد« کارخانه»ست که در ا یاست و مبارزه طبقاتی مبارزه ا« یصنعت

و در )ک وجه خاص یجهانی به  ـ خییرند تایاک فریر و یده و متغیچیت پیک کلیب یترت

ن یبا هم. ری به همان صورت باقی می ماندییچ تغیابد و بی هیل می یتقل( ک زمان خاصی

نی و نظام جمهوری اسالمی در سال یه خمیروزه زنان عل 5ت شورش یدرک محدود اهم

 ن زنان شباهتی به کارگرانیرا ایز. ران درک نشدیست های ایاز سوی اکثر کمون 51

ن زنان شباهتی یم شاه را فلج کردند، نداشتند؛ ایرهای نفت رژیصنعت نفت که با بستن ش

ه نقش بسته بود یروس 7971به آن کارگر عضالنی چکش بدست که در پوسترهای انقالب 

ا یپرولتار« فیطبق تعر»ا نبودند، و چون ین زنان پرولتاریا «فیطبق تعر». نداشتند

ا و منافع وی و انقالب پرولتری نمی توانست یبه پرولتارنبودند پس حرکتشان هم ربطی 

 !داشته باشد

قی از یش حقیری کمابید اما تصویز به نظر آیر غلوآمین تصویهر چند ممکنست ا

ح نشده یاست که متاسفانه نه تنها تصح 51ران در سال یست های ایتفکرات غالب بر کمون

ست های سابق، یان بخشی از کمونیدر مز شده اند و یت نیاند بلکه به طرز دردناکی تقو

سم و یونالیسم و ناسیمانند اکونوم ییک بورژوایدئولوژیشات ایل گرا با گراینگرش تقل

آورده که موجب ننگ جنبش  به وجودار عقب مانده ای را یب بسیمردساالری ترک

 .ستی استیکمون

ری یل گگسست کرد و به شک ییشات مضر و بورژواین نگرش ها و گراید از ایبا
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پور یر شیماهه اخ 9زش ید نقش زنان در خیشا. اری رساندین یستی نویک جنبش کمونی

ست های نسل یم و کمونیجا و استوار نسل قد بر ست های پایدارباشی باشد برای کمونیب

ه نه بین زمیم که تئوری ها و تزهای حزب ما را در ایما همه رفقا را فرا می خوان. دیجد

. اری رسانندین زنان و مردان یان مبارزتریر کردن آن در میو به فراگدقت مطالعه کنند؛ 

ل به آگاهی قشری از زنان و مردان شورشگر ین تئوری ها تبدیشتر ایرا، هر چه بیز

ست یفه کمونیوظ. می شودشود، به همان نسبت بر قدرت تداوم و استواری جنبش افزوده 

کل  ییا و رهایپرولتار ییی از رهازن را به عنوان بخش مهم ییرها مسالههاست که 

 .ن جبهه از نبرد طبقاتی بکوشندیشبرد مبارزه در ایسته و برای پیت نگریبشر

 ییجنبش رها: ن جنبش انقالبی زنانیبا فعال میح و بی پرده داریسخنی صرن پرتو یدر ا

و  ییاسی بورژوایروهای سین با دام های مهلکی که نیچ و خم ها و همچنیران با پیزن در ا

چ شورش اجتماعی نرم و راحت یه. ستی بر سر راهش پهن کرده اند روبروستیالیامپر

ت ین مبارزه دارای اهمیکردی درازمدت به ایرو ل اتخاذ نگاه وین دلیبه هم. ش نمی رودیپ

است های مبارزاتی امروز را یاست که س ییازمند تئوری هاین جنبش نیا. اتی استیح

ا آگاهی محدود به یی به خود تماعی نمی تواند فقط با آگاهی خودچ جنبش اجیه. ت کنندیهدا

ق و ین صورت دوام چندانی نخواهد داشت و عمیدر ا. ش رودیازهای مرحله کنونی پین

ه نظم یار علیل به جنگی تمام عینکه تبدیهر جنبش اجتماعی قبل از ا. گسترده نخواهد شد

. می شوداحب تئوری های مستحکم لسوفانش صیه پردازان و فیموجود شود، توسط نظر

تئوری عامل  رایز کندبی توجهی  مسالهن یکال جنبش زنان نمی تواند به ایبخش راد

ک در شکل دادن به افق ها و احساسات و ارزش های حاکم بر هر جنبش اجتماعی ینامید

 تبه شدا ی کندکال ین افق ها را جهش وار گسترش دهد و رادیکه می تواند ا یبه طوراست 

که با )ش راست در جنبش زنان یسردمداران گرا. کندبه وضع موجود « قانع»محدود و 

درک ( ک بافته اندیوند فکری نزدیرشته های پ« جنبش بدون خشونت»ه پردازان ینظر

برای  ییاسی بورژوایه های کالن فلسفی و سین رابطه دارند و فعاالنه از نظریدرستی از ا

 .امروزشان استفاده می کنند است های سازشکارانهیگسترش س

افته است که به یزنان در شعار کلی آزادی و برابری تبلور  یی، رهایدر مرحله کنون

قی ین از دولت و کسب برابری حقوقی و حقید یی، جدایمعنای سرنگونی جمهوری اسالم

. زنان است یین تنها گشودن باب اول در راه رهایاما ا. نده استیدر نظام اجتماعی آ
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. کندد می یت تولیگر را برای بشریه مصائب دیچشمه ستم بر زن، نظامی است که کلسر

ت فرودست زن در جامعه را یموقع« راز»خ، مارکس و انگلس ین بار در تاریبرای اول

ری دولت های یت با ظهور نظام طبقاتی و شکل گین موقعیآشکار کردند و نشان دادند که ا

ان یه اجتماعی میم کار اولی، تقسیزات طبقاتیبا ظهور تما. آمد به وجودکتاتوری طبقاتی ید

ت، ستم بر زن بدون ین واقعیل همیبه دل. م کار ستمگرانه شدیک تقسیل به یزن و مرد تبد

ن نخواهد یستی کامال از بیدن به نظام جهانی کمونین رفتن کامل نظام طبقاتی و رسیاز ب

خ بشر ین فکر و تالش تاریکال تریم رادسید ستم، کمونیزنان از ق یینه رهایدر زم. رفت

د یخی کامل زن از قیتارـ  یجهان ییانسان از جهنم جامعه طبقاتی و رها ییرها. بوده است

سم که در آن یدن جامعه ی بشری به کمونیگر وابسته اند و هر دو با رسیکدیستم، کامال به 

اما برای . خواهند شد محقق، یت اثری است و نه از افکار سنتینه از روابط سنتی مالک

م، ین امروز که برای کسب آزادی و برابری مبارزه می کنید از همیم باینکه به آنجا برسیا

م یج کنیستی را تروید در جنبش زنان ارزش های کمونیبا. میبذرهای آن جامعه را بپاش

ه یاست که بتواند حصارهای جامعه ای که بر پیرا مبارزه برای آزادی و برابری افقی نیز

کامل زنان را  ییافته، بشکافد و رهایسازمان  ییی روابط استثماری و مبادله ی کاال

در هر مرحله از . چی خواهد بودیندی مارپیاند حل کامل ستم بر زن فریافر. کند محقق

انه ین مبارزه در مینکه ایبرای ا. ، بار گرانی از دوش زنان برداشته خواهد شدیروزیپ

کامل را به بار خواهد  یید همواره به افقی که رهایه بن بست نرسد باا بیراه متوقف نشود 

ستی درست در یستی با تئوری های کمونیدر صورتی که جنبش کمون. آورد، چشم دوخت

ن کرد که نه تنها مرحله مبارزه یرد آنگاه می توان تضمیزنان شکل گ ییبطن جنبش رها

. همانجا توقف نکرده و به ورای آن رودروزی برسد بلکه در یبرای آزادی و برابری به پ

دان آوردن تئوری های یستی در جنبش زنان به میت جنبش کمونیکی از شاهراه های تقوی

ت جنبش یبا تقو. ه آن استیزن و ساختن جنبشی بر پا ییستی در مورد رهایکمون

 ییشتر رها شده و به کانال هایستی انرژی و توان زنان شورشگر صدها بار بیکمون

سابقه و یم را به بار آورده و راهگشای مرحله ای بیر خواهد شد که سرنگونی رژیرازس

 .زن ییرها مسالهکرد درازمدت واقعی نسبت به ین است رویا. ن در جامعه ما باشدینو
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 ن دورشیسی سال پس از اول

روی اجتمپاعی یپنن ی، زنپان اولپ7151اسپفند  71مارس برابر با  1ش، روز یسی سال پ

دسپته  و نپی و داریده خمیه حکومت تازه بپه قپدرت رسپیبودند که ادعا نامه قدرتمندی را عل

را " یانقپالب اسپالم"ت ارتجپاعی یپماه ،ه حقوق زنپانینی علیفتوای خم. اش صادر کردند

بپا  ،دان گذاشپتهیپاری و سرعت انتقالی بهت آور پا به میزنان با هش. مانند روز روشن کرد

ه یپپزنپپد و مبپارزه علیر نشپده بپپه پپا خیپپتکپان دهنپپده بپه جامعپپه هشپدار دادنپپد کپه تپا د حرکتپی

 یپیغپی بپرا، صپف آرایشپورش زنپان، ماننپد ت. ده را آغاز کنندین تازه به قدرت رسیمرتجع

م شاه شکل گرفتپه و طبقپات ارتجپاعی یه رژیان مبارزه علیدرهم و مغشوشی را که در جر

الب یفرصت آن را فراهم کرد که سپ .ده بود، قطبی کردک جا گردآوریشرو جامعه را یو پ

ه شپود و یز با خود حمل می کپرد، تسپوین را نیده ی مرتجعیکه الشه های گند حرکت مردم

همپه بپا "مسپموم  یپیروزی بود کپه صپف آرا 7151هشت مارس . ابدی ت خود را بازیشفاف

روهپای یی کپه همپه نخپط نبپرد. م شپدین کننده ای ترسپییشکاف برداشت و خط نبرد تع" هم

 .ش گرفتند، محک زدیاسی جامعه را به تناسب رفتاری که نسبت به آن در پیطبقاتی وس

 ت سپرکوب شپدهیپدهان باز کردن خشم فروخپورده و خالق 7151شورش هشت مارس 

اق سوزان آنان به ساختن جامعه ای یزنان در جامعه طبقاتی و استبداد زده ما و بازتاب اشت

چ فردی یستند بلکه هیه ای که در آن نه تنها زنان فرودست و تابع مردان نجامع ـ گر بودید

م، بپا آگپاهی و تشپکل یت عظپیپن انپرژی و خالقیپهپات کپه ایامپا ه! سپتیگپری نیبرده فرد د

ده حپپاکم بپپر جامعپپه را یو پپپود نظپپام و افکپپار پوسپپ ونپپد نخپپورد تپپا بتوانپپد تپپاریسپپتی پیکمون

 .ا سازدیرا مهن یتا بستر تولد جامعه ای نو بسوزاند

ر زنپان و یپن و تحقیاز همان شب هشت مارس، اوبپاش حپزب هللا ضپرب و شپتم و تپوه

ن نشپانه و یتپر ل بپه مهپمیکپرد تبپدین رویپا. تجاوز به آنان را سرلوحه کار خود قرار دادنپد

ن نسپل را از یبپه مپدت سپی سپال جمهپوری اسپالمی چنپد. د شدیک نظام جدیدئولوژیپرچم ا

سپت بپا ا ینپان آموختنپد کپه اخپالق مسپاویا .نی گذراندید ییمغز شو درون نظام آموزشی و

را  اوپسران آموختند که ارزش زن نصف مرد است و مپی تپوان ! ر و برده کردن زنیتحق

، اصپپل یجمهپپوری اسپپالم! وغ بپپر گپپردنش انپپداختیپپد و فپپروش کپپرد و یپپماننپپد احشپپام خر

ت یپقپانون، جنا. قانونی کپرد ام ویاش، اح ییت مرد بر زن را در اشکال قرون وسطایمالک
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چنپد همسپری مپردان از . مانند قتل های ناموسی را روا داشت و خپود مجپری آن شپد ییها

ن نظپام یل ایبرای تحم. ه مباهات شدیل به اصلی مقبول و ماین تبدیک رفتار اجتماعی ننگی

مقپدس زن، مپادر "دئولوژی یج را با ایروهای انتظامی و بسیآن، ن یین قرون وسطایو قوان

. مجهپز کپرد و ماننپد سپگ هپار بپه جپان زنپان انداختنپد" ابپانگردیا فاحشه ی خین یخانه نش

. حمله مستمر به زنان، محور تالش های جمهپوری اسپالمی در بپه قهقپرا بپردن جامعپه شپد

اهی بپود کپه بپر روی آرزوهپای یبلکپه پپرده سپ ،ر زن نبپودیپفقپط بپرای تحق یحجاب اجبار

ده شپپد؛ تپپا جامعپپه بپپه عقپپب مانپپدگی اجتمپپاعی و یانپپه مپپردم کشپپیخواهانپپه و عپپدالت جویآزاد

ک چشپمی کپه در مجلپس یپاه پپوش یبرای آن بپود کپه از منظپره زنپان سپ .کندفکری عادت 

اورد و آن یپشورای اسالمی مانند گوسفند در پشت مردان حزب اللهی بع بع می کنند، باال ن

د و فروش و یبازار خر "غهیص"ر نام ی، زیجمهوری اسالم. کندحساب " شرفت زنیپ"را 

ن رهگپپذر، طالبپپی کپپه اسپپتعداد وارد شپپدن بپپه یپپاز ا. دیاجپپاره جنسپپی زنپپان را رونپپق بخشپپ

د و یپپاردی در آهپپن و نفپپت و قنپپد و شپپکر را نداشپپتند وارد خریپپلیمعپپامالت تجپپاری چنپپد م

مپپردان کپپارگر و . فپپروش زنپپان در صپپحن قبرسپپتان هپپای امپپام هپپا و امپپام زاده هپپا شپپدند

بردگپی زن بپه " )خپانواده"نهپاد  ،ز راضپی کردنپد کپه حجپابیپانه را نیقه مزحمتکش و طب

د و ثمپپره کپپار خپپود یپپت بپپر ابپپزار تولیپپو هپپر چنپپد از مالک کنپپدت مپپی یپپرا تقو( دسپپت مپپرد

 . ت آنان بر جسم و کار چند زن استیاما شرع و قانون حامی مالک ،محرومند

ان یپپرابپپری را از مه زنپپان نتوانسپپت خواسپپت آزادی و بیپپسپپی سپپال جنپپگ داخلپپی عل

ر سپند شکسپت قطعپی جمهپوری یزنان ز ییان است و مهر طالیهنوز نبرد در جر. بردارد

خپپتن بپپر یز کپپه کارشپپان اشپپک ریپپگرانپپی را نید دیپپان بایپپن میپپدر ا. اسپپالمی نخپپورده اسپپت

د کسپانی را کپه یپبا. دگی زنان و همزمان سازش با جمهوری اسالمی است، افشا کردیستمد

بپپا " وجپپه اشپپتراک"افتن یپپانپپد امپپا بیشپپرمانه در پپپی " آزادی زن"ه مپپدعی کوشپپش در را

و جمعپی از زنپان " ون امضپایلیک مین یکمپ. "عت اند، رسوا کردیجمهوری اسالمی و شر

ری یپذکپر خ" یسپتینیفم"و دختران مقامات صاحب قدرت که همپراه بپا گپرفتن ژسپت هپای 

ن زمپره یپقسپم مپی خورنپد در انی می کنند و بپه روحپش یخم" شرفتهیپ"ز از آموزه های ین

 .اند

دان رقابپت هپای درون حکپومتی و یپروی زنپان را بپه میگر نیکبار دینان می خواهند یا

ن و مدرسپپپه هپپپا و محافپپپل یکمپپپپ" یمبپپپارزات"اسپپپت یس. مضپپپحکه هپپپای انتخابپپپاتی بکشپپپانند



 201 

، بلکپپه یزانه جمهپپوری اسپپالمیود زن سپپتیپپزنپپان از ق ییگونپپاگون آن، نپپه رهپپا" یسپپتینیفم"

ده مردساالری مسلط بر جامعه یان اسالمی حاکم و سنن پوسیادگرایوجه اشتراک با بن افتنی

دعپوت زنپان بپه آرامپش و در  ،"ون امضپایپلیک میپن یکمپپ"است و افق حپاکم بپر یس. است

ن رانپپدن انتظپپارات و ییحرفپپه آنپپان پپپا. اسپپت" اصپپالح نظپپام از درون"ش گپپرفتن روش یپپپ

بر چهره " سکوالر"نت های یختن زیآنان از آو. تاس" یآزادی و برابر"ف زنان از یتعار

افپراد قلپم بپه دسپت ! ه زن استیض علینی که ستونش تبعیستند؛ دیگردان نین رویمخوف د

تپی یست چپ می زننپد تپا مرحمپت مقامپات امنینیه زنان فمیف علینان، دست به حمالت کثیا

ان اتخپپپاذ ک تحپپپت عنپپپویپپپآنپپپان بپپپا سفسپپپطه هپپپای تئور. جمهپپپوری اسپپپالمی را جلپپپب کننپپپد

ه مپی کننپد و انپرژی یپسازش خود با نظپام جمهپوری اسپالمی را توج" راهکارهای ممکن"

افتن وجپه یپا تپالش بپرای یپآ. رنپدیر ساختارهای نظام بپه کپار مپی گیزنان را در خدمت تعم

ت چند نسل از زنان جامعه را بپه یمی که در سی سال گذشته انرژی و خالقیاشتراک با رژ

از " آزادی زن"ست؟ صحبت از یه و زشت نیکر ن را خاموش کرده،صدای آنا ،هرز داده

نی که سپی سپال یک و اخالقی دیدئولوژیه های ایگر دعوت به تحمل آیکسو، و از سوی دی

ل یپدخ! افسپردگی و خودسپوزی کپرده، شپرم آور اسپت و یریپزنان را محکپوم بپه گوشپه گ

رشکسپپپتگی اخالقپپپی و اوج و ،ن توسپپپط مالهپپپای قپپپمیپپپن دینپپپو" ریتفاسپپپ"نپپپان بپپپه یبسپپپتن ا

 .ک استیدئولوژیا

. ر اسپتیک تخاصم آشپتی ناپپذیان جمهوری اسالمی و زنان نشانه یستی میبحران همز

"! یراه حپل انقالبپ" ایپ" یراه حپل ارتجپاع" :ش رو داردین بحران فقپط دو راه حپل در پپیا

ک مرحلپه سپرکوب زنپان بپه مرحلپه یپراه حل ارتجاعی بقای جمهوری اسالمی و گپذر از 

ک انتخپاب در مقابپل زنپان یپجمهوری اسالمی تا زمانی که زنده است تنهپا . گر استیی دا

گپر یراه حپل د! یاسپالم ییادگرایاسالمی و فوق بن ییادگرایان بنیانتخاب م: خواهد گذاشت

، جمهپوری اسپالمی را شکسپت یاسپی و تپوده ایدان نبپرد مسپتقل سیآن است که زنان در م

کپپه توسپپط محافپپل " ممکپپن"راهکارهپپای . ری گپپام بردارنپپددهنپپد و بپپه سپپوی آزادی و برابپپ

د و پپای جنپبش زنپان را بپه یپ، حتپی بپه رفپرم ره نمپی پومپی شپودموعظه " نیکمپ"مختلف 

 .کندر می یچارچوب راه حل ارتجاعی زنج

ده و کهنپه یرا ذهنشپان در بنپد افکپار پوسپیپز. سپتندیقت فوق نینان قادر به درک حقیاما ا

ک قدم از مواضع خود عقب مپی کشپند و یر حمله جمهوری اسالمی آنان با ه. جامعه است
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مپذهبی سپازگار ـ  یف کرده و با روابط و افکپار سپنتیرا بازتعر" یآزادی و برابر"مفهوم 

ت زنپان، یبپه مپرور آنپان را از عپده ای زن منتقپد بپه وضپع، یپین انطباق گرایهم. می کنند

ت مپی خواهنپد از سپوی قپدرت مپردان مپیکرده است که بپه هپر ق ییل به بوروکرات هایتبد

ائتالفپی اسپت کپه " نیکمپپ. "ت شپناخته شپوندیبه رسم" جنبش رسمی زنان"حاکم به عنوان 

ن یکپه در عپ قشپرهایی. کنپدنپدگی مپی یی از بورژوازی را نماقشرهایاسی یافق و برنامه س

 . ت به سر برده اندی، در سی سال گذشته در اتحاد و ائتالف با حاکمیتینارضا

اسپپت و یس و ن بپپا افپپقیادیپپاسپپت و راهکپپار جنپپبش انقالبپپی زنپپان، بپپه طپپور بنیس و قافپپ

ران خواهپان پپاره کپردن یپبخپش بزرگپی از زنپان ا. روهپا متفپاوت اسپتین نیراهکارهای ا

، اقتصادی و اجتماعی هسپتند کپه نظپام جمهپوری اسپالمی یسنتـ  ی، شرعیود قانونیتمام ق

ا یپت نشناسپد یها را به رسم ن خواستیکه ا" زن آزادی"ان مدعی یهر جر. به همراه آورد

زنان آگاه با صراحت دست رد بپر افپق . ، ارتجاعی استکندفین و مصلحت بیبر آن پرده د

 . می زنند" ممکن"و " یرسم"و " مجاز"ها و روش های 

ن یبپپا مپپروج سازشپپکاران درون جنپپبش زنپپان در داخپپل و خپپارج کشپپور، در هپپم آوازی

و " سپپپمیشکسپپپت کمون"ادی در مپپپورد یپپپ، الطپپپائالت زیالمسپپپت جمهپپپوری اسپپپیضپپپد کمون

ت هپپای یپپ، واقعین شپپگفت آوریهپپم مپپی بافنپپد و بپپا حپپرص و کپپه بپپ" ایپپکتپاتوری پرولتارید"

امپا از طپرف . رنپدیده مپی گیپسپتم را نادیستی قرن بیر انقالبات کمونیبخش و بی نظ ییرها

ا یپچه از نوع اسپالمی ـ ه داری یری که سرمایخی و بی نظیگر در مورد رکوردهای تارید

رحمپی و شپقاوت و اتپالف بوالهوسپانه انسپان هپا و یدر ب ـ  چه از نوع دمکراسی غربی آن

ت بر جپای یمی از بشرین به خصوصت مردم جهان و یلگد مال کردن کرامت انسانی اکثر

راه سپازش را  ،نپان بپا دشپمنان قسپم خپورده زنپانآ. گذاشته، مهر سپکوت بپر لپب مپی زننپد

سپت هپا و کسپانی کپه معتقدنپد آزادی و برابپری یه کمونیپو همزمان با وقاحت علشه کرده یپ

 .می کنند ییاوه گویر است، یم و سازش ناپذیزنان در گرو مبارزه مستق

ش یم؛ بیش از اندازه آرزو پردازی کردیب 7151ست ها در سال یما کمون می شودگفته 

سپت هپا بپه انپدازه یما کمون. ن استیات عکس یاما واقع. میاز اندازه بی صبر و انقالبی بود

سپت هپا کپه از شکسپت مپوج اول یمپا کمون. میانقالبی و بپی صپبر نبپود و کافی آرزو پرداز

ر ییپم و تئوری های علمپی مپان از شپتاب تغیج بودیستی در جهان، آشفته و گیانقالبات کمون

م و با آگپاهی و ینم به اندازه کافی آرزو پردازی کینتوانست ،و تحوالت جهان عقب مانده بود
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جامعپه را کپه در  ییزش ارتجاعی تفاله های قپرون وسپطایو خ ه پا خیزیماراده ای راسخ ب

: دیپپامپپا همپپانطور کپپه مپپارکس مپپی گو. میهپپم کپپوب وجپپود جمهپپوری اسپپالمی مجسپپم شپپد، در

 7151سپت هپا در هشپت مپارس یما کمون". ارتش های شکست خورده، خوب می آموزند"

امپپا عقپپب مانپپده تپپر از آن . میش رفتپپینپپی و همپپپالگی هپپایه خمیپپعلبپپه اسپپتقبال شپپورش زنپپان 

دی راهگشپا بپرای انقالبپی یپنی در زنپان نهفتپه اسپت کپه کلیم انپرژی سپهمگیابیم که دریبود

سپم در یالیبپا شکسپت سوس. اما ارتش های شکست خورده، خپوب مپی آموزنپد. واقعی است

دها و بلنپد یپام. آمپد بپه وجپود، خپالم بزرگپی در جهپان یستیالیک قطب سوسین و فقدان یچ

ل بپه یه داری جهپانی تبپدیاز دهشت های نظپام سپرما ییرها رایدگان بیپروازی های ستمد

ان اسپالمی در یادگرایراه را برای رشد و گسترش بن یین فضایچن. اس و سرخوردگی شدی

 ن اسپپالمی ویت سپپی سپپاله مپپرتجعیپپامپپا حاکم. ران بپپاز کپپردیپپانپپه و مشخصپپا در ایخاورم

ن بپار بپا یپسپتی کپرده اسپت؛ افقپی کپه ایجامعه را تشنه طرح دوباره افق کمون ،انشانهمدست

الهپام بخپش تپر و بپا  ،سپتمیسپتی قپرن بیالیبهره بردن از تجارب مثبپت و منفپی جوامپع سوس

ن ضپرورت یپا ،ش از همپهیزنان ب ییو امر رها. دان خواهد آمدیطراوت تر از گذشته به م

 ! د آورده استیرا پد

خ بشپر ین فکپر و تپالش تپاریکپال تپریسپم رادید سپتم، کمونیپزنپان از ق ییرهپا نهیدر زم

د یخی کامل زن از قیتارـ  یجهان ییانسان از جهنم جامعه طبقاتی و رها ییرها. بوده است

سم که در آن نه یدن جامعه بشری به کمونیگر وابسته اند و هر دو با رسیکدیستم، کامال به 

نکه یاما برای ا. خواهند شد محقق، یاست و نه از افکار سنتت اثری یاز روابط سنتی مالک

م، ین امپپروز کپپه بپپرای کسپپب آزادی و برابپپری مبپپارزه مپپی کنپپید از همپپیپپم بایبپپه آنجپپا برسپپ

م، یج کنپیسپتی را تپروید در جنپبش زنپان ارزش هپای کمونیپبا. میبذرهای آن جامعه را بپاشپ

وانپد حصپارهای جامعپه ای را کپه بپر ست که بتیرا مبارزه برای آزادی و برابری افقی نیز

 محقپقکامل زنپان را  ییافته، بشکافد و رهایسازمان  ییه روابط استثماری و مبادله کاالیپا

ل بپپه یش رود تپپا بتوانپپد تبپپدیسپپتی پپپید بپپا افپپق کمونیپپمبپپارزه بپپرای آزادی و برابپپری با. کنپپد

اننپده یخپاک رو شپهیشپود و بپرای هم ییه چارچوبه های جامعپه کپاالیورشی همه جانبه علی

 . ستم بر زن را بخشکاند

، در انقالبپپپات یزنپپپان از نظپپپام مردسپپپاالر ییگپپپام هپپپای واقعپپپی بپپپرای رهپپپان ینخسپپپت

ن انقالبات که مپدت کوتپاهی دوام آوردنپد، زنپان یدر ا. ستم برداشته شدیستی قرن بیالیسوس



 203 

زی را یپشپروی کردنپد و دسپتاوردهای شپگفت انگیکامل پ ییبه اندازه چند قرن در راه رها

امپپا ابعپپاد دگرگپپونی هپپای . سپپال دوام آورد 21سپپتی فقپپط یالین سوسیچپپ. بپپه ثبپپت رسپپاندند

ونی در همپان مپدت کوتپاه تکپان یپلین کشپور چنپد صپد میپاقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ا

، حپق 7929سپتی در سپال یالیروزی و اسپتقرار دولپت سوسیپبالفاصله پپس از پ. دهنده بود

ت زن در خپانواده و روابپط یپر مهمپی در موقعییپد و تغیسپب ریطالق بپرای زنپان بپه تصپو

ضپربات  ،ن زن و مپردیبپ یین هپای روسپتایم سرانه زمپیتقس. آمد به وجودان زن و مرد یم

فحشپا از . س خانوار، خانواده سنتی و فرهنپگ مردسپاالری زدیئته مرد ریمحکمی به آتور

بپه  یزرگپی ماننپد شپانگهاآمد و شپد شپبانه زنپان تنهپا در شپهرهای ب .جامعه رخت بر بست

ان یپماننپد بسپتن پپای نپوزادان دختپر کپه در م ییسنت ها. ل شدیامری عادی و بی خطر تبد

در شپهر و روسپتا افکپار کهنپه و روابپط . خ پرتپاب شپدیع بود به زبالپه دان تپاریدهقانان شا

، بپه دخالپت گپری در تمپام یده شپد و زنپان فعاالنپه و بپا حقپوقی مسپاویسنتی بپه چپالش کشپ

ت زنپان، بپه یفرهنپگ و رفتپار جامعپه نسپبت بپه جنسپ. ات جامعپه پرداختنپدیرصه های حع

زنان نه تنها عادت ماهانه خپود را پنهپان نمپی کردنپد بلکپه در کارخانپه . ر کردییسرعت تغ

، هنگپام عپادت ماهانپه دگمپه ای قرمپز بپر کپت خپود نصپب مپی ییها و کمپون هپای روسپتا

به جای ضپرب المثپل هپای . شان محول کنندیی به اکردند تا همکارانشان کارهای سبک تر

زنپان "، شپعار "زنم قاطری است که سوارش می شوم و شپالقش مپی زنپم"ارتجاعی مانند 

ر سپازی از زن یدر آثار هنری باله و اپرا، تصو. بر زبان ها جاری شد!" می از آسمانندین

ر موجپود یجپای تصپو ،ریپمملو از اعتماد بپه نفسپی نفپس گ و استوار قامت زن، .ر کردییتغ

مپرد و زن بپه . ز دستخوش دگرگونی شدیکار خانگی ن. م و شکننده را گرفتیمفلوک و تسل

سپپتم بپپر زن در آن . م مپپی کردنپپدیتسپپاوی کپپار نگهپپداری از کودکپپان و کپپار خپپانگی را تقسپپ

ه کنپدسنن هزار ساله جامعپه طبقپاتی بپه آسپانی بر. ان نرفتیستی کامال از میالیجامعه سوس

ستی نه تنهپا سپرکوبگر زنپان نبپود بلکپه ضپرورت وجپودی و یالیاما دولت سوس. ندنمی شو

ش دولپت یسپال پپ 11. وابسته به محو ستم و استثمار، منجمله محپو سپتم بپر زن بپود ،شیبقا

، یه دارین سرنگون شد و سه سال بعد با اجپرای برنامپه رفپرم هپای سپرمایستی چیالیسوس

ن یپا و. کامپل در آنجپا حپاکم شپد به طپوره داری یانظام اجتماعی اقتصادی و فرهنگی سرم

روزی بزرگپی یسم و پیشکستی بزر  برای کمون. امدهای جهانی داشتیپ ،عقبگرد بزر 

ن شکست هنوز در جهان امروز حپس یامواج تکان دهنده ا. ه داری جهانی بودیبرای سرما
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از بازتپاب هپای خته یه داری افسارگسیمذهبی و سرما ییادگرایرشد و گسترش بن. می شود

اری از آداب و سپنن یبسپ. ز هولناک و تلخ بپودین نیمدهای آن برای زنان چااما پی. آن است

ت یپفحشپا عموم. ان زن و مپرد شپدندیپن کهپن بازگشپته و حپاکم بپر روابپط میو باورهای چپ

شتر شد و متعاقب آن کشتن نپوزادان دختپر معمپول یب" زن"از " مرد"دوباره ارزش  .افتی

سپتم را یسپتی قپرن بیالیقپرا بپه گونپه ای طنزآلپود، دسپتاوردهای کشپورهای سوسن قهیا. شد

اورد امپپا راه یپپادی نیپپن دوام زیه و چپپیسپپم در روسپپیالیهپپر چنپپد سوس. کنپپدبرجسپپته تپپر مپپی 

انسان از جامعپه  ییکلی رها به طورود مردساالری و یزنان از ق ییابی به رهایدست قییحق

 . دن به آن نقطه استیآماده رس یجهان کنون م کرد و نشان داد کهیطبقاتی را ترس

سپتم در حپال یه بپر تجربپه مثبپت و منفپی انقالبپات قپرن بیپنی بپا تکیستی نویجنبش کمون

نفپک یزنان بخشپی ال یینه رهایچشم اندازی جسورانه تر و قاطعانه تر در زم. ظهور است

 جنپبش را فرسپنگن یپه داری می تواند ایه نظام سرمایزش زنانه علیخ. ن جنبش استیاز ا

ه داری بپازار کپار را زنانپه یسپرما .د سپازمان دادیپزش را بایپن خیپا. کنپدها به جلو پرتاب 

ب، طبقپپه مپپا یپپن ترتیپپبپپه ا. م کپپردیز انقپپالب پرولتپپری را زنانپپه خپپواهیپپمپپا ن. کپپرده اسپپت

ه ی، در مقابپل سپرما"یمنفعتپ"د هر گونپه یآزادتر از ق می تواند کامل تر و" ایپرولتار"یعنی

د تمپام یپت از قیم خود را در رها کردن بشریت و توان عظیو ظرف کندی جهانی قد علم دار

، بپه یروابط اقتصادی و اجتماعی استثمارگرانه و ستمگرانه و تمپام افکپار و سپنن ارتجپاع

 .ش بگذاردینما

 ! جوانان دوردگر و آگاه

ن اسپت یخپونار سپخت و یمبارزه ای بس ،رانیمبارزه برای آزادی و برابری زنان در ا

م یپن رژین و هپارترین تریکی از مرتجعیران با یزنان ا. که عزم و آگاهی شما را می طلبد

کپپال زنپپان در دانشپپگاه هپپا مپپی توانپپد مپپوج یبپپه راه افتپپادن جنپپبش راد. هپپای جهپپان مواجهنپپد

جنپبش زنپان بپه راه انداختپه انپد بپه  ییانپات بپورژوایراست و محافظه کارانه ای را که جر

د نقپپش یپپشپپما مپپی توان. کنپپدفضپپای جنپپبش زنپپان در داخپپل کشپپور را دگرگپپون  ،عقپپب رانپپده

. دیپده توده های مپردم در مپورد زن، بپازی کنیدن افکار کهن و پوسیمهمی در به چالش کش

نی شپان یزانه و باورهای دین عقب ماندگی فکری توده های مردم در افکار زن ستیمهم تر

د یو منفعل کردن توده های تحت ستم و تشدجمهوری اسالمی برای مسخ . فشرده شده است
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دن افکپار و سپنن یما با به چالش کشپ. ه کرده استین عقب ماندگی ها تکیاستثمار به روی ا

 یی، منجمله رهایستیبخش کمون ییج افکار رهایان توده های مردم و ترویعقب مانده در م

 . میبسازم قطب خود را در مقابل قطب جمهوری اسالمی یکامل زنان، می توان

شرو و نه عقپب مانپده داشپته یجنبش های اجتماعی گوناگون، چنانچه بخواهند خصلتی پ

ان زن و مپپرد را دسپپتخوش دگرگپپونی کننپپد و تپپابوی یپپد در درون خپپود روابپپط میپپباشپپند، با

ت بپپا ید بپپر فرهنپپگ ضپپدیپپعنپپی تاکی ،ن فرهنپپگیپپد بپپر ایپپتاک. ت زن از مپپرد را بشپپکنندیپپتبع

ن حکومپت و یپح بپا ایزات ارزشپی و اخالقپی صپریرزها و تمپاجاد میجمهوری اسالمی و ا

  !ه های اجتماعی آنیپا

زنپان را بپه  ییرهپا مسپالهران و سراسر جهان اسپت کپه یدر ا ست هایفه همه کمونیوظ

شپپبرد یبپپرای پ ،سپپتهیت نگریکپپل بشپپر ییا و رهپپایپپپرولتار ییعنپپوان بخپپش مهمپپی از رهپپا

بپه طپور . روشپن کننپد اتژی و برنامپه خپود رااسپتر ،ین جبهپه از نبپرد طبقپاتیمبارزه در ا

گر کپه بپرای ید و هر جنبش اجتماعی یید جنبش کارگری و دانشجویبا ران،یمشخص در ا

د و یپلغپو فپوری و بپدون ق ،و طبقات گونپاگون بپه راه مپی افتپد هارقشخواسته های عادالنه 

حه خواست ن ضد زن در جمهوری اسالمی را در سر لویه قوانیحجاب اجباری و کلشرط 

کپه در مقابپل شپرکت آزاد و برابپر  ییه سپدهایپآنپان موظفنپد فعاالنپه عل. های خپود بگذارنپد

مپپی پپا  ات جامعپپه بپریپو هپپر جنبپه از ح ییدانشپجو و یزنپان در عرصپه مبپپارزات کپارگر

 . ، بلند شوندشود

مپواد  ،بپاز کپرده د سپریپن آتشفشپان بایپا. آتشفشان خشم زنان در جوش و خپروش اسپت

جپاد جامعپه ینه را برای ایسوزاند و زمبز کهنه را یتا هر چ کندبه هر سو پرتاب  مذابش را

 .ن آماده سازدیای نو
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 (یستئمائو ـلنینیست  -مارکسیست) بیانیه حزب کمونیست ایران

 هشت مارس روز جهانی زن مناسبتبه 

  ـ«!ستیقع آزاد نواه چکس بیک زن در جهان تحت ستم بادد، هیتا زمانی که » 

 مائوتسه دون

ستی جهان یهشت مارس، روز جهانی زنان از سنن ماندگار و پر افتخار جنبش کمون

وغ پدرساالری و کسب یزنان از  ییادآور آن است که بدون رهاین روز نشانه و یا. است

از زمانی که جنبش . ستی امکان نداردیابی به جهان کمونیبرابری کامل با مردان، دست

ت شناساندن ین کرد، مبارزه برای به رسمییروز زن تع به عنوانن روز را یستی ایونکم

ون ها زن در یلیهر سال، م. بخش زنان بوده است یینفک مبارزات رهاین روز، جزم الیا

د یر می شوند تا نویابان ها سرازین روز بزر  به خیاقصی نقاط جهان در بزرگداشت ا

کر جهان پاره یاز دست و پای خود و پ ستم و استثمار را رهایینده ای را دهند که زنجیآ

 .خواهند کرد

روی جامعه، نقش برجسته ای در ین نیشروتریران به مثابه پیستی ایخا جنبش کمونیتار

روی ین نیاما نتوانسته ا. ران بازی کرده استیزنان ا ییجنبش رها ییداری و شکوفایب

هم شکستن دژهای ارتجاع و سنت و خرافات  م اجتماعی را به مثابه توفانی برای دریعظ

نه ین زمیدر ا را ییشرویاست و عمل پیس 51ان انقالب یآنکه در جر بارزد و اسف یبرانگ

ان یستی در میبخش کمون ییهای رها یل کمرنگ شدن تئوریز به دلیامروز ن. شه نکردیپ

 . ستندینزنان  ییم جنبش رهایت عظیت آنان قادر به درک ظرفی، اکثرکمونیست ها

رساند و از آن  کمونیست هاد با صراحت به اطالع نسل جوان یقت تلخ را بایک حقی

نی به حقوق مردم و آمال و آرزوهای یم خمین حمله رژیاول :جمعبندی کرد تا تکرار نشود

ت خود یستی در کلیاما جنبش کمون. بخش آنان، با حمله به زنان آغاز شد ییانقالبی و رها

م حمله به زنان یکی از برنامه های مرکزی رژیسال  21. جواب گذاشت ن حمله را بییا

م با فقدان رزمندگی از سوی اکثر یه رژنحایش های وقلز در جواب به چاین 21و  است

ازی ین کارنامه نیا ایآ. م یروبرو هست دانند میست یو احزابی که خود را کمون سازمان ها

ستی یا خصلتش کمونیست؟ آین برخورد چیاشه های فکری و طبقاتی یبه نقد ندارد؟ ر
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ا یست؟ آه معناچبه افته تر یر ییادامه همان روش با اشکال کمی تغ ،ستیاگر ن و است؟

م؟ یبزن مسالهن یشه ای از ایک نقد ریست که برای ممانعت از ادامه آن دست به یبهتر ن

  *نکار را انجام دهند؟ید اینکار انجام خواهد شد و چه کسانی بایکی ا

با . ری حمله به حقوق زنان را شروع کردیجمهوری اسالمی بالفاصله پس از قدرت گ

رهای روابط پدرساالرانه یت زنجیاجتماعی اش را نواخت که تقو برنامهپور یش ن حملهیا

 یین برنامه اجتماعی ارتجاعی، برنامه رهایدر مقابل ا کمونیست هافرصتی بود تا . بود

ن یاما چن. بر برابری کامل زن و مرد را به اهتزاز درآورند بخش انقالب پرولتری مبتنی

. مش را اعالم کردیک رژین حمله، خصلت تئوکراتیجمهوری اسالمی با ا. نکردند

ک نقد خرافه و مذهب و سنت دامن زنند و یدئولوژیکارزار ا کمونیست هافرصتی بود تا 

در مقابل . ن نکردندیاما چن. ن از دولت را بلند کنندید ییصد ساله جدا دمکراتیکخواست 

م تا به عقب یما انقالب نکرد»زنان با شعار  ،حجاب اجباری ییحکم قرون وسطا

ن یل انقالبی ایستی به پتانسیفرصتی بود تا جنبش کمون. ختندیابان ها ریبه خ« میبرگرد

پرچم مبارزه  اوردنیستی با به اهتزاز در نیاما جنبش کمون! بردبروی اجتماعی پی ین

ک و اجتماعی بزر  جمهوری اسالمی را بی یدئولوژیاسی و این چالش سینان، اولز

  م چرا؟یست بپرسیا وقتش نیآ. جواب گذاشت

ک یدئولوژیاسی و ایس یینی به زنان را صف آرایم خمیحمله رژ کمونیست هاچرا 

ستی اش یکتاتوری فاشیم دیده جهت استقرار و تحکیک طبقه ارتجاعی تازه به قدرت رسی

ستی که مبارزه برای یغلبه خط اکونوم به دلیلدند؟ یه خلق را ندیه طبقه کارگر و بقیلع

ان انسان ها را یه مذهب و سنت و روابط اجتماعی ارتجاعی میاست انقالبی، مبارزه علیس

 "یستیالیضد امپر"نفوذ خط راست  به دلیل .دیبخشی از مبارزه طبقاتی طبقه کارگر نمی د

اجتماعی  ـ م حاکم و بافت اقتصادی یستی را در وجود رژیالیکه حضور روابط امپر

 .مرزها قلمداد می کرد مماوراای ده ید و آن را پدیجامعه نمی د

ستی خود را در موضع یالین سوسیه داری در چیای سرمایاح به دلیلستی یجنبش کمون

کرده  رق خود را بلندیروهای مذهبی بید و با همان تعرض و حرارت که نیدفاعی می د

در . ن و خرافات و سنت را بلند نکردیستی و مقابله با دیدئولوژی کمونیپرچم ا بودند،

و برنامه اجتماعی  دئولوژییمانی کور برای این های جامعه با ایطی که بدتریشرا

ت ندادن یاهم. را تزلزل فرا گرفته بود" ن هایبهتر"ورش آوردند، وجود یارتجاعی خود 
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زات جنبش ید که خط تماین چارچوب دید در ایزه برای آن را بازنان و مبار مسالهبه 

نی به یم خمیجواب گذاشتن حمالت رژ بی. ستی با جامعه کهن کمرنگ شده بودیکمون

 . کندستی ما بر دوش خود حس می ینی آن را هنوز جنبش کمونیزنان، باری است که سنگ

شه کن کردن یستی، به ریدئولوژی و برنامه کمونیا زنان به مسالهربط  کمونیست ها

ربط . دندین تعاون داوطلبانه انسان ها را ندیجهان کهنه ستم و استثمار و بنای جهان نو

می را که یخدمات عظ. دندیستی در احزاب خود را ندیزنان به رشد فرهنگ کمون مساله

ان توده های یستی در میزنان می توانست به رشد آگاهی و فرهنگ کمون ییجنبش رها

ست می نامند، یاری از کسانی که خود را کمونیامروز هم بس. دندیرا ند کندبش زحمتک

نظام طبقاتی در سراسر جهان، در اشکال متنوع و با ولع . نندیهم نمی به ن ها را بیربط ا

قت آشکار و عمل ین حقیدن این است که چرا دیسوال ا. کنده می یاز اسارت زنان تغذ

 نقدر سخت است؟ یران ایی اکمونیست هاگی از ه آن برای بخش بزریکردن بر پا

نفک به یال به طورستی روشن کرده که ستم بر زن یه و متدولوژی کمونینظر حال آنکه

م جامعه به طبقات گره خورده است و طی هزاران سال هر شکلی از ستم و استثمار آن یتقس

زنان  ییوابسته به رهانفکی یال به طوررا با خود حمل کرده و محو ستم و استثمار طبقاتی 

بخش زنان را در خدمت مبارزه برای محو جامعه  ییکه مبارزه رها” ستییکمون"آن . است

م و الفبای مبارزه برای محو جامعه یزی از الفبای کمونسیطبقاتی نمی داند، در واقع چ

  !طبقاتی نمی داند

ک یزنان  ییی رهامبارزه برا که کندد با صدای بلند اعالم یران بایستی ایجنبش کمون

عنی مبارزه یسم یکمون مبارزه برای. سم استین کننده از مبارزه برای کمونییبخش تع

دی که انسان ها را به طبقات یبرای محو دکاف های طبقاتی، برای محو آن روابط تول

ن روابط طبقاتی است، و ی، برای محو آن روابط اجتماعی که برخاسته از اکندم می یتقس

  .ن روابط اجتماعی و اقتصادی استیری که نگهبان امحو آن افکا

زنان  ییکه مبارزه برای رها کندح ید با صدای بلند تصریران بایستی ایجنبش کمون

 . ن امروزیاز هم ؛طبقه کارگر است ییبخشی از مبارزه برای رها

د یطه اجتماعی و چه در روابط جنسی و خانوادگی همه بایروابط زن و مرد چه در ح

. ابی شوندیسته شوند و ارزیزنان خدمت می کنند نگر یین که چگونه به رهایسب ابر ح

زنان، آن  مسالهنه یستی در زمیاخالق کمون. نه صاحب اخالقندین زمیدر ا کمونیست ها
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رحمانه در مقابل هر یش می برد و بیزنان را پ ییاخالقی است که مبارزه برای رها

. ستدی، می اکندت یله ستم بر آنان را تقویر وسهه ر کرده و بیزی که زنان را تحقیچ

 .یه اخالق سنتی و مذهبی و پورنوگرافیمنجمله عل

زنان نشانه  ییجنبش رها ییستی در رشد و شکوفایدرجه فعال بودن جنبش کمون

ادعای مبارزه با دشمن بدون . شرو بودن آن استیری آن با دشمن و پیدرجه سازش ناپذ

ادعای . هوده استیب ییکی از ستون های آن، ادعایرش به ویسازمان دادن مبارزه و 

ن نظام اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، یان ایمی از قربانیمبارزه با دشمن بدون اتحاد با ن

د یستی نبایچ کمونیها الفبای مبارزه انقالبی است که ه نیا. کامال توخالی است ییادعا

 .کندفراموش 

 !میاموزیستها بینیاز فم

سم را کنار ینیر واقعی در مورد فمیش فرضهای مضر و غید پیستی ما بایونجنبش کم

بط اجتماعی و فرهنگی نه نقد روایدر زم( آن ییانواع بورژوا حتی)سم ینیفم. بگذارد

ه داری یسم و سرمایشالوده نظام های برده داری، فئودال مکه جز (ارکییپاتر)پدرساالری 

را بررسی کرده و  ها آند یستی بایکه جنبش کمونده است یاست، به دستاوردهای مهمی رس

 ستینید از فمیبا به خصوص کمونیست ها. کندک خود جذب ینقادانه در بدنه دانش تئور

سم، دانش مهمی را در یرا آنان با استفاده از مارکسیز. اموزندیشتر بیست بیهای مارکس

ن برای بقای خود استفاده ه داری جهانی از آینکه چگونه نظام سرماینه ستم بر زن و ایزم

ه داری یک تئوری و برنامه برای سرنگونی نظام سرمایسم ینیفم. د کرده اندیمی کنند، تول

و ساختار سنتی جامعه  ست، اما شالودهیسم نیسم و گذر به کمونیالینی آن با سوسیگزیو جا

ماعی و ر پای نظام کنونی را با ضربه زدن به روابط اجتیو مرتبا ز کندف می یرا تضع

ست، مبارزه یک کمونینه نقطه حرکت یهر آ. کندافکار و فرهنگ پدرساالرانه خالی می 

شه کن کردن روابط اقتصادی و اجتماعی استثمارگرانه در جهان کنونی باشد، یبرای ر

اگر جنبش . سم برای انقالب پرولتری خواهد بودینیت فمیمسلما قادر به درک اهم

، سلسله مراتب کندسم از روابط پدرساالری را جذب نینیفم زیق و تیستی نقدهای عمیکمون

د هم ید گفت که بازتولید خواهد شد و در واقع بایدرون خودش بازتول سنتی و پدرساالرانه

 .شده است
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. کنند ها حمله می ستینیکه به جنبش زنان و فم ران هستند کسانییدر جنبش چپ ا

ش راست و یک گراین حمالت مشخصه یا. تاداف سمین کمونیان دروغین مدعید به دام اینبا

ک با دشمنان مردم یدئولوژیاسی و اجتماعی و ایمحافظه کارانه است که از سازش های س

جاد یها ا ستینیه فمین دسته علیاز فضای مسمومی که ا کمونیست هابرخی . ندارد ییابا

 . کرده اند در امان نمانده اند

گر یست حمله می کنند و مرتبا به زنان دیمونست کینیشاتی سنتی که به زنان فمیگرا

نان در عرصه یا .ت افشا کردید با جدید را بایهشدار می دهند که مبادا با آنان همراهی کن

برالی یت می کنند که جنبش زنان لین شکایاسی راست و محافظه کارند اما از ایمبارزه س

برالی است که یو ل ییژواانی بورینان گفت آن جرید به ایبا! عجبا! است ییو بورژوا

مظاهر گوناگون روابط سنتی و پدرساالری را دست نخورده می گذارد و هم و غمی در 

 .شه کن کردن آن از خود نشان نمی دهدینه ریزم

 زنان ییجنبش کارگری و جنبش رها

زنان به استدالالت  ییت خود با جنبش رهایشات راست و سنتی برای پوشاندن ضدیگرا

ند یبت پدران زنان کارگر ظاهر شده و می گویمتوسل می شوند و گاه در ه زین” کارگری"

د فقط از حقوق زنان کارگر و زحمتکش دفاع ینباشد با” ییبورژوا"نکه جنبش زنان یبرای ا

نان از ستم مضاعف بر زن کارگر کامال یف ایتعار. د باز کردیز باینان را نیمشت ا. کند

آنان ستم مضاعف بر زن کارگر را به . درساالری استمردساالرانه و متاثر از فرهنگ پ

که ستم مضاعف بر زن به معنای آن است یدر حال. ل می دهندیافت حقوق کمتر از مرد، تقلیدر

کر زن یز بر پین ستم پدر و شوهر نیوغ سنگیه داری، یکه عالوه بر ستم و استثمار سرما

ان مردان زحمتکش و زنان یم ن روابط ستمگرانهیا. کندنی می یکارگر و زحمتکش سنگ

تمام جامعه به گونه ای . اجتماعی است مسالهک یست بلکه یای فردی ن مسالهزحمتکش 

ک معضل ین یا. ر اسارت زنان شوندیل به زنجیافته که پدر و شوهر و خانواده، تبدیسازمان 

زمان شرفت اجتماعی است که فقط با سایار بزر  و سدی در مقابل هر گونه پیاجتماعی بس

که به زن  ییاغلب ستم ها. ه آن مبارزه کردیک مبارزه اجتماعی و توده ای می توان علیدادن 

زن کارگر عالوه بر . می شوده زنان جامعه یاست که به بق ییهمان ستم ها می شودکارگر 

ه فرهنگ خرافه ید تابع مردان خانواده اش باشد، بر پایرد، باینکه حقوقی کمتر از مرد می گیا
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و قانونا از حقوق برابر با مرد محروم  می شودقانونا برده مرد حساب . کندسنت رفتار و 

 ییزن کارگر در ساختار مردساالرانه و سنتی مجامع عمومی و تشکالت کارگری جا. است

ن ها یا. است( همراه با ضرب و شتم)ر ستم یز از سوی مرد کارگر زیندارد، و در خانه ن

ه ساختارها و ید علیدر جنبش کارگری با .جنبش کارگری طرح شوندد در یمسائلی است که با

 مساله. مبارزه شود می شودزنان کارگر  ییت همه جانبه و شکوفایفرهنگ سنتی که مانع فعال

د آن را یبا. ی در جنبش کارگری طرح شودبه خود خود به طورست که یای ن مسالهزنان 

دا یکال و نو پیری به لحاظ اجتماعی خصلت رادآگاهانه طرح کرد و جا انداخت تا جنبش کارگ

خی آن، درک محدود آنان از یاز طبقه کارگر و رسالت تار کمونیست هادرک محدود . کند

 . دهند ییفه کم بهاین وظیسم و الزامات مبارزه برای آن، باعث شده که به ایسم و کمونیالیسوس

که رسالت طبقه کارگر بهبود وضع  ان کارگران ببرندین آگاهی را به مید ایبا کمونیست ها

روابط  ن بایای نویک دنیای کهنه و ساختن یدن رسالت وی نابودی. ستیفعلی خودش ن

نکه نشان دهد برای یطبقه کارگر برای ا. ن انسان هاستین بیاقتصادی و روابط اجتماعی نو

ده توجه رهای اسارت زنان در جامعه و خانواید به شکستن زنجینی می جنگد بایای نویدن

کارگر آگاه . ک داشته باشدی، برای آن برنامه داشته باشد، خط داشته باشد، پراتکندخاص 

ن و زشت یع تریکی از شنیان زن و مرد در جامعه را یم نابرابری کارگری است که رابطه

م جامعه ین نابرابری های جامعه می داند و آگاه است که سازش با آن در واقع سازش با تقسیتر

ان زن و مرد کارگر در واقع ین نابرابری زشت در میآگاه است که تکرار ا. بقات استبه ط

ه زنان یکارگر آگاه کارگری است که می فهمد خشونت عل. م نظام طبقاتی استیکمک به تحک

کتاتوری طبقه یر آنان به اشکال گوناگون در واقع بخشی از شبکه اعمال دیو سرکوب و تحق

، در کندن نگرش عمل نینگونه ننگرد و طبق ایا مسالهه کارگر به اگر طبق. بورژوازی است

 به عنوانل به طبقه کارگر ین دلیسم به ایمارکس. کندخی خود عمل نمی یواقع به رسالت تار

اگر . دگان جامعه استیتمام ستمد ییاش در گرو رها ییک طبقه خاص می نگرد که رهای

دگان جامعه گفت که یه ستمدینمی توان به بق گری، دکندطبقه کارگر هم خود را مصروف خود 

د در پشت یت است و طبقه خاصی است که بایبشر ییطبقه کارگر رهبر مبارزه برای رها

کی از یبلکه . ستیه ستم بر زن فقط امر زنان نیلمبارزه ع. دیه جهان کهن جنگیپرچم آن عل

 . ستی و کارگری استیدی جنبش کمونیف کلیوظا
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 ستیینبش کمونش بسوی نوسازی جیپ

گی کندرگی بر ضعف ها و پرایده است که برای چیستی به مرحله ای رسیجنبش کمون

 به خصوصخ خود و یهای مثبت و منفی تار د درسیبا. کندد خود را نوسازی یاش با

ه ید به تجزیبا. کندپا شدند را نقادانه جذب  ستم بریستی که در قرن بیالیخ جوامع سوسیتار

نی یکه در جهان و در کشورهای مختلف رخ داده بپردازد و سنتز نو راتیییل تغیو تحل

سم که علم یکمون. ر استییجهان خارج از ذهن ما ماده در حال حرکت وتغ. ارائه دهد

و تحرک جهان خارج را در  ییاید پویستا بماند و بایر جهان است نمی تواند اییر و تغیتفس

شات یها و گرا ختن خطینوسازی، دور ر نیکی از مولفه های مهم ای. کندخود منعکس 

ن یران در عیستی این نوسازی، جنبش کمونیبرای ا. زنان است مسالهنه یغلط در زم

ن انتقاد دو سطح یا. کندانتقاد  به خودد ین المللی، بایستی بیرار جنبش کمونیافتخار به م

 .دارد

طبقه  ییر رهاگاه آن دیزنان و جا مسالهستی به یک جنبش کمونیکم، نگاه تئوری

ه داری و یستی و مقام آن در سرنگونی نظام سرمایگاه آن در جنبش کمونیکارگر و جا

 . سمیالیاستقرار سوس

 ییت جنبش رهایدامن زدن و تقو در ارتباط باران یستی ایدوم، عملکرد جنبش کمون

 .زنان

رزه ن جبهه از مبایروی اجتماعی در این نیشروتریران، زمانی پیستی ایجنبش کمون

م مذهبی در یک رژیطی که یدر شرا به خصوصن معضل یا. ستیاما امروزه ن. بود

 . می شودگران تمام شده و  ران حاکم است، برای مایا

ران قطار یستی ایل آن است که جنبش کمونیک طرف به دلین عقب ماندگی از یا

ن یتر یعال دیبا. ن المللی را از دست داده استیستی بین جنبش کمونیشیهای پ شرفتیپ

رون آورده و به یر آوار بین المللی را از زیستی بیهای جنبش کمون شرفتیتئوری ها و پ

را به جرات می توان گفت یز. میل کنیست می دانند تبدیآگاهی تمام کسانی که خود را کمون

عقب تر از ( گرینه های دیار زمیو متاسفانه بس)نه ین زمیران در ایستی ایکه جنبش کمون

از . ستی تحت رهبری مائوتسه دون استیالین سوسیک کسب شده در چیو پرات تئوری

د شده ینه ستم بر زن تولیمی در زمیسال گذشته، دانش و آگاهی عظ 10در گر،یسوی د

سر ه دردناکی در جهل و بی خبری ب به طرزران نسبت به آن یستی ایاست که جنبش کمون
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 .کندب آن مقاومت می می برد و در مقابل هر تالشی برای درک و جذ

. کی نمی تواند انجام شودیق آموزش تئوریزنان صرفا از طر مسالهنه ینوسازی در زم

ستی در یدر احزاب و سازمان های جنبش کمون مبارزه دو خط بلکه در گرو دامن زدن به 

ست که خصلت یزی نیت ها، چیرا اوال عقب ماندن آگاهی از واقعیز. استنه ین زمیا

ت ها و ضرورت های مبارزه طبقاتی، یعقب ماندن آگاهی از واقع. ته باشدطبقاتی نداش

اسی ید دست به مبارزه سیبرای جارو کردن آن با. کندد می یتول ییروی سماجت بورژواین

 . ک زدیدئولوژیو ا

ستی هرگز فقط با آموزش یق در احزاب و سازمان های کمونیا، جا انداختن حقایثان

به . ک بوده استیدئولوژیاسی و ایستلزم دست زدن به مبارزه سبلکه م. انجام نشده است

و سپس در  ،تی مورد قبول واقع شدهیشرو در ابتدا توسط اقلیده های پیکلی، همواره ا طور

ک قانون ین یا. می شودشتری واقع یمورد قبول عده ب( و آموزش)جه مبارزه خطی ینت

نه مبارزه یدر زم ه خصوصبجهانشمول است که در همه عرصه های جامعه بشری، 

ن و یده های نویا ده های کهنه و غلط همواره مقاومت می کنند ویا. کندطبقاتی، عمل می 

دامن زدن به . خرج دهنده د تالش و مبارزه مستمری بیروز شدن بایح برای پیصح

ه های نوسازی ین پایتر کی از مهمیزنان،  مسالهو آگاهگری بر سر  مبارزه دو خط

محصول . داد یید به آن کم بهایچ وجه نبایه ستی است و بهیازمان های کموناحزاب و س

تا قدرتمندتر و یفیستی کیک جنبش کمونیگر، تولد ینه و عرصه های دین زمینوسازی در ا

 . الهام بخش تر خواهد بود

. ردیشروی زمانه خود قرار گیده های پید در راس ایستی ما می تواند و بایجنبش کمون

ن ییهای غلط و نوسازی آن، تع ستی از خطیست در پاکسازی جنبش کمونیکمون نقش زنان

ک سنگر محکم برای جنبش یل به ید تبدیستی ما می تواند و بایجنبش کمون. کننده است

 . زنان شود ییرها

در صف اول و  :شتر نداردیبخش زنان سه انتخاب ب ییقی در قبال جنبش رهایهر رف

 رد؛یراد بگیستاده و به آن ایه ایا در حاشی ؛ا به لرزه در آوردهمراه آن دژهای نظم کهن ر

الب خشم سر ین سیرا ایز .صورت غرق خواهد شد نیکه در ا ستدینکه در مقابلش بایا ای

نده ای تابناک برای یه دار آین موجی است که طالیا. ستادن ندارد و تازه آغاز شده استیا

را یشنهاد خواهد کرد زیقی پیر رفه ول را بهستی راه ایمطمئنا جنبش کمون. ت استیبشر
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  .ن به ضرر انقالب پرولتری استیهر راهی جز ا

اسی یتحوالت س. خی قرار گرفته استیران در چهار راه حوادر تاریا گریبار د

گر مبارزه طبقاتی وابسته به نقشی است که یک دور دیسرنوشت  .ش استیبزرگی در پ

ران یستی ایاسی جنبش کمونیس ـک یدئولوژین نوسازی ابدو. کندفا می یستی ایجنبش کمون

کی از مولفه های مهم یبدون شک . ن جنبش فائق آمدیگی اکندنمی توان بر ضعف و پرا

 .زنان است مسالهستی نسبت به یح و تکامل خط جنبش کمونین نوسازی، تصحیا

 ! میده به خودم و جرات صعود به قله ها را یابیلحظه را در! وقت تنگ است رفقا
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