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ي كه قبال در چند شماره از نشريهمجموعه اي كه پيش روي شماست،  نوشتاري است 
درحاشيه پيام  « البته نوشتار .ست به چاپ رسيده ا»سامان نو«پژوهش هاي سوسياليستي 

و گزيده اي از گفتگوي كالرازتكين با لنين درباره » اشرف دهقاني به مناسبت هشت مارس
  . ها اضافه شده است مسئله زن نيز بدان

بخشي از طرح تحقيقي دامنه دار ولي ناتمامي است كه پيرامون ارتباط مجموعه اين 
اميد آن . و بين المللي، صورت گرفته استجنبش كمونيستي و جنبش زنان در سطح ملي 

  . هاي ديگر نيز در آينده منتشر شونداست كه  فرصتي فراهم آيد تا بخش
 را بر »سامان نو« منتشر شده در اسان دانش كه ويراستاري نوشتارجا دارد كه از رفيق س

 كه به ) مائوئيست-لنينيست  -ماركسيست (عهده گرفته و رفقايم در حزب كمونيست ايران 
  .انتشار اين مجموعه ياري رساندند، تشكر كنم
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  پيش درآمد 

كند، ها را دشوار ميتغيير در ترتيب اين نوشتار تا حدودي بررسي تئوري و پراتيك بلشويك
هاي ي زنان تحت تاثير نظريه در مورد مسئله1917كتبر زيرا حزب بلشويك تا پيش از انقالب ا

تري از توان به درك عميقها، نميدر نتيجه بدون بررسي آن نظرگاه. رايج  انترناسيونال دوم بود
هاي توان گسست انقالبي لنين از دركافزون براين، نمي. ها دست يافتعملكرد بلشويك

  .مورد زنان را به قدر كافي برجسته كردرفرميستي غالب بر انترناسيونال دوم در 
هاي به هرروي، ترتيب روشمند اين سلسله نوشتار بر اين مبنا بود كه نخست به نظريه

ي ماركس و انگلس و عملكرد انترناسيونال اول و دوم در مورد زنان بپردازد و پس از آن تجربه
 به "سامان نو"ار نشريه اما با اختصاص يافتن شماره چه. شوروي مورد بررسي قرار گيرد

 به مناسبت نودمين سالگرد انقالب شوروي، موجب شد كه اين بخش زودتر 1917اكتبر 
 .منتشر شود

 براي پرهيز از طوالني شدن مقاله، در اين متن به طور عمده به مشي و عملكرد 
سي انقالب نياز به تاكيد است كه برر. پردازيمي انقالب اكتبر ميها در دوران اوليهبلشويك

زيرا . ي پس از انقالب جامعه شوروي ممكن نيستاكتبر بدون توجه به تحوالت سه دهه
به نظر نگارنده، . ، در همان فرداي پيروزي شكست خورد1917برخي معتقدند انقالب اكتبر

ها زن و مردي كه آگاهانه اين بي مسئوليتي نسبت به تاريخ است كه بدينسان تالش ميليون
ي بديهي است كه نخستين تجربه.  جهان را دگرگون كنند،  ناديده انگاشته شودخواستندمي

) ها سنگيندر برخي زمينه(هاي بسيار ي نوين با اشتباهريزي جامعهطبقه كارگر براي پي
. ي تاريخي خط بطالن كشيدتوان بر اين تجربهها نميي اين اشتباهاما با  مشاهده. همراه بود

ي تاريخي و هاي مثبت و منفي اين تجربه برخورد ديالكتيكي به جنبهطبقه كارگر بدون
ي سوسياليستي در قرن بيست تواند مدعي سازماندهي جامعهسنتز آنها در سطحي باالتر نمي

  . و يكم باشد
ي زنان با تضادهاي واقعي، پيچيده و عظيمي دست و پنجه نرم ها در مورد مسئلهبلشويك

مروز نيز طبقه كارگر در سطح و شكل ديگر و شرايطي به مراتب تضادهايي كه ا. كردند
ها بدون نگرش عميق و همه جانبه از اين در نتيجه، كمونيست. تر با آنها روبروستپيچيده
   1. ي زنان دست يابندمسئلهتوانند به درك درستي از ي بزرگ بشري نميتجربه
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  آغازي نو

. شودف نويني در مسير رهايي زنان محسوب مي، نقطه عط1917بدون شك انقالب اكتبر
. تاريخ بشر به طور مشخص جنبش رهايي زن تا آن زمان چنين جهشي را تجربه نكرده بود

، 1917آذرخش انقالب در فوريه .  پيشگامان  اين انقالب بودند- به ويژه زنان كارگر -زنان 
اليستي اكتبر منجر شد و مسير انقالبي كه به انقالب سوسي. ور شدتوسط زنان كارگر شعله

زنان كارگر و دهقان نقش موثري در پيروزي و تثبيت اين انقالب . تاريخ قرن بيستم را رقم زد
  . ايفا كردند

براي نخستين بار در طول تاريخ جهان، انقالبي به وقوع پيوست كه رهايي زن، آگاهانه در 
هاي اقتصادي، ي عرصهه و قاطع در همههاي انقالبي كوتاطي فرمان. دستور كار آن قرار داشت

به رسميت شناختن حق راي، حق انتخاب . اجتماعي، سياسي حقوق زن و مرد برابر اعالم شد
كردن و انتخاب شدن، حق طالق و ممنوع شد ن ازدواج اجباري، آزادي سقط جنين، از ميان 

زد ميان زن و مرد، به ، برابري دستم"مشروع و نامشروع"برداشتن تقاوت حقوقي ميان كودكان 
... ها و آزادي همجنس گرايان ورسميت شناختن مرخصي دوران بارداري و ايجاد مهد كودك

  . اي از قوانين انقالبي بودند كه به رهايي زنان ياري رساندندمجموعه
هاي ترين جمهوريهيچ حزب دمكراتيك، حتا در پيشرفته": ، گفت1919 در جوالي  لنين

مان در مورد حقوق ها يك صدم كاري كه ما در اولين سال حكومتست طي دههبورژوايي نتوان
ما در يك ":  وي در دومين سالگرد پيروزي انقالب افزود2 ".زنان انجام داديم را انجام دهد

ي اروپايي در طول دو سال كارهايي جهت رهايي زنان و دستيابي به برابري كشورعقب مانده
 "يهاي پيشرفتهجمهوري" سال در مجموعه 130داديم كه طي  انجام "جنس قوي"زنان با 

  3 ".دمكراتيك جهان انجام نگرفت

پس از گذشت نزديك به يك قرن از انقالب اكتبر، . هرگز ادعاهاي لنين غلوآميز نبودند
. هنوز در بيشتر كشورهاي جهان اين حقوق با چنين صراحت و شفافيتي رسميت نيافته است

كنند، برآورده داري زندگي مي سرمايهيه امروز در كشورهاي پيشرفتهشايد براي كساني ك
اما براي پرهيز از چنين قضاوتي بايد . ساختن چنين حقوقي كار چندان مهمي نبوده است

داري آن زمان مقايسه كرد تا عمق ي سرمايه را با كشورهاي پيشرفته1918روسيه 
زنان، در آن دوره فقط در كشورهايي . بهتر درك كرددستاوردهاي انقالب اكتبر را در مورد زنان 
در فرانسه، مهد انقالب بورژوايي تا پس از جنگ . چون فنالند و نيوزيلند حق راي داشتند

جهاني دوم، يعني حدود سي سال پس از انقالب اكتبر هنوز زنان از حق راي محروم بودند و 
  . ن در اين كشور غير قانوني بود، سقط جني1974حدود نيم قرن پس از آن يعني تا سال 

انقالب اكتبر، چشم انداز نويني به روي آزادي بشريت گسترد و  معيارهاي نويني براي 
تا آن زمان هيچ انقالبي به اين ميزان نقش سنتي زن را به چالش نكشيده . رهايي زنان ارايه داد
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هاي سنتي ي انديشهليهدر همين انقالب بود كه  روابط اجتماعي ميان زن و مرد و ك. بود
ي كمونيسم جنگي زنان و مردان طي دوره. مرتبط با آن به طور مستمر زير سئوال قرار گرفتند

هاي عمومي، مجموعه مناسبات اجتماعي ميان زن و مرد را به هاي پس از آن در كلوبو سال
ش كار خانگي در برده طلبيدند، از نقد نقهاي مردساالرانه را به مصاف ميكشيدند و ايدهنقد مي

ي روابط جنسي و نقد افكار و فرهنگ سنتي در نگهداشتن زن گرفته تا نقد اخالق پوسيده
  . هاي مختلف ميان زن و مردعرصه

ي جنبش رهايي زن در كشور ، آنيسا آرماند يكي از رهبران برجسته1919در سپتامبر 
ان بدون كمونيسم قابل تصور اگر رهايي زن": شوراها، در كشاكش جنگ داخلي اعالم كرد

 ديدگاهي كه هنوز بسياري از 4 ".نباشد، كمونيسم نيز بدون رهايي زنان قابل تصور نيست
اين ديدگاه ديالكتيكي عميق، حاصل .  امروز نيز از درك آن عاجز هستند"هايكمونيست"

ي طبقاتي گام زهي مبارها زن كارگر و دهقان در روسيه بود كه به صحنهپراتيك انقالبي ميليون
هاي بورژوايي بيان گسستي تاريخي از انقالب) همچون كمون پاريس(انقالب اكتبر . نهاده بودند

ي عطف نويني براي رهايي بشريت و به ويژه قرن هيجده و نوزده بود و به همين دليل نقطه
ت با ناگفته نماند كه اين آغاز نوين تاريخي از همان نخس. شودرهايي زنان محسوب مي

  . هاي عيني و ذهني مشخصي روبرو شدمحدوديت
چگونگي نابود كردن (اي انقالب ي تنگاتنگ بين مشي عمومي و پايهدر انقالب اكتبر رابطه

با خط مشخص انقالب در مورد )  يابي كلي جامعهساختار كهن و پي افكندن طرح نو و سامان
سنج اين انقالب نيز بدل نان، به ميزاني زچگونگي برخورد به مسئله. رهايي زن چشمگير بود

ي ها در زمينهي درستي و نادرستي عملكرد كلي بلشويكتوان گفت درجهبه جرات مي. شد
بي جهت نبود كه اولين . ي زنان نيز قابل ارزيابي بودساختمان سوسياليسم در ارتباط با مسئله

تر ي زنان، هر چه برجستهلههاي آغازين انقالب در مورد مسئهاي عيني در سالمحدوديت
ي زنان رخ داد و ها از دستاوردهاي انقالب نيز در مورد مسئلهنشينيآشكار شد و اولين عقب

ي شكست اين انقالب در اهداف خود بدل سرانجام، شكست زنان در امر رهايي خويش، به نشانه
-ه كنار نهاده نمياي بشد و طي پروسهچنانچه پيشاپيش هدف رهايي زنان تضعيف نمي. شد

توانست به كشوري سرمايه داري تغيير ماهيت شد، شوروي از يك كشور سوسياليستي نمي
  .  دهد

ي پيش از ها در دورهاي كوتاه به مشي و عملكرد بلشويكاما براي بررسي اين روند، اشاره
  .رسد به نظر ميانقالب ضروري
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  پيش از انقالب اكتبر

  
-ي زنان  تحت تاثير انديشهها با مسئله، چگونگي برخورد بلشويكهمانگونه كه اشاره شد

به دليل رشد و گسترش مبارزات زنان، توجه انترناسيونال . هاي غالب انترناسيونال دوم بود
ي زنان جلب شد و شعار  حق راي براي زنان، توسط انترناسيونال مورد قبول دوم به مسئله

دفاع . لفت برخي از رهبران انترناسيونال دوم قرار داشتشعاري كه زماني مورد مخا. واقع شد
از يك سو بيان تاكيد بر . از حق راي زنان، كاركردي متناقض براي انترناسيونال دوم داشت

هاي رو ي زنان و توجه طبقه كارگر به اين موضوع بود و از سوي ديگر گرايشاهميت مسئله
گرايشي كه . دادرناسيونال دوم را نيز پاسخ ميبه رشد پارلمانتاريستي و رفرميستي درون انت

نگريست نه به عنوان يك آوري راي ميبه زنان به ويژه زنان كارگر به مثابه منبعي براي جمع
  . تواند محرك انقالب پرولتري باشدنيروي اجتماعي كه مي

وم، ها مانند بيشتر احزاب سوسيال دمكرات عضو انترناسيونال دافزون بر اين، بلشويك
 از نظر سوسيال 5. پنداشتنديِ رفرميستي و فقط دمكراتيك ميي زنان را يك مسئلهمسئله
توانست در چارچوب نظام ها مطالبات زنان خصلتي بورژوا دمكراتيك داشت كه ميدمكرات

آنان براي مقابله با نفوذ زنان بورژوا در جنبش زنان بر مطالبات . سرمايه داري تحقق يابد
تاكيد ...) ها ومانند برابري دستمزد ميان زن و مرد و ايجاد مهد كودك(نان كارگر اقتصادي ز
توان تمايز خود كردند تنها از اين طريق مي زنان سوسياليست در آن دوره تصور مي6.داشتند

از . روي زنان كارگر از زنان بورژوا شدرا با زنان بورژوا نشان داد و مانع سازش طبقاتي و دنباله
  .  سازماني نيز مدافع ايجاد تشكالت زنان كارگر بودند كه مستقل از زنان بورژوا باشدنظر

 تا 1905هاي  ي زنان، طي سالحزب بلشويك، اين ديدگاه و مشي را در مورد مسئله
هاي ي زنان تحت تاثير ويژگيها به مسئلهبرخورد بلشويك. ، به پراتيك گذاشت1917
استبداد تزاريسم جاي چنداني براي پارلمانتاريسم باقي . يز بودي طبقاتي در روسيه نمبارزه
ها بسيج زنان فقط بر مبناي حق راي چندان كاركردي در نتيجه براي بلشويك. گذاشتنمي

ها با بورژوازي ليبرال روسيه بر سر رهبري ويژگي ديگر، رقابت شديد ميان بلشويك. نداشت
وسيه شكاف عميقي ميان طبقه كارگر و بورژوازي  ر1905انقالب . مبارزات عليه تزار بود

. تر شدليبرال را نشان داد، شكافي كه با حمايت بورژوازي از جنگ جهاني اول بسيار عميق
هاي بورژوا باقي ها با فمينيستي سياسي چنداني  براي اتحاد بلشويكاين شكاف زمينه

لنين در فراز و نشيب و همين شرايط سياسي مشخص به موازات روش انقالبي . نگذاشت
  . ها را در مورد جنبش رو به رشد زنان روسيه تعيين كردتدارك انقالب، موقعيت بلشويك

پيش از آن تشكالت محدودي . ، در كشور روسيه وجود نداشت1905جنبش زنان تا سال 
اين . هاي آريستوكرات بودندكرده موجود بود كه بيشتر شامل فمينستاز زنان تحصيل
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پرداختند و كردند، به سازماندهي كارهاي خيريه ميت، سواد آموزي زنان را تبليغ ميتشكال
بيداري واقعي . كردنددر مواقع جنگ، زنان را براي توليد يونيفورم ارتش تشويق و آماده مي

براي نخستين بار .  آغاز شد1905زنان به طور گسترده با آغاز انقالب بورژوا دمكراتيك 
در فوريه . گفتندشان سخن ميهاي عمومي بود كه زنان در مورد حقوقسهروسيه، شاهد جل

 توسط "اتحاديه زنان براي حقوق برابر"، يك تشكيالت  سراسري فمينيستي به نام 1905
ايجاد شد كه به سرعت رشد كرد و ) روشنفكران، معلمان، خبرنگاران(زنان طبقه متوسط 

اين تشكل، خواهان اصالحات بورژوا . لب كردتوجه بسياري از زنان كارگر را به خود ج
ي حقوق سياسي زنان بود، حقوقي مانند برابري در مقابل قانون، حق راي راديكالي در زمينه

هاي هر چند بيشتر فعاالن اين اتحاديه به خواسته. بدون تبعيض جنسيتي، ملي و مذهبي
 عضو 8000ن تشكيالت با دادند، با اين حال همياقتصادي زنان كارگر توجهي نشان نمي

هاي كلي سياسي اين تشكل به طيف گيريجهت.  ايفا كردند1905نقش فعالي در انقالب 
  . چپ روسيه نزديك بود

كرد كه عليرغم  فعاليت مي"حزب مترقي زنان"همزمان، تشكل ليبرال فمينيستي 
 زنان، سياست هاي حقوقيهاي اقتصادي زنان كارگر و دهقان و خواستهپافشاري بر خواسته

ي گرا بود و با مبارزه تشكلي قانون"حزب مترقي زنان". كرداي را تبليغ ميسازشكارانه
حتا با اين استدالل كه اعتصاب كارگران به زيان زنان و كودكان . كردانقالبي مخالفت مي

ن اين تشكل قادر به گردآوري نيروي چنداني نشد ولي رهبران آ. كرداست با آن مخالفت مي
  . گرفتندهمواره در برابر احزاب چپ جبهه مي

با گسترش صفوف زنان كارگر در مراكز توليدي و صنعتي، نقش زنان در مبارزات كارگري 
هاي پي درپي  توانستند تزار را وادار كنند كه كار كارگران طي اعتصاب. تر شدبرجسته
 اينكه زنان همانند مردان در با وجود. ي زنان و كودكان را به طورقانوني لغو كنندشبانه

هاي كارگري شركت داشتند، اما سوسيال دمكراسي روسيه نفوذ  و اعتصاب1905انقالب 
. اين ضعف تا زمان انقالب اكتبر و حتا پس از آن نيز پابرجا بود. چنداني بين زنان نداشت

ال در سال براي مث. زنان كارگر تمايلي به عضويت در حزب يا سنديكاهاي كارگري نداشتند
دادند  درصد از اعضاي سنديكاي صنايع نساجي را كارگران زن تشكيل مي4/4، فقط 1907

ي ششم در كنگره. ي زنان كارگرشاغل در اين بخش نداشتكه هيچ تناسبي با تعداد گسترده
 درصد 6 نماينده، فقط ده تن يعني حدود 171، ازتعداد 1917حزب بلشويك در سال 

 8، تعداد زنان عضو حزب به 1922حتا پس از انقالب يعني در سال . ندنمايندگان، زن بود
  . درصد رسيد
. هاي بورژوا دور كنندهاي فمينيستكردند زنان كارگر را از جلسهها تالش ميبلشويك

هاي رفقاي زني چون دادند، حتا با تالشآنان روي خوشي به تشكل مستقل زنان نشان نمي
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براي مثال زماني كه اولين تالش كولنتاي به بار . كردندهي نميكولنتاي نيز چندان همرا
نشست و توانست تعدادي از زنان كارگر را در پترزبورگ متشكل كند فعاالن محلي حزب از 

وقتي كه كولنتاي و زنان كارگر به محل . ي زنان دريغ كردندهمكاري براي برگزاري جلسه
ي جلسه": سيدند بر سر در محل نوشته بودهاي كارگري ري خود در يكي از كلوبجلسه

 به همين دليل فعاليت كلوب زنان ".ي فردا فقط براي مردان استزنان ملغي شد و جلسه
  . كولنتاي چندان پا نگرفت
هاي خود ادامه دادند و ها، زناني چون كولنتاي به تالشتراشيولي عليرغم اين مانع

 نفر از زنان و مردان آگاه 300 تا 200لعاتي شامل ها منجر به  كلوب مطاسرانجام اين تالش
هاي  اختالفياين كلوب نيز به واسطه. آن دوره شد كه دو سوم شركت كنندگان، زن بودند

اي نيز تحت عنوان عده. ها از رونق افتادها و منشويكآشكار و شديد سياسي ميان بلشويك
ر حضور داشته باشند مانع از شركت هاي زنان كارگاينكه زنان روشنفكر نبايد در جلسه

  . ها شدندكولنتاي در اين گردهمايي
كه (هاي كارگري  زنان يك پنجم اعضاي كلوب1908 تا 1905هاي انقالب طي سال

  .  سال بودند25بيشتر اين زنان، باسواد و زير . دادندرا تشكيل مي) شش هزار تن عضو داشت
ي نماي رابطهي تمام تشكيل شد آيينه1908 ي زنان روس كه در دسامبرنخستين كنگره

هاي مختلف زنان براي اتحاد اين كنگره، توسط گروه. زنان فمينيست با زنان سوسياليست بود
جنبش زنان، چه پرولتري، چه بورژوايي، ": شعار كنگره اين بود. با يكديگر تشكيل شده بود

   ".ي زنان باشدبايد براي همه
ي زنان خالف شركت در اين كنگره بودند، اما زماني كه با عالقهها در ابتدا مبلشويك

رياست . كارگر به حضور فعال در اين كنگره روبرو شدند به ناچار در اين كنگره شركت كردند
ي ضعف و اين امر نشانه. ي يك مرد بودها در اين كنگره بر عهدههيأت نمايندگي بلشويك

هيأت نمايندگي تالش داشت بر توهم زنان . ان بودمحدوديت آشكار اين حزب با موضوع زن
. هاي بورژوا غلبه كند و همكاري ميان آنها را به حداقل رساندكارگر نسبت به فمينيست

هاي آنان به توافق نرسد آنجا را ضمن اينكه آماده بود تا در اولين فرصتي كه كنگره با خواسته
وسيع و دمكراتيك ميان زنان در كنگره ها خواهان اتحاد در مقابل، منشويك. ترك كنند

 جلسه 50حدود . شان مبني بر اتحاد با بورژوازي ليبرال بودبودند كه منطبق بر مشي سياسي
با اين وجود، .   زن  در آن شركت كردند650 تا 500پيش از برگزاري كنگره تشكيل شد كه 

ي حاضر در اين  نماينده1053از . تعداد نمايندگان زن كارگر در كنگره بسيار محدود بود
زنان از سه قشر متفاوت در اين كنگره حضور . ي زنان كارگر بودند نفر نماينده45كنگره فقط 
اي از زنان طبقات حاكم، تعداد محدودي از زنان كارگر و اكثريت با زنان داشتند، عده

حاد سياسي با ي وابسته به اقشار مرفه جامعه بود كه تمايلي به اتكردهروشنفكر و تحصيل
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  .  ها نداشتندبلشويك
هاي بورژوا بر حقوق فمينيست. هاي كنگره شاهد مشاجرات سياسي شديد بودجلسه

فردي و مشترك زنان تاكيد داشتند و خواهان اتحاد زنان، صرف نظر از پيوندهاي حزبي و 
وق متفاوتي ها باور داشتند كه زنان طبقات مختلف از حقدر مقابل، بلشويك. طبقاتي بودند

برخوردارند و بايد به اشكال مختلف، براي حقوق جمعي خود مبارزه كنند و بر تشكل 
در روز پاياني كنگره، نمايندگان بلشويك جلسه . جداگانه و مستقل زنان كارگر تاكيد داشتند

- ها سمتكولنتاي در آن دوره با منشويك. ها در جلسه ماندنداما منشويك. را ترك كردند
اشت، اما مواضع وي در اين كنگره با هر دو جناح حزب سوسيال دمكرات متفاوت گيري د

هاي ي زنان از نظر كيفي با ديگر سوسياليستهاي كولنتاي در مورد مسئلهگرچه نظريه. بود
ي زنان، بايد تضاد بين آن دوره متفاوت نبود، اما كولنتاي  تاكيد داشت كه در مورد مسئله

  . ها را مشخص كرديستها و فمينسوسياليست

هاي ، ركودي در اوضاع سياسي كشور صورت گرفت و فعاليت1905با شكست انقالب 
ي جنبش كارگري اين وضعيت تا اعتالي دوباره. سياسي، يا سركوب و يا بسيار محدود شدند

ي جالبي در جنبش كارگري ، پديده1914 تا  1910هاي طي سال. در روسيه ادامه داشت
هاي كارگري، زنان كارگر مطالبات مشخص خود در بسياري از اعتصاب. اتفاق افتاداين كشور 
هاي بزرگ در اعتراض به برخوردهاي مردساالرانه و حتا برخي از اعتصاب. كردندرا طرح مي

. ها نسبت به زنان كارگر آغاز شدتوهين آميز سر كارگرها و يا كاركنان بخش اداري كارخانه
اين . ه هنگام سخن گفتن، ادب رعايت شود و سخنان ركيك ممنوع شودخواستند كزنان مي

  . ي زن در ميان زنان كارگر بودامر نشان از رشد آگاهي نسبت به مسئله
،  اولين مراسم هشت مارس، روز جهاني زن در روسيه عليرغم فضاي 1913در سال 

از اين مراسم، روزنامه پيش . پليسي برگزار شد و حدود هزار نفر در آن مراسم شركت كردند
به پيشنهاد . هاي زنان كارگر اختصاص دادستوني را به چاپ نامه) هاارگان بلشويك(پراودا 

 "زنان كارگر"اي به نام ي جداگانهها براي اين ستون، نشريهلنين به دليل افزايش ارسال نامه
خش شد و تا شروع اين نشريه مورد استقبال قرار گرفت و در سطح وسيعي پ. انتشار يافت

ي اول ي شمارهسرمقاله.  هفت شماره انتشار يافت"زنان كارگر"ي جنگ جهاني اول، نشريه
ها ها و بورژوا فمينيستاين نشريه كه توسط پليس توقيف شد به تفاوت ميان بلشويك

  . اختصاص يافت
 بورژوا هايجنگ امپرياليستي، شكاف و آنتاگونيسم ميان زنان سوسياليست با فمينيست

هاي فمينيست در واگن ميهن پرستي تزاريسم جاي گرفتند و تمام گروه. تركردرا عميق
از يك سو به . اي بر زندگي زنان كارگر داشتجنگ تاثيرات تعيين كننده. مدافع جنگ شدند

دليل شركت مردان در جنگ تعداد زنان كارگر روبه فزوني گذاشت و از سوي ديگر جنبش 
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هاي جنگ سركوب شده بود، توسط زنان كارگر دوباره قد ولين ماهكارگري كه طي ا
در همان دوران، . ي انقالبي در ميان زنان كارگر گسترش چشمگيري يافتروحيه. برافراشت

، در 1917در ژانويه .  را در سن پترزبورگ و مسكو آغاز كردند"هاي نانشورش"زنان كارگر 
 بيشتر از مردان به انقالب نزديكتراند، زنان انبار يك گزارش پليس مخفي آمده بود كه زنان،
  . شوند و چنين نيز شدباروتي هستند كه با يك جرقه منفجر مي

، در تدارك برگزاري مراسم هشت مارس، 1917حتا وقتي زنان كارگر سن پترزبورگ در 
م برگزار روز جهاني زن بودند رهبران محلي بلشويك در ابتدا از آنان خواستند كه مراسمي آرا

هايي هاي دفاع ايجاد كردند و اعتصاب به راه انداختند، اعتصابكنند، اما زنان كارگر كميته
 هزار كارگر ابزارهاي 200. كه به سرعت  گسترش يافت و حزب بلشويك نيز با آنها همراه شد

 منتهي ، آغاز شد و به سرنگوني تزاريسم1917كار را بر زمين نهادند و بدينسان انقالب فوريه 
  .شد

 روبل 5 روبل براي زنان، 4در پي اين انقالب، حداقل دستمزد براي كارگران تعيين شد، 
  . كردندبراي مردان در حالي كه پيش از آن، زنان نصف مردان دستمزد دريافت مي

. زنان در انقالب فوريه نقش پيشرو و بسزايي ايفا كردند، اما اين نقش چندان ادامه نيافت
زنان اگر در ": اي بر فعاليت سياسي زنان كرد و بيان داشت، تاكيد ويژه1917ريل لنين در آو

توان از دمكراسي كامل و پايدار سخني گفت تا چه رسد به زندگي سياسي شركت نكنند، نمي
 "زنان كارگر"ي  به پيشنهاد لنين، دفتر زنان حزب تشكيل شد و نشريه7 ".سوسياليسم

اين نشريه به افشاي جنگ، افشا .  هزار رسيد50 تا 40ژ اين نشريه به تيرا. دوباره انتشار يافت
و مبارزه با كار كودكان، خواست هشت ساعت كار و مسايل مربوط به جنبش زنان در روسيه 

هاي بسياري ايجاد كرد كه فعال كردن زنان كارگرغير حزب، كلوب. و خارج از آن پرداخت
  . اي آن بودحزبي از اهداف پايه

  اوردهاي اكتبر و جهش فكري لنين دست

هايي كه تبلور نابرابري زن و مرد بود، به طور ي عاليم و نشانهبا پيروزي انقالب اكتبر همه
  . رسمي و قانوني از ميان برداشته شد

ي اكتبر، ازدواج مدني جايگزين ازدواج مذهبي شش هفته پس از پيروزي قيام مسلحانه
ي آن مان سال، حق طالق به رسميت شناخته شد و پروسه دسامبر ه19در . در كليسا شد

شد و بسيار ساده شد، به طوري كه در صورت توافق دو طرف، طالق همان لحظه جاري مي
شد كه در آن هيچ شاهد و در صورت مخالفت يكي از طرفين، دادگاه كوتاهي تشكيل مي

ها كشوري در جهان بود كه در در نتيجه، اتحاد جماهير شوروي تن. دليل و مدركي، الزم نبود
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انتخاب نام خانوادگي . اختيار قانوني مرد بر زن و فرزند لغو شد. آن آزادي طالق متحقق شد
زايمان زنان در . حق ارث از ميان برداشته شد. مشترك به توافق طرفين واگذار شد

بر همين مبنا شد و داشتن فرزند كمتر براي آزادي زنان تبليغ مي. ها رايگان شدبيمارستان
، سقط جنين نيز قانوني شد و بدين طريق اتحاد جماهير شوروي اولين كشور 1920درنوامبر 

  . اروپايي بود كه سقط جنين را قانوني كرد
دانستند كه برابري قانوني به معناي برابري واقعي ها و به طور مشخص لنين ميبلشويك

لنين .  سنتي، برابري زن و مرد ممكن نيستيهاي اقتصادي خانوادهنيست و بدون تغيير پايه
كند، زن عليرغم تمامي قوانيني كه زن را آزاد مي": بسيار شفاف و با صراحت تاكيد كرد

شود كه حركت به سوي آزادي واقعي زن، زماني آغاز مي. ي كار خانگي استهمچنان برده
خانگي صورت گيرد و روند ي همه جانبه به رهبري پرولتارياي در قدرت، عليه كاريك مبارزه

 8 ".تبديل كار خانگي به اقتصاد سوسياليستي در سطحي گسترده نيز آغاز شده باشد
. تراز با جدايي كليسا از دولت دانستكولنتاي نيز جدايي آشپزخانه از ازدواج را رفرمي هم

.  ن بودهاي انقالبي حزب بلشويك در ارتباط با رهايي زناگيريي جهتي اينها  نشانههمه
تر ها وجود نداشت و مهمگرچه هنوز درك روشني از اقتصاد سوسياليستي در ميان بلشويك

از آن گرايش عمومي آنان اين بود كه فقط با  شاغل شدن هر چه بيشتر زنان، ستم بر زنان از 
  . بين خواهد رفت

ها، ها براي محدود كردن كار خانگي، سازمان دادن مهد كودكدر آن دوره بلشويك
 عمومي را در هاي وصله پينه كردنهاي عمومي و كارگاههاي عمومي، لباسشوييرستوران

، نود درصد جمعيت پتروگراد در 1920 تا 1919هاي طي سال. دستور كار خود قرار دادند
طي سال . رسيد درصد مي60اين ميزان در مسكو به . خوردندهاي عمومي غذا ميرستوران
براي . كردندهاي عمومي استفاده مييليون نفر در شهرها از رستوران م12، تقريبا 1920

ي مراقبت از كودك، بر وظايف دولت در برابر كودكان تاكيد شد و كاستن بار زنان در زمينه
هاي متناقض و به جنبه (".ي دولت استي كودكان، مسئلهمسئله"حتا اعالن شد كه 

 .) يم پرداختنادرست اين مبحث در انتهاي مقاله خواه

حزب و دولت پرولتري نه تنها قوانيني را به نفع زنان به تصويب رساند، بلكه با 
اي براي تحقق اهداف خويش اي گستردهسازماندهي و فراخواندن زنان، كارزارهاي توده

 بدين 9 ".ي خود زنان كارگر استرهايي زنان كارگر، مسئله"طبق رهنمود لنين . سازمان داد
، فراخوانده شد كه هشتاد هزار زن را 1917 نوامبر 19ن كنفرانس زنان بلشويك در منظوراولي

ي زنان  نماينده1147يك سال بعد، اولين كنفرانس زنان كارگر با حضور . كردنمايندگي مي
هايي  براي رهايي در اين كنفرانس طرح. كارگر و دهقان از نواحي مختلف كشور برگزار شد

فروشي به ار خانگي، تبليغ زندگي كموني و مبارزه براي از بين بردن تنزنان از قيد و بند ك
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كه در (مباحث اصلي اين كنفرانس توسط  انيسا  آرماند و الكساندرا كولنتاي . تصويب رسيد
: لنين قاطعانه تاكيد كرد. تدوين شد) ها پيوستي جنگ امپرياليستي به بلشويكدوره
 نشان داد كه  پيروزي انقالب به ميزان شركت زنان در هاي آزاديبخشي تمام جنبشتجربه"

، كولنتاي تاكيد كرد كه ستم 1919ي حزب در مارس  در هشتمين كنگره".آن بستگي دارد
بايد با شرايطي كه "شود كه زنان نتوانند در زندگي سياسي شركت كنند و بر زنان موجب مي

 زن را از قيد مادر بودن و كارخانگي آزاد شود مبارزه كنيم تا بتوانيممنجر بر ستم بر زن مي
  10 ".كنيم

 "ژنوتدل"اي به نام  ي مركزي حزب، كميتهي كميته، دبيرخانه1919در سپتامبر 
ها را ي فعاليت رهبري كليه"ژنوتدل". مسئوليت اين كميته با انيسا آرماند بود. سازمان داد

ي اين نهاد به  نام ي ماهانهيراژ نشريهت. در ارتباط با زنان در سراسر كشور بر عهده گرفت
، تشويق زنان براي عضويت در "ژنوتدل"يكي از اهداف .  به سي هزار رسيد"زنان كمونيست"

 نفر 45297تا آن زمان تعداد زنان حزب به . حزب و رفع كمبودهاي حزب در اين زمينه بود
ي كنفرانس نمايندگان  واحد محل"ژنوتدل". رسيده بود)  درصد كل اعضاي حزب4/7حدود (

، تعداد كل 1923در اواخر سال . زنان كارگر و دهقان را در نواحي مختلف سازمان داد
ي دوره. كردند نفر رسيد كه چند ميليون زن را نمايندگي مي58000نمايندگان به 

ي  موفق شد كه زنان را در سطحي گسترده در گير اداره"ژنوتدل".  ماه بود3 تا 2نمايندگي، 
هاي اين نمايندگان در ايجاد موسسات كموني، همچون ناهارخوري. مور جامعه و دولت كندا

هاي برخي نمايندگان در دادگاه. كردندها فعاليت ميعمومي، مراقبت از كودكان و مهد كودك
 سوادآموزي "ژنوتدل"ي ترين وظيفهيكي از مهم. خلق نقش قاضي را نيز بر عهده داشتند

 همچنين كارزارهايي براي حضور زنان در حمايت از جنگ داخلي "ژنوتدل". دهاي زن بوتوده
-سازمان داد، خدمات پزشكي و تامين ارتباطات ارتش سرخ  و ياري رساندن به كودكان بي

هاي بررسي دقيق فعاليت. هاي زنان بودهاي سربازان از جمله فعاليتسرپرست و خانواده
  . از دارداي جداگانه ني به مقاله"ژنوتدل"

ي زنان بلشويك در بسيج زنان مناطق عقب مانده، مانند مناطق مسلمان نشين تجربه
ها به ها با وجود داشتن قدرت سياسي ناچار بودند تا مدتبلشويك. آسيايي شايان توجه است

 را نسبت به شكل مخفي در ميان زنان اين مناطق به فعاليت روشنگرانه بپردازند و آنان
اين شيوه برخورد آگاهانه، با اين . زن فرهنگ  پدرساالرانه و مذهبي آگاه كنندماهيت ضد 
اي رسوم و گيري شده بود كه زنان محروم اين مناطق داوطلبانه و به شكل  تودهدرك تصميم

سنن ارتجاعي را زير سئوال برند و بتوانند خود، حجاب و روبنده از سر بردارند و آن را در 
  . آتش بسوزانند

ي دستاوردهاي انقالبي فوق، محصول تالش آگاهانه و فعاليت شبانه روزي هزاران يهكل
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زناني چون آنيسا آرماند كه سرانجام به علت شدت كار از پاي افتاد و . هزار زن كمونيست بود
  . ، به مرض وبا درگذشت1920در اكتبر 

درك . اي بودههايي ارزندي زن محصول چنين تالشها از مسئلهتعميق درك كمونيست
نظري پرولتارياي در قدرت، زماني ارتقا يافت كه درعمل با آن روبرو شد و با آن دست و پنجه 

زماني كه پرولتاريا در حال تالش براي جايگزيني ساختار نوين با  مناسبات كهنه . نرم كرد
هاي است، شناخت از ماهيت اين مناسبات، به طور مشخص شناخت از ستم بر زن و مكانيسم

ي تاريخي لنين با كالرا زتكين در اين مسئله در مصاحبه. شودتر مياين ستم، همه جانبه
 سخنان لنين بيان شناخت 11. ، انعكاس يافته است1920ي زنان در پاييز سال مورد مسئله

هايي است كه تا آن زمان در ي گسست او از دركتر از آن نشانهژرف  او از اين مسئله و مهم
دهد كه چگونه براي نخستين بار در اين مصاحبه نشان مي. كمونيستي رايج بودجنبش 

-  را از چارچوب انقالبپردازد و آني زنان به طور عملي ميتاريخ، طبقه كارگر به حل مسئله
ي ترين تضادهاي جامعهبراي نخستين بار، حل يكي از مهم. كندهاي بورژوايي خارج مي
هاي لنين در اين مصاحبه در  نقد آنچه دغدغه. خورداريا گره ميبشري به ديكتاتوري پرولت

اي امتيازدادن به مردساالري نامد ذره مي"هاي ادبيات فمينيستيپيش داوري"كه خود 
ي زنان توسط پرولتاريا و خارج ي تالش او براي در اختيار گرفتن مسئلهنيست بلكه نشانه

هاي عميقي است كه لنين در مورد ن مدعا، بحثشاهد اي. كردن آن از دست بورژوازي است
تاكيد لنين بر كارخانگي در برده . دهدنقش كار خانگي در برده نگهداشتن زنان ارايه مي

فرساترين زحمات را در آشپزخانه و معناترين و طاقتنگهداشتن زنان و اينكه چگونه زنان بي
تر از آن لنين مهم.  قابل توجه استكشند،امور خانوادگي را همچون باري دايمي بر دوش مي

- ها هستند زيرسئوال مينقش مرداني را كه به راحتي همچون آقا و ارباب شاهد اين صحنه
 و "وابستگي تام به شوهر"، "حقوق باستاني شوهر"، "امتياز و مقام  شوهر"لنين . برد
ا، هم در حزب و  ر" صاحب–برده "كشد و مبارزه با بينش  را به چالش مي"ي مردانسلطه"

لنين در اين مصاحبه براي . داندهم در ميان مردم جزيي از وظايف سياسي فعاالن حزب مي
بايد نقاط حساس طرز فكر آنان "گويد ها ميبار در توصيف بسياري از كمونيستنخستين
ي ي پيشرفتي كيف اين امر نشانه12 ".تا يك فرد عامي ظاهر شود. ي زنان را خراش داددرباره

نفرت لنين از هر گونه . هاستهاي مردساالرانه در ميان كمونيستو مهم در نقد نفوذ ديدگاه
و ) شودحتا زماني كه بر زنان طبقات دارا روا مي(امتياز مردانه و هر گونه ستم و تبعيض 

هاي انقالبي براي حل اين مسئله، انعكاس گسست جدي از بينش و روش ضرورت اتخاذ روش
كند لنين اين پرسش گزنده را طرح مي. ي زنان بودرناسيونال دوم نسبت به مسئلهغالب برانت

يابي لنين در مورد سازمان. هاي كارگري كم هستندكه چرا تعداد زنان در حزب و اتحاديه
پذيرند هاي ويژه براي كار در ميان زنان را نميزنان، تفكر دگماتيستي كه ضرورت ايجاد گروه
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در همين . كندكنند را نقد ميكفايت مي) اتحاديه كارگري(ل سازماني و تنها به يك شك
ي چگونگي ها را به مطالعه و تحقيق در زمينهي كمونيستارتباط او با فراخواني، همه

  .  كنديابي زنان، تشويق ميسازمان

-اگر چه در تفكر لنين عناصري از نگرش سياسي پيشين حزب بلشويك نسبت به مسئله
موجود است، اما كافي ) ي زنان كارگربه طور مشخص تاكيد بيش از اندازه بر مسئله(ي زنان 

، 1917است مصاحبه لنين با كالرا زتكين را با مشي حزب بلشويك در دوران پيش از انقالب 
ي هر چند لنين فرصت تعميق اين مباحث را در عرصه. ها آشكار شودمقايسه كرد تا تفاوت
تر بيان كند اما روشن است كه وي به بينش جانبهسست را همهنظري نيافت تا اين گ

هم او بود كه براي نخستين بار . ي زنان دست يافته بودتري نسبت به مسئلهديالكتيكي عميق
  .  ي مردان كمونيست نور افكندبر زواياي تاريك بينش و عملكرد مردساالرانه

ي زنان، نه تنها در حزب بلشويك و متاسفانه اين پيشرفت تاريخي لنين در مورد مسئله
چندان پيگيري نشد، بلكه هنوز ) ي شصت ميالديبه ويژه تا دهه(جنبش كمونيستي جهان 

-دانند نيز اين پيشرفت را به رسميت نشناختهبسياري از نيروهايي كه خود را كمونيست مي
نين از آن نام كمتر حزب يا گروه چپي موجود است كه حاضر باشد آن خراشي را كه ل. اند

كمتر جريان چپي است . ي زنان وارد كندبرد بر تفكر، مشي و علمكرد خود نسبت به مسئله
  چهره برنتابد و آن را "ي زنانتشكل ويژه" و "امتيازهاي مردانه"هاي كه با شنيدن عبارت

امروز، به رسميت شناختن دستاوردهاي انقالب . بيان تفرقه در صفوف طبقه كارگر نداند
-ي زنان، بيي لنين نسبت به مسئلههاي پيشرفتهاكتبر بدون به رسميت شناختن ديدگاه

  . فايده است

  !هاي واقعيها و محدوديتپيچيدگي

. هاي مادي ستم بر زن را به سرعت از بين ببرندكردند كه قادرند پايهها تصور ميبلشويك
رفت سريع انقالب پرولتري در ي پيشاين درك انعكاسي از ديدگاه عمومي آنها در زمينه

تر از آن  اما واقعيت بسيار پيچيده13. ي كمونيستي بودسطح جهان و گذار سريع به جامعه
ي زنان، مشكالت، ي حل مسئلهبه ويژه در زمينه. كردندچيزي بود كه آنان تصور مي

  . هاي زيادي در مقابل تحوالت انقالبي نمايان شدها و تناقضمحدوديت
گيري، يعني پيشبرد جنگ ترين پراتيك انقالبي دوران اوليه قدرتها در مهمبلشويك

ي نظامي غلبه داخلي، نتوانستند بر تقسيم كار سنتي ميان زن و مرد در برخورد به مسئله
هاي پشت جبهه را ي مردان و فعاليتي نظامي را وظيفهتقسيم كاري كه مبارزه. كنند
هاي ي زنان در زمينهاست كه بدون حمايت و شركت فعاالنهروشن . دانستي زنان ميوظيفه
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ي ها براي شركت زنان در مبارزهيافت و بلشويكمختلف، جنگ داخلي به پيروزي دست نمي
طبق آمار . اما تعداد كل زناني كه در جنگ داخلي جنگيدند محدود بود. نظامي كوشيدند

 نفر در جنگ 1854د كه از ميان آنان  نفر بو73858، تعداد زنان در ارتش سرخ  1920سال 
هاي كل ارتش سرخ ها و زخميكشته و زخمي شدند، رقمي كه قابل قياس با مجموع كشته

  .نبود
هاي كوچكي از زنان تفنگچي، سازمان داده شدند كه حفاظت از با اين حال، گروه

-نيز بر عهدههمچنين  بخشي از وظايف انتظامات شهري . قطارهاي زرهي را بر عهده داشتند
شد آنان نيز به نبرد ي زنان بود و در مواقعي كه شهر توسط نيروهاي ضد انقالب اشغال مي

هاي پارتيزاني ارتش سرخ بخش كوچكي از زنان نيز در گروه. آوردندمسلحانه روي مي
اما  در مجموع، بيشترين نقش زنان در ارتباط مستقيم با جنگ محدود به . سازماندهي شدند

داليل اينكه . ي خدمات پزشكي، پيشبرد تبليغات سياسي و كسب اطالعات از دشمن بودارايه
امري . اي نياز داردبرد به بررسي جداگانهچرا جنگ داخلي از اين تقسيم كار سنتي رنج مي

هاي ها و تاكتيككه بي ارتباط به چگونگي تكامل جنگ در ابتداي قرن بيستم و استراتژي
ي به هر روي، اين نقش محدود زنان در مبارزه.  جنگي نبوده استهاينظامي و تكنيك

نظامي به طور خود به خود، تقسيم كار سنتي در جامعه يعني نگهداري از فرزند و پخت و پز 
  . كردتوسط آنان را تقويت مي

، نه ميليون روسي در اثر جنگ داخلي، 1920 تا اواخر سال 1918از اواخر سال 
هاي  درصد سال50توليد كشاورزي به . هاي واگيردار در گذشتندماريگرسنگي، سرما و بي

در نتيجه، بيكاري ابعاد .  رسيد1914 درصد سال 20پيش از جنگ و توليد صنعتي به 
تحت فشارهاي ناشي از چنين وضعيتي آرزوهاي زنان براي رهايي . وحشتناكي به خود گرفت

. كرد، مدام كمرنگ شد جلوه مي"ژنوتدل"هاي هاي دولت انقالبي و فعاليتكه در فرمان
  .ي تنازع بقا به مشكل اصلي جامعه بدل شدمسئله

درآن دوره . ها، دستيابي زنان به اشتغال كامل بوددر دوران كمونيسم جنگي يكي از طرح
. هاي كارگري  قرار گرفتي نهادهاي دولتي و اتحاديهاشتغال زنان در دستور كار همه

هاي كارگري به درخواست زنان براي كار به ها و اتحاديهكتبر تمامي كميتهبالفاصله پس از ا
اي يافت، خود اما در همين دوران وقتي بيكاري ابعاد گسترده. كردندطور مساوي برخورد مي

كردند و مردان را به جاي آنان ها زنان را اخراج ميها و بنگاهبه خود بسياري از كارخانه
كردند تنها معيار موثر عليه بيكاري احياي قدرت توليدي سياري فكر ميب. كردنداستخدام مي

  . كشور به هر قيمتي است
ي اقتصادي ناچار شدند از سياست ها در زمينهپس از پايان جنگ داخلي، بلشويك

كمونيسم جنگي عقب نشيني كنند و لنين سياست اقتصادي نوين موسوم به نپ را فرموله 
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روشن بود كه .  يك عقب نشيني اجباري براي احياي اقتصاد كشور بوداز نظر لنين اين. كرد
توانست ادامه يابد و جنبش انقالبي ديگر، سياست كمونيسم جنگي به دليل پايان جنگ نمي

اما سياست اقتصادي نوين، عوارض . توانست  به طور دايمي در اوج باقي بمانداي نيز نميتوده
تاريخ يك بار . بيشترين زيان آن بر دوش زنان سنگيني كردمنفي خود را به همراه داشت كه 

داري به ناگزير، نابرابري ميان زن و مرد را ديگر نشان داد چگونه رشد مناسبات سرمايه
  . كندتقويت مي

از رقم يك صد و هفتاد و . طي دوران سياست اقتصادي نپ، بيكاري رشد بيشتري يافت
رقم يك ميليون و دويست و چهل هزار نفر در ژانويه ، به 1922پنج هزار نفر در ژانويه  

. زنان به خاطر مهارت كمتر بيشتر از مردان در معرض بيكاري قرار گرفتند.  رسيد1925
كرد كه كرد، پافشاري مي  كه درمقابل محدودكردن حقوق زنان مقاومت مي"ژنوتدل"

د، زنان در اولويت اخراج دستكم در مشاغلي كه زنان و مردان از مهارت يكساني برخوردارن
 "ژنوتدل"، 1924در اوايل . پذير نبودها چندان امكاناما پايبندي بر اين سياست. قرار نگيرند

. ي زنان را بپذيرد تا شايد بهانه براي اخراج زنان كمتر شودحتا ناچار شد كه احياي كار شبانه
ش در افكار عمومي زيرسئوال اصل دستمزد برابر ميان زن و مرد نيز به خاطر سودآور نبودن

هاي بيشتري بابت حمايت از استخدام زنان چرا كه كارفرماها مجبور بودند هزينه. رفته بود
شرايط دشوار اقتصادي، . كردندموسسات دولتي نيز اصل دستمزد برابر را اجرا نمي. بپردازند

بيكاري .  وارد كردها جهت رهايي زنانهاي بلشويكي جدي به تالشبه ويژه بيكاري، ضربه
زنان، وابستگي اقتصادي آنان را به مردان افزايش داد، در نتيجه روند منفي حقوق زنان 

هاي عمومي و ديگر خدمات اجتماعي حتا موسسات كموني مانند آشپزخانه. تقويت شد
-، تعداد وعده غذايي كه در مسكو، لنينگراد و حومه سرو مي1925در نوامبر . برچيده شدند

  . هاي عمومي بودند درصد كودكان شامل مراقبت3 عدد رسيد و فقط 137000ه شد ب
. ي سخت ديگري نيز برخورد كردها در مورد رهايي سريع زنان با صخرهاميدهاي بلشويك
. ي كشاورزي مشكالت مضاعفي پديد آوردي روسيه به ويژه در زمينهاقتصاد توسعه نيافته

شدند كه اسير روابط فئودالي و نيمه نان تشكيل ميهشتاد درصد جمعيت روسيه از دهقا
انقالب اكتبر . ي پدرساالر استوار بودي اقتصاد خانوادهكشاورزي روسيه بر پايه. فئودالي بودند

ي پدرساالر ي سختي به اقتدار زمينداران فئودال بزرگ زد، اما خانوادهبا تقسيم زمين، ضربه
- امور مزارع بدون تكيه بر نيروي كار خانواده نمي.  دادبا جان سختي به حيات خود ادامه مي

اين امر . ي گسترده، مبناي توليد بودتر، اشكالي از خانوادهماندهحتا در مناطق عقب. چرخيد
اي كنندهي تعييننه تنها محدوديت بزرگي براي رهايي زنان روسيه به بار آورد بلكه به مسئله

تا زماني كه زنان جامعه در قيد . ي نوين بدل شد جامعهدر مورد چگونگي سامان بخشيدن به
روشن است كه به . ي پدرساالر قرار داشته باشند، آزادي زن ميسر نيستو بندهاي خانواده
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ها در بخش بلشويكهاي اوليه و رهاييدليل وجود دريايي از عقب ماندگي در روسيه، اقدام
اي اساسي به مجموعه چه انقالب ارضي ضربهگر. مورد زنان كمتر شامل حال زنان دهقان شد

مناسبات فئودالي بود و زنان دهقان نيز از آن سود جستند، اما از بين بردن اقتدار دهقان 
ي مشخص با اقتدار مردساالرانه در پدرساالر نياز به تغيير ساختار اقتصادي و مبارزه) موژيك(

  .روستا و شهر داشت
ي تاريخ را برخود ه بر تضادهايي كه مهر هزاران سالهي اكتبر نشان داد كه غلبتجربه

حل تضاد ميان زن و مرد همچون حل تضاد ميان كار فكري و يدي، . دارند، آسان نيست
ها در البته بلشويك. پذير نيستتضاد ميان كارگر و دهقان و شهر و روستا يك شبه امكان

. ش خود را براي تغيير جهان به كار بردندها سر فرود نياوردند و بيشترين تالبرابر اين واقعيت
. تر شوندآنان در هر مقطع در پي راهكارهاي معيني بودند كه به هدف نهايي انقالب نزديك

تجربگي را بر پيشاني خود اما اين راهكارها نيز مهر محدوديت تاريخي معيني از جمله بي
ي سوسياليستي بود و اين عهي طبقه كارگر در برپايي جامشوروي نخستين تجربه. داشتند

ي پيشبرد انقالب ارضي اين محدوديت براي مثال در زمينه. امر خود محدويت بزرگي بود
اي در ابعاد بسيار براي نخستين بار در تاريخ، طبقه كارگر با چنين مسئله. نمايان است

بايست ياي در قدرت، مگسترده روبرو شد و براي نخستين بار پرولتاريا به عنوان طبقه
 اختيارهاي بورژوا دمكراتيك را خود به تنهايي و مسئوالنه در وظايف به جا مانده از انقالب

ها پيش از انقالب، ملي كردن زمين بود و پس درست است كه سياست رسمي بلشويك. گيرد
 اما مرگ و زندگي. از انقالب براي حفظ اتحاد با دهقانان ناچار شدند كه زمين را تقسيم كنند

ها زمين را بر مبناي خانوار بين دهقانان تقسيم بلشويك. انقالب به اين اتحاد وابسته بود
-ي زمين بيشتر ميهاي بعدي پرولتاريا نشان داد با تقسيم سرانهدرحالي كه تجربه. كردند

. تري در جهت رهايي زنان گام برداشتتوان به اقتدار پدرساالري ضربه زد و به شكل راديكال
ي ي شوروي سياست تقسيم سرانهها در انقالب چين، با تكيه بر تجربهبعد كمونيستمدتي 
ي و خانواده(هاي فئوداليسم را اجرا كردند و با اين روش به پايه) بين مرد و زن دهقان(زمين 
  . تر از روسيه بود، ضربه زدنددر چين كه بسيار قوي) فئودالي

ي زنان را از زواياي گوناگون به رخ ي حل مسئلههاي آغازين انقالب، پيچيدگتجربه سال
شد اعالم برابري حقوق زن و مرد گام مهمي براي رهايي زنان محسوب مي. ها كشاندبلشويك

. اما اين برابري حقوقي  مشكل نابرابري واقعي كه بين زن و مرد وجود داشت را حل نكرد
وردار است و امكان بيشتري براي گر همواره از قدرت و امتيازهاي عيني بيشتري برخسلطه

اي كه زنان هنوز به طور واقعي از موقعيت فرودستي در جامعه.  دارد"حقوق برابر"استفاده از 
به قول ماركس  در . تواند نابرابري موجود را تقويت كنداند، برابري حقوقي ميرها نشده
در مضمون خود، " و ".حق برابر، در واقع هنوز حق بورژوايي است"ي سوسياليستي جامعه
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   14 ".ي حقوق ديگر، حق به نابرابري استمانند همه
هاي آغازين انقالب اكتبر به شكل حقوق برابر در مورد تضاد ميان زن و مرد در سال

اي خود اين مسئله به شكل فشرده.  بروز يافت"حق نابرابر واقعي"برجسته و حادي به شكل 
مردان بيشترين سود را از حق آزادي طالق . الق نشان داد آزادي طيرا در ارتباط با مسئله

ي يك نمونه. كردنددادند و با زنان ديگر ازدواج ميآنان به راحتي زنان را طالق مي. جستند
ها يك طرفه و از جانب  درصد جدايي70داد كه آماري در يكي از نواحي شوروي نشان مي

مردان عمل در .  موافقت طرفين انجام گرفته استها با درصد جدايي7مرد اعالم شده و  تنها 
آنان .  چند همسري را به اجرا گذاردند،به موقعيتي دست يافتند كه به شكلي نوين و قانوني

دادند و  مسئوليت حمايت از كردند به راحتي همسران خويش را تغيير ميهر وقت هوس مي
توانستند كارگر جا كه مردان دهقان نميدر روستاها، از آن. داشتندفرزند را از دوش خود برمي

كردند تا براي درو كردن مزدبگير استخدام كنند، برخي اوقات در فصل بهار ازدواج مي
دادند تا  نيروي كار كمكي داشته باشند و پس  از برداشت محصول، زن را طالق مي،محصول
  . ندخور اضافي نباشهاي زمستان مجبور به سير كردن شكم يك ناندر ماه

 بيشتر زنان از درآمد و استقالل اقتصادي برخوردار نبودند؛ بنابراين حتا ،افزون براين
هاي خانوادگي تصويب شده بود در عمل قانوني كه در مورد برابري زن و مرد در مورد دارايي

آنها ارباب بودند و . شوهران اختيار تمام درآمدشان را داشتند. ي چنداني نداشتفايده
كردند و يا بدون گرفتند؛ يا بايد از شوهر اطاعت مي به ناچار بر سر دوراهي قرار ميزنانشان

  . ماندنداي امكانات مالي تنها ميذره
در همين مقطع زماني، تعداد بي شماري از محاكم شوروي به شكايت زناني رسيدگي 

    15. شان آنها را ترك كرده بودندكرد كه پس از باردار شدن، شوهرانمي

تغيير مدام همسر، توسط مردان به قدري حاد شد كه موجب ظهور يك جنبش ارتجاعي 
آنان در برابر تعطيلي مراكز فحشا، خواست بازگشايي آن مراكز را طرح . در ميان زنان شد

آورد و مدام با  بيشتري براي آنها به بار مي"امنيت"كردند؛ زيرا به نظر آنها اجراي اين طرح 
ي آزموني بود تا  درك شود كه بدون انقالب اكتبر صحنه. شدند روبرو نميترك شوهران خود

  .توان عليه فرودستي زنان مبارزه كرد حمايتي ويژه، نميهاياقدام
بردند كه بيشتر سرپناه در روسيه به سر مي ميليون كودك بي9، حدود 1922در سال 

در عمل موقعيت . بودندهاي بي رويه آنها محصول جنگ داخلي و برخي محصول طالق
بر خالف دوران كمونيسم جنگي كه فحشا بسيار .  اجتماعي زنان متزلزل شده بود-اقتصادي 

 هزار و 17، در پتروگراد و مسكو به ترتيب 1921در سال . محدود شده بود، دوباره رواج يافت
از . تن رسيد هزار 32، در پتروگراد به 1922اين رقم در سال . فروش وجود داشت هزار تن10

. اندركاران مراكز فحشا دستگير شدند نفر از دست2228، حدود 1925 تا آوريل 1924آوريل 
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، پس از يك بحث عمومي تغييرهايي در قوانين و مقررات 1925در چنين اوضاعي در سال 
طبق مقررات جديد مردان پس از جدايي .  در مورد ازدواج و طالق صورت گرفت1918سال 

بايست پس از جدايي حق زن همچنين مي. ند كه از خانواده حمايت مالي كنندشدمتعهد مي
هدف از اين مقررات . پرداختندهايي كه طي ازدواج فراهم شده بود، ميي داراييرا از همه

- اين تصميم. كردندي خود را ترك ميايجاد مانع  براي مرداني بود كه به آساني خانواده
مايت و تقويت خانواده قرار داشت، يعني همان نهادي كه از ها در عمل در خدمت حگيري

اين تجربه، بيان كاركرد متناقض . گيري آن رقم خورده استنظر تاريخي بردگي زن با شكل
و (توان در مدتي كوتاه خانواده اين نهاد در سوسياليسم است و تاكيدي بر اين مسئله كه نمي

ي تاريخي جهاني تضعيف و نابودي آنها يك پروسهي را از بين برد و پروسه) همزادش دولت
  . است

سياست . ها و مقررات جديد به تغيير كيفي موقعيت زنان در جامعه منجر نشداما تصميم
همچنان در ) داري دولتي تحت ديكتاتوري پرولتارياسرمايه(اقتصادي نوين موسوم به نپ 

وستاها مانعي براي تحكيم آزادي سطح شهرها و اقتصاد پراكنده و كوچك و فقير در سطح ر
. دادند كه بسازند و بسوزند ولي طالق نگيرندبسياري از زنان، همچنان ترجيح مي. زنان بود

زن . چه فايده كه دارايي محدود مشترك زن و مرد تقسيم شود"كردند براي مثال بيان مي
رود زن شوهر مي. در نتيجه هيچ خطري متوجه شوهر نيست. كندكه فرزندانش را رها نمي

در واقع  آزادي  16 ".تر خواهد شدكند ولي زندگي براي زن دشوارتر و فقيرانهديگري پيدا مي
اما پرسش اين . زن به جهش اقتصادي اجتماعي جامعه به سمت سوسياليسم  گره خورده بود

 اي منافعي زنان چه جايگاهي داشت و چگونه و با چه شيوهبود كه در اين جهش، مسئله
اما پيش . اين موضوع در بررسي دوران استالين روشن خواهد شد. شدآنان در نظر گرفته مي

ها در دوران هاي تاريخي بلشويكاز ورود به بخش بعدي الزم است به برخي محدوديت
  . آغازين انقالب اكتبر نيز اشاره كرد

  هاي تاريخيبرخي محدوديت

ها در انقالب بورژوايي ر الگوي ژاكوبن تحت تاثي- به طور مشخص لنين-ها  بلشويك
 مقاومت ،هاي انقالبي و قاطعها سعي داشتند با صدور فرمانآنان مانند ژاكوبن. فرانسه بودند

همانگونه كه در ابتداي . ستمگران را در هم شكنند و موقعيت ستمديدگان را تقويت كنند
 مرد به شكل راديكالي انجام نوشتار گفته شد اين روش در مورد اعالن برابري حقوق زن و

اما تجربه نشان داد كه ممكن است بتوان مناسبات كهنه را به سرعت  درهم شكست . گرفت
 به آساني امكان - به طور مشخص مناسبات سوسياليستي-اما جايگزين كردن مناسبات نوين 
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. رژوايي استاين مقوله بيان تفاوت بنيادين ميان انقالب پرولتري با انقالب بو. پذير نيست
هاي بورژوايي، بورژوازي به قدرت برسد، مناسبات توليدي پيش ازآنكه از طريق انقالب

اي ريشه دوانده كنندهي فئودالي رواج يافته بود و به ميزان تعيينداري درون جامعهسرمايه
ي ي فئودالي و تكيه بر هستهتسخير قدرت، توسط بورژوازي به معناي كنار زدن پوسته. بود

ها پيش بر ساختار اقتصادي اجتماعي جامعه داري بود كه از مدتمناسبات توليدي سرمايه
درست است كه كسب قدرت سياسي توسط بورژوازي موجب جهشي كيفي . اثر گذاشته بود

شد و از نظر تاريخي نيز چنين شد، اما بورژوازي داري ميدر رشد مناسبات توليدي سرمايه
اين مسئله در مورد . هاي اقتصادي جامعه نداشتكل چنداني با پايههنگام تسخير قدرت، مش

يابد بايد طبقه كارگر زماني كه به قدرت دست مي. هاي پرولتري به كلي متفاوت استانقالب
هاي داري پايهدر نظام سرمايه. ريزي كندمناسبات اقتصادي اجتماعي سوسياليستي را پايه

ي مادي كه به طوركلي خود را با ظهور شود، اما اين پايهمادي گذر به سوسياليسم فراهم مي
دهد، هرگز به معناي ظهور مناسبات توليدي سوسياليستي در ي انقالبي نشان مييك طبقه
اين امر فقط پس از كسب قدرت سياسي توسط طبقه كارگر . داري نيست سرمايهيجامعه
ها راه را براي رسيدن به اين هدف  بلشويكها و قوانين انقالبيشك، فرمانبي. پذيراستامكان

مشكل . هموار كردند، اما مشكل اصلي حركت در مسيري بود كه از پيش ترسيم نشده بود
دست ) و گاهي كمونيسم(كردند كه به سرعت به سوسياليسم فقط اين نبود كه آنان تصور مي

 فرموله كرده بود، بلكه مشكل اين بود كه به جز خطوط عام و كلي كه ماركس. يابندمي
. اي كه تاريخ در دستور كارشان نهاده بود، آگاه نبودندچندان به قوانين و شرح وظيفه

خواستند بسازند، كشف و اي را كه مي قوانين پديده،ها ناگزير بودند در حين ساختنبلشويك
خته بود ي اقتصادي هنوز ناشناقوانين ساختمان سوسياليسم به ويژه در زمينه. تدوين كنند

اين امر كامال منطبق بر قوانين . ي نوين تا پيش از آن ساخته نشده بودزيرا اين پديده
از اين زاويه، گذر از . ماترياليسم تاريخي و چگونگي پيشرفت شناخت بشر بوده و هست

هاي ابتدايي، محدود و نادرست بر اي دركاما پاره. ناپذير بودي آزمون و خطا اجتنابپروسه
-ميبسياري، سوسياليسم را ملي كردن قلمداد . افزودهاي گذر از اين پروسه ميريدشوا
. دانستحتا لنين نيز سوسياليسم را مترادف جمع الكتريفيكاسيون و شوراها مي. كردند

شدن سريع تقليل يافت و حتا هاي عملي و نظري به صنعتيمناسبات سوسياليستي در عرصه
هاي پيرامون آن، نه تنها ها و بحثاين درك 17. ار گرفتپيش شرط كلكتيويزاسيون  قر

ي زنان و به طور گذاشت بلكه در ارتباط با مسئلههاي عمومي جامعه اثر ميگيريبرجهت
ها بر هاي گوناگون تاثير اين دركبه جنبه. (مشخص نهاد خانواده نيز اثر مستقيم داشت

  .) هاي بعدي بيشتر خواهيم پرداخت بخشي شوروي دوران استالين درموقعيت زن در جامعه
ي بيست ميالدي در شوروي در مورد كودكان جريان هاي مهمي كه در دههيكي از جدل
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. هاي عمومي و رايج رهبران بلشويك نسبت به سوسياليسم استداشت، انعكاسي از ديدگاه
زيرا كه . و دولت بودي مادر، فرزند يكي از مباحث آن دوره در مورد رهايي زنان، تعيين رابطه

هاي عيني توليد و بازتوليد موقعيت فرودستي زن، مسئوليت دايمي نگهداري و يكي از پايه
كردند راه حل اين مسئله ملي ها در ابتدا تصور ميبرخي از بلشويك. مراقبت از فرزندان است

  . شوروي بدهندشان را به  دولت كردن كودكان است و بايد مادران را مجبور كرد كه فرزندان
هاي شك نيست كه عبارت": اظهار داشت) كميسر فرهنگ دولت شوروي(لوناچارسكي 

هايي نظير افراد پدر و مادر من و فرزندان ما به تدريج منسوخ خواهد شد و جايش را عبارت
 در حمايت از 18 "لوناچارسكي"هاي نظريه. "ها و كودكان خواهند گرفتمسن، افراد بالغ، بچه

 " متعلق به دولت" نبوده، بلكه به "شانمتعلق به والدين"تز بود كه كودكان، ديگر اين 
ي مسئله"بندي كولنتاي، مبني بر اينكه تر در فرمولاين ايده به شكلي خفيف. خواهند بود

كولنتاي براي تاكيد بر وظايف دولت در برابر .  نيز بيان شد".ي دولت استكودكان، مسئله
- تعهد اجتماعي مادر بودن در درجه": او گفت.  نقش زنان را زير سئوال بردكودكان، در عمل

فقط . شير دادن كودكان است... تعهد بعدي مادر... ي اول توليد فرزندان سالم و شاداب است
حق دارد بگويد تعهد اجتماعي خود را در برابر فرزند به ... پس از انجام اين كار است كه زن

    19 ".انجام رسانده است
 كه بگذريم، اين - يعني جداكردن اجباري مادران از فرزندان-نبودن اين سياست از عملي

ي چنين ديدگاهي، زنان فقط بر پايه. ي زنان استسياست بيان نگاه نادرست به مسئله
ي توليد مثل و شير دادن هستند و مادران پس از آن هيچ ادعايي در پرورش فرزندان شايسته
. شودد داشته باشند و اين وظيفه، قلمرو متخصصان تعليم و تربيت محسوب ميتواننخود نمي

او با اين نظريه كه  . هايي برخاستكروپسكايا همسر لنين به مخالفت با چنين نظريه
 مخالفت كرد و "اندفرزندان متعلق به دولت"  يا "اندفرزندان متعلق به پدر و مادر خويش"

فرزندان نه از آن پدر و مادر "ونيسم زوال خواهد يافت، گفت از آنجا كه دولت تحت كم
 در واقع  نه دولت، بلكه كل جامعه 20 ".آنها از آن خودشان هستند. هستند و نه از آن دولت

تك تك افراد جامعه، مسئول پرورش . و تمامي اعضاي آن، در برابر كودكان وظيفه دارند
  .جسمي، ذهني، اخالقي و ايدئولوژيك آنها هستند

گيري جامعه به سمت كمونيسم را نيز نشان ي كودكان جهتي برخورد به مسئلهشيوه
هاي اجتماعي را حفظ خواهند تقسيم كار و ساختار كنوني نقشها ميآيا كمونيست. دهدمي

توان فكر كرد كه كنند يا اينكه در پي نابود كردن آن هستند؟ اگر دومي است پس چگونه مي
 و سپردن كامل تربيت فرزندان به جمعي از "ملي كردن كودكان"ق اين مهم را از طري

ي سوسياليستي متخصصان دولتي انجام داد؟ همانگونه كه نگهداري از فرزندان در جامعه
فرزندان "تفكر . ي منفرد نيست، قلمرو متخصصان دولتي نيز نيستقلمرو انحصاري خانواده
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ي طبقاتي به اشكال تقسيم كار سنتي در جامعه كردن  درعمل، جاودانه"اندمتعلق به دولت
  . تر است تا تغيير اساسي و بنيادين آنهاتر و تخصصييافتهسازمان

ي بردگي زن و ستم بر فرزند براي بسياري روشن است كه خانواده به شكل كنوني بر پايه
 افراد اما  اين ايده كه جامعه بايد وظايف نگهداري از كودكان و همچنين. استوار است
ي دولت هاي منفرد بردارد، با اينكه اين وظايف بايد بر عهدهرا  از دوش خانواده... سالخورده و

ي كمونيستي نابودي خانواده به از منظر جامعه. شودقرار گيرد، بيشتر مواقع يكسان فرض مي
ه مشكل اينجاست كه بيشتر كساني كه ب. ها نيستمعناي تقويت نقش دولت در اين زمينه

ي هر دهند كنترل دولتي را به عنوان چارهدرستي رهايي زن را، به زوال نهاد خانواده ربط مي
  . ها به چنين دركي آغشته بودنددر انقالب اكتبر نيز بيشتر بلشويك. كننددردي ستايش مي
اي مربوطه به ي خانواده در اساس مسئلهي كودكان همانند مسئلهمسئله! درست است
ي ديالكتيكي بين نهاد خانواده و نهاد دولت موجود به اين معنا كه يك رابطهدولت است، 

تمام مسئله اين . اين دو نهاد همزاد يكديگر و نابودي يكي در گرو نابودي ديگري است. است
يعني از يك سو دولت . اي متناقض استي دولت پرولتري با نهاد خانواده رابطهاست كه رابطه

ك دولت، تا حدودي به حفظ نهاد خانواده محتاج است و از سوي ديگر پرولتري به عنوان ي
بايد نقش آن را در جامعه مدام محدود كند، زيرا خود دولتي است براي پايان بخشيدن به 

گيري خويش براي نابودي نهاد نقطه قوت اصلي دولت سوسياليستي در جهت. هاتمامي دولت
ايدئولوژي، سياست، قوانين و . ي آن، نهفته استندهكندولت و ديگر نهادهاي تابع يا تقويت

توان گيري ميي دولت پرولتري در ارتباط با رهايي زنان را فقط با نگاه به چنين جهتهااقدام
  . محك زد

 دولت پرولتري ناچار است قوانيني براي چگونگي كاركرد خانواده و نقش آن ،براي مثال
ند به تقويت نهاد خانواده و دولت منجر شود، يعني در توااين امر مي. در جامعه تصويب كند

اما براي اجتناب از اين امر، خصلت . هاي هدف دولت قرار گيردترين هدف پايهتضاد با مهم
 به ،به عبارتي.  ميان زن و مرد فائق آيندهاياي باشند كه بر نابرابريقوانين بايد به گونه
زيرا .  شود و به حمايت ويژه از زنان بپردازد"يه مردانمفاد تبعيض آميز عل"ناگزير بايد شامل 

فقط به اين علت قوانين در يك جامعه . براي مبارزه با نابرابري به قوانين نابرابر نياز است
هاست هر قانوني يا براي حفظ اين نابرابري. هاي اجتماعي موجودندوجود دارند كه نابرابري

اگر ). مانند قوانين سوسياليستي(كن كردن آنها ريشهو يا براي ) مانند قوانين بورژوايي(
قوانين تنها . برابري واقعي براي همه موجود باشد، استفاده از قوانين، موردي نخواهد داشت

براي اينكه جامعه در مورد . در برابر كسي يا نهادي، افراد جامعه را محافظت خواهند كرد
-ر نيازي به قانون نباشد بايد به ناگزير مرحلهمناسبات ميان زن و مرد به جايي برسد كه ديگ

اي را طي كند كه در آن همچنان قوانيني با تامين حقوق زنان، به طور مستمر نقش خانواده 
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 است كه مسلم . در حيات ايدئولوژيكي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي جامعه را تضعيف كند
الني است و تنها در يك روند ي نابودي نهاد خانواده و دولت بسيار پيچيده و طوپروسه
 ميان ،اي كه ناچار است به مبارزات طبقاتي گستردهپروسه. شود جهاني  حاصل مي-تاريخي 

كه يي هااقدام. بخوردي سوسياليستي و در سطح جهاني گره بورژوازي و پرولتاريا در جامعه
ي شد كه بر اين مسئلههاي بعدي آن انجام دادند موجب ها در انقالب اكتبر و پروسهبلشويك

ها سر زد، در جريان انقالب اكتبر خطاهاي كوچك و بزرگي از بلشويك. مهم پرتو افكنده شود
ها براي بلشويك. كاهدها نمياما اين امر هرگز از مقام، ارزش و جايگاه تاريخي بلشويك

آنان . بكشندهاي نظري و عملي به چالش نخستين بار جرات كردند نهاد خانواده را در عرصه
ها، نهاد خانواده سمبل بردگي زن است و بايد با شجاعت اعالن كردند كه از نظر كمونيست

هاي ها بايد درسهنوز اين جرات و شهامت، الهام بخش انسانهاست و كمونيست. لغو شود
  . شماري از آن بياموزندبي

  : منابع و توضيحات

هاي ششم و رهايي كه در اين نوشتار به آنها اشاره شده به فصل ـ گفتني است كه منبع بيشتر اطالعات و آما1
 . اثر توني كليف مربوط است"مبارزه طبقاتي و آزادي زن"نهم كتاب 
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اي در مورد مشي هاين اثر اطالعات ارزند. هاي اينترنتي قابل دسترس استاين كتاب به زبان انگليسي و در سايت

ي اروپا و البته اين كتاب فقط  محدود به تجربه. المللي كمونيستي در مورد زنان در بر داردو عملكرد جنبش بين
هاي محدود از هاي اكونوميستي و دركناگفته نماند كه توني كليف به خاطر گرايش.  ميالدي است60ي آمريكا تا دهه

  . ها نيستي سنتز درستي از اين تجربهيي زنان قادر به ارايهي طبقاتي با رهاي مبارزهرابطه
   65، انگليسي، صفحه 1977، لنين، چاپ مسكو، "درباره رهايي زنان" ـ 2
   40، صفحه 30، لنين، مجموعه آثار، انگليسي، جلد "قدرت شوراها و موقعيت زنان" ـ 3
   1979كلمنتس، انتشارات بلومنتان، . اي. ، جي"زندگي الكساندرا كولنتاي: هاي بلشويكفمينيست" ـ 4
. ي بورژوا دمكراتيك و رفرميستي استي زنان يك مسئله ـ اكثريت چپ ايران همچنان بر اين باوراند كه مسئله5
 .ي اين سلسله نوشتار به نقد اين ديدگاه خواهيم پرداختدر ادامه

هاي داري و پيچيدگيي سرمايه در جامعه"مردبرابري دستمزد ميان زن و "ي اين مجموعه شعار  ـ در ادامه6 
اين شعار به طور اساسي ناظر بر . ي سوسياليستي مورد بررسي قرار خواهد گرفتعملي كردن اين شعار در جامعه

تكيه كردن بر شعار دستمزد برابر، لزوما به . ميان كار زن با رهايي زن تفاوت كيفي وجود دارد. موقعيت كار زن است
بخشد اين شعار موقعيت زن را در مناسبات توليدي، به طور مشخص توزيع درآمد، بهبود مي. يي زنان نيستمعناي رها

ي مناسبات به ويِژه در زمينه -اما رهايي زن . بردهاي مردساالرانه را زير سئوال ميو تا حدي در همين رابطه ايده
  . گيردتمزد برابر پاسخ نميهاي مختلفي را در بر دارد كه تنها با دس جنبه - اجتماعي
   142، انگليسي، صفحه 1929، كتاب اول، 20، لنين، مجموعه آثار، جلد " 1917انقالب " ـ  7
   66 و 65هاي ، انگليسي، صفحه1977، لنين، چاپ مسكو، "درباره رهايي زنان" ـ 8
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   72، انگليسي، صفحه 1977، لنين، چاپ مسكو، "درباره رهايي زنان" ـ 9
، 1976، )2 (3هيدن، منتشر شده در مجموعه اي به نام تاريخ روسيه . اي.، سي"ژنوتدل و حزب بلشويك" ـ  10

   156انگليسي، صفحه 
هاي مهم اين مصاحبه  در بخش.  ـ با اشاره به اهميت نظر لنين، توجه به اين نقل قول طوالني  ضروري است11
 تجديد چاپ شده 1998 در سال 24ي شماره) گليسي و فارسيبه ان ("جهاني براي فتح"ي انترناسيوناليستي نشريه
  .است
اين . هاي صنفي تعداد زنان كم استچرا تعداد زنان به ميزان تعداد مردان در حزب نيستند؟ چرا در اتحاديه"

از رفتار هاي زنان، بخشي هاي ويژه براي فعاليت در ميان تودهانكار ضرورت گروه. حقايق، مواردي تفكر برانگيز هستند
-آنها بر اين عقيده هستند كه در يك اتحاديه. بيش از حد اصولي و راديكال ياران ما در حزب كارگران كمونيست است

دارم، اصول و مباني توسط بسياري من به اين مقوله آگاهي . ي كارگري تنها يك شكل سازماني بايد وجود داشته باشد
مان كه پاي عدم درك در ميان باشد اين اصول، مردم را به اشتباه رهنمون شود اما هر زاز متفكران انقالبي طلب مي

-هاي بديهي كه بايد مورد مالحظه قرار بگيرد سرباز ميبه طورمثال زماني كه ذهن از چنگ زدن به واقعيت. سازدمي

توانيم ما نمي. آيندهاي انقالبي ما بر ميي نيازهاي تاريخي سياستزند، اين نگهبانان اصول ناب چگونه از عهده
توانيم به همينگونه نيز بدون آنها نمي. ها زن در كنارخود برقرار كنيمديكتاتوري پرولتاريا را بدون داشتن ميليون

ما بايد راهي براي دستيابي به آنان پيدا كنيم ما بايد مطالعه و تحقيق كنيم تا اين . ساختمان كمونيسم مشغول شويم
   ".راه را بيابيم
ي حداقل نيست و يك اين درك، يك برنامه. هاي زنان را طرح كنيمراي ما كامال صحيح است كه خواستهب "
اين كار دال بر آن نخواهد بود كه گويا .  نيست" و انترناسيونال دومي"سوسيال دمكراتيك"ي اصالحي به معناي برنامه

اين كوششي براي منفعل . ني پابرجا خواهند ماندكنيم بورژوازي و دولت آن تا ابد حتا براي مدتي طوالما فكر مي
به هيچ عنوان چنين نيست؛ اين كار . ي انقالبي نيستها و منحرف كردن آنان از راه مبارزههاي زنان با رفرمكردن توده

هاي عملي است از نيازهاي مبرم زن ضعيف هاي ما يك رشته نتيجه گيريخواسته. هرگز يك تقلب رفرميستي نيست
-با طرح اينها ما نشان مي. حروم در سيستم بورژوازي و عليه تحقيرهاي زشتي كه بايد در اين سيستم تحمل كندو م

بله نفرت . دهيم كه از نيازهاي زنان و ستم بر زنان آگاهيم؛ از جايگاه ممتاز مردان آگاهيم؛ و از همه اينها نفرت داريم
يم كه به زن كارگر، به همسر كارگر زن دهقان، به همسر يك داريم و خواهان نابودي هر گونه ستم و آزاري هست

 يهاحقوق و اقدام. شودشود؛ و حتا از زواياي بسياري به زن طبقات ثروتمند نيز وارد ميشهروند معمولي وارد مي
گيريم و يخواهيم، گواهي است بر اينكه ما موقعيت و منافع زنان را در نظر مي بورژوازي مياجتماعي كه ما از جامعه

هاي قيم مĤبي كه اذهان را طبيعي است كه در نقش رفرميست. تحت ديكتاتوري پرولتاريا نيز به آنها توجه خواهيم كرد
هايي كه زنان را به شركت و حضور در بازسازي اقتصاد و بلكه در نقش انقالبي. به هرگز! نه. كنند، نخواهد بودتخدير مي

  " .نندخواروبناي ايدئولوژيكي فرا مي
   1998 - 24 ـ از نشريه انترناسيوناليستي جهاني براي فتح شماره 12
ي كشوري  در سومين كنگره"هاي جوانانوظيفه سازمان" ـ  براي نمونه به سخنراني لنين تحت عنوان 13

 آنكه گويد پس ازلنين در پايان آن سخنراني مي. ، رجوع شود1920 اكتبر 2سازمان كمونيستي جوانان روسيه در 
ي كمونيستي   سال آينده در جامعه20 تا 10 سال دارد، پس از 15الكتريفيكاسيون عملي شود، نسلي كه اكنون 

  )780 صفحه ، فارسي، لنين،منتخب آثار. ( زندگي خواهد كرد
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ستان برزگر، نشر نويد، برلين آلمان فدرال، زم. گردآوري ا ، ترجمه و21، صفحه ماركس، "نقد برنامه گوتا"ـ 14  
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ي زنان و جنبش هاي گوناگون مسئلهاين سلسله نوشتار از منظر كمونيستي به جنبه

ي ها بتواند به بحث و جدل بيشتر در مورد مسئلهبه اميد آن كه اين مقاله. پردازدزنان مي

ي خويش با جنبش ند و به نوسازي جنبش كمونيستي ايران و بازسازي رابطهزنان دامن ز

  .زنان ياري رساند

  
از تغييرات  هاي كمونيستي چندي پيش يك رفيق زن از فعالين سابق يكي از سازمان 

 - جامعه   ي زنان متعلق به اقشار مياني به ويژه روحيه–ي زنان در ايران مهمي كه در روحيه
سخنان او حاوي نكات جالبي . كردزندگي آنها صحبت مي ده و اهداف و روش به وجود آم 

توان ديد كه هدف او همچون هدف زندگي  در ميان زنان كمتر زني را ميگفتمياو . بود
كردند و تمام تالش مادراني كه زندگي خود را وقف شوهران خود مي. عموم مادران ما باشد

و از هرگونه فداكاري  ه كرد  گوناگون به همسر خود خدمت زندگي آنها اين بود كه به اشكال
  . هاي پنهان و آشكار، هميشه تابع او بودندبراي او فروگذار نبودند و عليرغم نارضايتي

 - گفت اما چيزي كه عجيب است اين است كه بيشتر اين زنان به شكلي اين رفيق مي
اي به او از بروز پديده. اندان خود كردهي زندگي خود را وقف فرزند امروزه همه-حتا افراطي 

گفت ديگر شوهر جايگاه سابق مي. برداسم مي» شوهر ساالري«به جاي » فرزند ساالري«نام 
تمام هم و غم . خود را در ذهن زن ايراني ندارد اما به نوعي فرزند جاي شوهر را گرفته است

شك كنند و تمام تالش خويش را زنان اين شده كه به شكل افراطي فرزندان خود را تر و خ
  . براي موفقيت فرزندان جهت دهند 

كرد اين بودكه بسياري از اين زنان وقتي كه ي جالبي كه اين رفيق بر آن تاكيد مينكته
- چرا كه آينده! شونديا نمي(شوند رسند و فرزندانشان به اصطالح موفق ميبه ميان سالي مي

برند و به ناكارا بودن اين هدف پي مي.)  موجود نيستي روشني براي جوانان در اين نظام
ي  به طور مثال بر سر مسئله–هاي اجتماعي گوناگون خواهان آن هستند كه درگير فعاليت

  . سازمان دهند تري  شوند و زندگي خود را در جهت اهداف عالي-زنان 
» رومن روالن«اثر » جان شيفته«هاي اين رفيق ياد قهرمان رمان هنگام شنيدن حرف

ماني كه به نسبت آن زمان نگاه ر. اي آن در كشور فرانسه اتفاق افتاداهافتادم كه ماجر
قهرمان اين رمان، در اوايل قرن بيستم زني به نام . ي زنان داشتاي نسبت به مسئلهپيشرفته
تا آنت ح. ي وابستگي به مرد را براي خود حل كرده بودزني فمينيست كه مسئله. آنت است
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. حاضر به تشكيل خانواده و ازدواج با مردي كه دوستش داشت و از او حامله شده بود، نشد
  . كردن فرزند خود نمود اما زندگي خود را وقف بزرگ

و اينكه چرا اين » فرزند ساالري«ي گيري پديدههدف از اين نوشتار، بررسي داليل شكل
ي ناعادالنه ميان زن و مرد در جهان است، مناسبات اجتماع پديده خود نيز چكيده و بازتاب 

  . نيست
ي مسئوليت فرزند بر دوش زنان قرار كنيم كه ناگزير بار عمدهما در جهاني زندگي مي

عالوه بر نابساماني اقتصادي . شوددارد يا بهتر است گفته شود بر دوش آنان انداخته مي
وستا به شهر، از يك منطقه به از ر(هاي گوناگون و اجباري نيروي كار جامعه و مهاجرت

موجب شده كه درعمل بار اصلي تعليم و تربيت و ) ي ديگر و يا به خارج از كشورمنطقه
اي كاسته ي زنان قرار گيرد و از نقش مردان به طور قابل مالحظهنگهداري فرزند بر عهده

  .  استاي يافتهمسئوليتي مردان در برابر خانواده رشد فزايندهپديده ي بي. شود
بلكه نقد آن . در نتيجه هدفم در اينجا بررسي تاثير اين قبيل كاركردهاي نظام نيست

-شود و مانع رهايي زنان مي كهني است كه به اشكال گوناگون توليد و باز توليد مي هايايده
شود كه زنان تمام انرژي و توان خويش را براي رهايي خود به كار گردد و مانع از آن مي

  .تا به رهايي انسان ياري رسانندگيرند 
-كنند و همان بسياري از زنان هدف زندگي خود را با فرزند يا فرزندان خويش معنا مي 

طور كه زماني سرنوشت آنها با زنجيري دايمي به خواست شوهر قفل شده بود امروزه به 
خارج از اند و به حتا زناني كه ازهمسران خويش جدا شده. خواست فرزند قفل شده است

خواهند زندگي جديدي را آغاز كنند دوباره با اين بند روبرو اند و ميكشور مهاجرت كرده
ي فرزند را به اهرمي براي سركوب خويش تبديل در بسياري از مواقع آنان مسئله. هستند
پندارند و بدين طريق قادر ي زندگي ميتوان گفت بخشي اززندگي را همهكنند، ميمي

  . تري را دنبال كنند-اف عالينيستند اهد
به يقين از نظر . دارداما شباهت سرگذشت آنت با زن ايراني، انسان را به فكر وا مي

 اجتماعي، كشور فرانسه در ابتداي قرن بيستم كه در حال گذار به يك كشور –اقتصادي 
مشترك بودن اما . امپرياليستي قدرتمند بود با شرايط ايران امروز چندان قابل مقايسه نيست

اگر چه در فرانسه، انقالب بورژوايي . قابل توجه و بررسي است» فرزند ساالري«ي پديده
 -كننده اي بر مناسبات فئودالي وارد آورد، اما تحوالت بورژوا  ي تعيين ضربه 1789 

بايد توجه داشت كه در فرانسه، . دمكراتيك درارتباط با زنان بسيار كند وآهسته به پيش رفت
- آنت در دوره) 1. (، زنان داراي حق راي شدند1945عد از جنگ جهاني دوم يعني در سال ب

- سرمايهتر و عميقتر ي فرانسه در حال گذار به تحوالت پيچيدهكرد كه جامعهاي زندگي مي
به نوعي به تغييراتي كه در روحيه و » جان شيفته«رمان . داري و گذار به امپرياليسم بود
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ي مناسبات خانوادگي و روابط ميان زن و مرد در آن دوره  فرانسه در حيطهروش زندگي زنان
  . پردازدمي
هاي دوران گذار در كشوري همچون فرانسه با قوانين و بديهي است كه قوانين و ويژگي 
ها كيفي هاي دوران گذار در كشورهاي تحت سلطه بسيار متفاوت است و اين تفاوتويژگي
تر ها كشندهسلطه اين تحوالت بسيار كندتر، دردآورتر و براي تودهدر كشورهاي تحت . است
ي ورود عليرغم تغييراتي كه در ساختارهاي اقتصادي اجتماعي اين كشورها به واسطه. است

به عناوين فئودالي نظام سرمايه داري صورت گرفته، بخشي از روابط گسترش امپرياليسم و 
  . گيردشكل يافته مورد استفاده قرار ميگوناگون حفظ گشته يا به صورت تغيير 

داري گسست اين مسئله مانع از آن گشته كه به طور قطعي از مناسبات ماقبل سرمايه
شوند ها با تغييراتي حفظ ميسنت. گيردبه همين دليل جامعه در حالت برزخي قرارمي. شود

ي تضاد دگي مردم به واسطهدر واقع زن. دنآميزتر، ستم و استثمار در هم ميو با اشكال مدرن
هر چقدر اين كشمكش و تضاد . شودميان مناسبات سنتي با مناسبات مدرن، تباه مي

بي جهت نيست كه امروزه . هاي بيشتري خواهد شدشديدتر باشد زندگي مردم دچار بحران
ي ترين نهادهانهاد خانواده در ايران در جريان گذر از سنت به مدرنيته به يكي از بحراني

واقعيت بزرگتر اين است كه زنان بيش از اقشار ديگر جامعه از اين . اجتماعي بدل شده است
جايگزين نمودن فرزند به جاي . برندبحران و از اين كشمكش ميان سنت و مدرنيته رنج مي

     .، بازتاب عيني اين دوران گذار است»فرزند ساالري«شوهر و 
ات مهمي در موقعيت اقتصادي، اجتماعي زنان با وجود اينكه طي صد سال گذشته تغيير

هنوز مردان . ي ايران از آزادي فردي برخوردار نيستنددر ايران انجام شده اما زنان جامعه
 به طور –هنوز زندگي بيشتر زنان توسط ديگران . گيرندبراي زندگي فردي زنان تصميم مي

هاي مناسبات ماقبل از مشخصهاين خود نيز يكي . يابد معنا و مفهوم مي-اساسي مردان 
  . داري استسرمايه

داري، زن در دوران كودكي تابع پدر، در دوران جواني تابع ي ماقبل سرمايهدر يك جامعه
تري است كه انقياد زن به مرد بخشي از انقياد كلي. همسر و در دوران پيري تابع پسر است

هاي عدم به رسميت شناختن آزادييعني انقياد فئودالي و . بر چنين جوامعي حكمفرماست
اي هر فرد، تابع قوم، قبيله، عشيره، طايفه و يا خانواده. ي افراد جامعهفردي براي همه
ها و فرهنگ قوم ، قبيله ، طايفه و هاي زندگي تابع مالحظهي تصميمهمه. گسترده است
 آزادي شغل و پيشه و در بستر اين نوع مناسبات از آزادي عشق، آزادي ازدواج ،.خانواده است

امري كه هنوز در مورد بيشتر زنان روستايي . حتا آزادي انتخاب محل سكونت خبري نيست
پايبند ) يا دار قالي(ايراني صدق مي كند كه به ناچار بايد به همان تكه زمين متعلق به همسر 

  . باشند
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چرا . گيرد قرار ميدر مركز ايدئولوژي و فرهنگ جامعه» فرديت«داري ، ي سرمايهبا غلبه
 فروش آزاد نيروي كار است و هر قيد و بندي كه مانع از   داري نيازمند خريد وكه سرمايه

داري در كشورايران براي  رشد مناسبات سرمايه .داردانجام اين كار شود را از سر راه بر مي
دهاي سنتي رهانيد و از يك سو آنان را تا حدي از قيد و بن. اي به بار آوردزنان عوارض دوگانه

تر و زن به شكل پيچيده. از سوي ديگر به شكل ديگري وابستگي زن به مرد را توليد كرد
 اين مسئله در موقعيت زنان مياني شهري  .متناقض به تملك خصوصي مرد بدل شده است

اند، بيشتر به داري شدهجامعه كه بيش از زنان ديگر اقشار جامعه درگير مناسبات سرمايه
هستند،  زناني كه كماكان اسير جو نيمه فئودالي در خانواده و كل جامعه . خوردشم ميچ

اعمال ) تر از آن قوانين و مقررات دولت مذهبيو مهم (–مدرن  حتا –جوي كه توسط مردان 
. ي زنان در اقشار مياني جامعه شهري استآفرين مسئلههاي مشكلاين يكي از پايه. شود مي

آميزي دين و دولت و ايدئولوژي و فرهنگ   سال با توجه به در هم27ين امري كه طي ا
  . مذهبي اشكال حادتري به خود گرفته است
زدودن قيد و بندها توسط مناسبات . دارند منفعت زنان در زدودن قيد و بندهاي سنتي 

يان هاي بورژوا دمكراتيك در مي شرايط عيني است كه موجب تقويت افقداري پايهسرمايه
. ي زنان استافقي كه به ظاهر نويد بخش حل مسئله. گرددزنان و جنبش زنان در ايران مي

از يك سو زنان به . يابيم كه اين مسئله بسيار پر تناقض استبينانه درمياما با نگرشي واقع
تر از ي زنان، پيشرفتهداري در برخورد به مسئلهبينند كه مناسبات سرمايهطور روزمره مي

هايي كه زنان در نظام داري است و از سوي ديگر محدوديتناسبات ماقبل سرمايهم
  . كنندداري با آن روبرو هستند را نيز مشاهده ميي سرمايهپيشرفته 

از يك سو زن ايراني، نگاهي به پيشرفت زنان كشورهاي امپرياليستي در دستيابي به 
گيري اشكال ديگري از ستم بر زنان ه گر شكلحقوق برابر با مردان دارد، و از سوي ديگر نظار

   )2. (در همين كشورها هستند
 يعني موقعيت زنان در كشورهاي امپرياليستي و شرايط زنان -اين دو موقعيت متفاوت 
برخي در مقابله با . هاي گوناگون شده است موجب سردرگمي-در كشورهاي تحت سلطه 

دهند و برخي در برابر بندند يا به آن امتياز ميسنت و فئوداليسم به امپرياليسم اميد مي
روندي كه در بسياري از . زنندها گره ميامپرياليسم، سرنوشت خود را با حفظ سنت
اگر كسي نخواهد بين مار و افعي، يكي . خوردكشورهاي تحت سلطه مانند ايران به چشم مي

تواند افق جكاو و پيگير باشد، ميرا انتخاب كند و در ارتباط با اين تناقض سئوال بر انگيزكن
اگر كسي نخواهد فقط بر مبناي قياس حال با گذشته . ديگري در پيش رو داشته باشد

قضاوت كند بلكه نگاهي به آينده نيز داشته باشد و به روشي علمي براي آفريدن روابطي 
روي خواهد به افق ديگري  ترباور داشته باشد، بدون شك تربا كيفيتي رشد يابندهمتفاوت
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 برخوردار   ي عيني مشخص و قدرتمندي در جهان كنونيافقي كه از پايه. افق سوم. آورد
  .ي كمونيستيافق سوسياليسم و جامعه. است

هاي به حق زنان در چارچوب آن اما پيش از پرداختن به اين افق و اينكه چگونه خواسته
ي هم تكامل و پيشرفت جامعههاي مي زنان يكي از محركگيرند و چرا مسئلهپاسخ مي

ي زنان ي حل مسئلههاي بورژوازي در زمينهسوسياليستي است، بايد بيشتر به محدوديت
ي زنان را حل ترين بخش بورژوازي قادر نيست مسئلهپرداخت و فهميد كه چرا حتي راديكال

  .اين نوشتار بررسي مي شودبعدي ي تاريخي دارد و در بخش امري كه ريشه. كند
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كه حاوي » زن از ديدگاه فلسفه سياسي غرب«چندي پيش كتابي مطالعه كردم به نام 
در فلسفه (ي اين كتاب مقابله با فلسفه طبيعت بشر ترين نكتهاصلي. نكات جالبي است

طبيعت زن اين «ني چون اي كه تحت عناوياست، فلسفه) افالطون، ارسطو و ژان ژاك روسو
  . كند نابرابري اجتماعي ميان زن و مرد را توجيه مي ،»كنداست و با مرد فرق مي

هايي از  فصل  رود، درهاي بورژوايي فراتر نميآلبا وجود اينكه درك نويسنده از افق ايده
ژان ژاك روسو . پردازد مي)1712 - 78(هاي ژان ژاك روسو كتاب به انتقاد از نظريه

- اگر چه روسو خود شاهد انقالب نبود اما پايه. بخش آن بود ايدئولوگ انقالب فرانسه و الهام
 فرانسه منادي آن بود، 1879را كه انقالب »  برادري– برابري -آزادي «هاي تئوريك شعار 

  . پي ريخت
هنگام بحث او لزومي نديد تا . ي سياسي روسو، از حقوق زنان خبري نيستدر فلسفه

هايي براي او نابرابري زن و مرد و بسياري از تبعيض. ي انسان، موضوع زن را مطرح كنددرباره
از نظر او وظايف غريزي زن مانعي براي . ي طبيعي داردكه بين آنها وجود دارد، ريشه

 هايتواند با گامشود اما مرد كه عاري از اين وظايف غريزي است ميپيشرفت او محسوب مي
  .بلند به پيش رود

به همين خاطر او بر اين باور بود كه بنا بر فطرت و طبيعت زنان، آزادي و برابري 
  . عناصري بي ارتباط و نامناسب در مورد زنان است

روسو معتقد بود كه عقل زنان عقلي عملي و تجربي است و اين عقل را نسبت به كشف و 
كنند  نظر او زنان هر چند جزئيات را بهتر درك مياز. كرددرك حقايق امور ناتوان ارزيابي مي

به همين خاطر . اما بر خالف مردان قادر نيستند كه به اصول و قوانين كالن دست يابند
ي تحقيق و بررسي محض و نظري قضاياي بديهي و قواعد كلي در علم به طور قطع در حوزه

  . گنجدفكري زنان نمي
    :كندمي فرموله رد را اينگونه روسو فرودستي زن و پيروي زن از م

  » .كندفهمد، زن احساس ميمرد مي«
  » .مرد داراي قوه استدالل است و زن از فريبندگي برخوردار است«
كند كه زنان شرايط الزم را براي كسب قدرت قانون مقدس و جاودان طبيعت حكم مي«

  » .تعلق به مردان استسياسي و حتا نمايندگي نداشته باشند و اين حقوق به طور كلي م
  ) 3(» .كند كه از مردان پيروي كنندقانون طبيعت به زنان حكم مي«
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هايش داراي چنين افكار و عقايدي نسبت به زنان بديهي است، انقالبي كه ايدئولوگ
به همين دليل، زنان فرانسه عليرغم شركت . توانستند مبشر رهايي زنان باشندبودند نمي

ب، سهمي نبردند و در قانون اساسي در كنار مهجورين و ديوانگان قرار فعال خويش در انقال
هاي در كشاكش. گرفتند و از حق راي و دخالت در سرنوشت سياسي خود محروم شدند

سياسي پس از پيروزي انقالب، زناني كه مدافع حقوق سياسي برابر بودند بي رحمانه سركوب 
به .  به گيوتين سپرده شد1793ود كه در سال ب» المپ دو گوژ«ي برجسته آن نمونه. شدند

جرم او اين بود كه فضايل مربوط به جنسيت را فراموش «: هاي آن دورانقول يكي از روزنامه
او زن بي شرمي بود كه از انجام وظايف خانگي « :  يا به قول يكي از ژاكوبن ها ».كرده بود

  » .خويش خودداري كرد و خواست سياستمدار شود
و آراي متفكراني همچون روسو در بستر شرايط خاص تاريخي خود قابل بررسي عقايد 

با اشاره به اينكه عمر چنداني از رشد مناسبات بورژوايي در بطن مناسبات فئودالي . است
نگذشته بود و بورژوازي نوپا در حال خيز برداشتن براي كسب قدرت و سرنگوني فئوداليسم 

ي خويش در خواهانهيه بورژوازي بود كه عليرغم موضع ترقيروسو يكي از متفكران اول. بود
ي آموزش و پرورش و دخالت كليسا در امر ازدواج، در ي كليسا برمقولهمخالفت با سلطه

  . ي زنان از عقايد فئودالي گسست نكرده بودي برخورد به مسئلهزمينه
 مورد تصديق هاي مقدسي چون مالكيت خصوصي و ارث چندانبا وجود اينكه مقوله

به همين . روسو نبود اما وي هيچگاه حاضر نشد اصل مالكيت مرد بر زن را زير سئوال ببرد
دانست، تا مرد مطمئن شود فرزنداني كه او خاطر نظارت مرد بر زن را همواره ضروري مي

  .مجبور است از آنها نگهداري كند متعلق به ديگران نيستند
-داري و ورود اجتنابژوازي همراه با رشد مناسبات سرمايهبا وجود اينكه متفكران بعدي بور
ي تر از آن پيوند مبارزات زنان و طبقهي بازار كار و مهمناپذير بيش از پيش زنان به عرصه

 اما هيچ كدام  ها و افكار ديگري را ارايه كردندكارگر، چندان به افكار روسو وفادار نماندند و ايده
اي اين محدوديت تاريخي، مربوط به طبقه.  مالكيت مرد بر زن نشدنديقادر به گسست از ايده

  .ديدبود كه كماكان بقا ومنافع خويش را در حفظ مالكيت خصوصي بر ابزار توليد مي
پردازان  آن دسته از نظريه  سال،300اما طنز اينجاست كه بعد از گذشت نزديك به 

به خود بزنند افكار و » مدرنيستي «خواهند رنگ و لعابطبقات حاكم در ايران كه مي
    .تر نباشد جلوتر هم نيستعقايدشان اگر از روسو عقب

ها تبليغ دين و خرافه وقتي به طور نمونه افرادي چون عبدالكريم سروش پس از سال
-ي فلسفي را نشان دهد آن را مردافكن ميخواهد اهميت يك مسئلهشود و ميمي» مدرن«

--فيلسوف پوزيتيويست اتريشي(ذهن اين آقا كه خود را طرفدار پوپر يعني هرگز به . خواند
عقايد او در . توانند به فلسفه بپردازندكند كه زنان هم ميداند خطور نميهم مي) بريتانيايي
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بي جهت نيست كه . رودمورد زنان از مثنوي مولوي و افكار ضد زن عارفان ايراني فراتر نمي
 وحدت ميان حوزه و دانشگاه در ابتداي قرن بيست و يكم دانشجويانش در دفتر تحكيم

  .هنوزعقيده دارند كه حقوق زن و مرد مساوي نيست بلكه مشابه است
به افكار جان » زن از ديدگاه فلسفه سياسي غرب«با نگاهي به فصل پاياني كتاب 

ارت ميل جان استو. كردده زندگي ميز اول قرن نو يپردازيم كه در نيمهاستوارت ميل مي
يكي از اولين متفكران مرد بورژوا بود كه از حقوق زنان دفاع كرد و خواهان حق راي براي 

او اصل آزادي . او مدافع آزادي زنان و حق انتخاب شغل و حرفه براي زنان بود. زنان شد
  ) 4. (هاي شغلي برابر براي آنان شدفردي بورژوائي را به زنان گسترش داد و خواهان فرصت

حق طبيعي سلطه مرد بر «ي برجسته درآراي جان استوارت ميل، زير سئوال بردن هنكت
شود، در واقع ابزاري عمومي قلمداد مي» بودن طبيعي«آنچه كه به نام «: او گفت. بود» زن

ي اما استوارت ميل به طور قطعي نتوانست از فلسفه» .دادن غيرطبيعي امور استبراي جلوه
- ي ستم بر زن و بي براي همين نتوانست به طور عميق مسئله.طبيعت بشر گسست كند

دفاع او از نظام . گيرد را درك كندهايي كه در مورد اين بخش از جامعه انجام ميعدالتي
  . خواهي وي را محدود كرد ي سنتي و تقسيم كار سنتي ميان زن و مرد برابريخانواده

گفت اگر زنان آزاد كرد، مي زن دفاع مياستوارت ميل با وجودي كه از استقالل اقتصادي
دهند و او اين كار را مترادف ا ازدواج، ازدواج را ترجيح مييباشند بين انتخاب واقعي براي كار 

زيبا سازي زندگي «از نظر او بزرگترين شغل زن . دانستبا انتخاب يك شغل از طرف مرد مي
هاي برتر ها و ذوق داراي اين لطافت)به طور طبيعي(و افشاندن طراوت است، چرا كه زنان 

 جان استوارت ميل نتوانست تغييرپذيري نهاد خانواده را ببيند و به همين جهت  ».هستند
ي هاي او در زمنيهداري زن به عنوان يك شغل، شكاف عميقي را در انديشهدفاع او از خانه

    .برابري حقوقي ميان زن و مرد به وجود آورد
ر نشده  هيچگاه پ- نسبت به خانواده و كار خانگي زنان –ر بورژوازي اين شكاف در تفك

چرا كه بورژوازي از نظر تاريخي نهاد . تري به خود گرفتهاي تكامل يافتههر چند كه شكل
اگر . وري سرمايه به كار گرفتخانواده را از فئوداليسم به ارث برد و آن را براي باال بردن بهره

پيشرفته بر خالف فئوداليسم نهاد خانواده ديگر نقش توليدي ايفا داري چه تحت سرمايه
اما نهاد خانواده كماكان براي .) مانند نقشي كه خانوارهاي دهقاني در توليد داشتند. (كندنمي

ي جامعه و بورژوازي از نقطه نظر مناسبات توليدي نقش مهمي در تنظيم مصرف سرانه
 نقش مهمي در توليد و بازتوليد امتيازهاي مردان جامعه عالوه بر آن. پرورش نيروي كار دارد

 سياسي اهميت زيادي براي بورژوازي -امتيازهايي كه از نظر ايدئولوژيك. نسبت به زنان دارد
تر دارد براي اينكه كنترل نيمي از جامعه توسط نيمي ديگر كنترل كل جامعه را براي او آسان

  .كندمي
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ي زنان آزاديخواه طلبانههاي برابريت ميل تحت تاثير ايدهقابل توجه است كه جان استوار
هاي فمينيستي خود را هاي تخيلي آن دوره، ايدهي سوسياليستخواهانههاي عدالتو ايده

او به طو مشخص از كساني چون سن سيمون و شارل فوريه تاثير گرفت و خود نيز . ارايه داد
 براي نخستين بار اعالم كرد كه هر چقدر زنان يك اين شارل فوريه بود كه. بدان اذعان داشت

  . تر استجامعه از آزادي بيشتري برخوردار باشند، آن جامعه پيشرفته
تر اينكه، با وجود اينكه افرادي چون جان استوارت ميل در ابتداي قرن ي جالباما نكته
يد تا بورژوازي ي حق راي زنان را طرح كرده بودند، بيش از صد سال طول كشنوزده مسئله

زنان و همچنين تحوالت بزرگ  معلوم نيست كه اگر مبارزات . اين حق را به رسميت بشناسد
 نبود، بورژوازي تا كي اين مسئله - به طورمشخص ، انقالب اكتبر روسيه –انقالبي در تاريخ 

هاي آنگونه كه امروزه برابري دستمزد زن و مرد كه در بسياري از كشور. دادرا ادامه مي
از لوموند (اي به قول مقاله. شدار شده است كِ امپرياليستي از نظرقانوني رسميت يافته،

، اگر اوضاع به همين روال بخواهد پيش برود رسيدن به برابري دستمزد زن و )ديپلماتيك
  .داري چند صد سال به طول خواهد انجاميدمرد در نظام سرمايه

توان به برابري ميان زن و مرد و رژوا دمكراتيك نميتمام مسئله در اين است كه با افق بو
ي ايران اين است كه بسياري اما تناقض جامعه. تر از آن رهايي زنان از ستم دست يافتمهم

اين تناقض را چگونه . هاي بورژوا دمكراتيك، منافع اساسي دارنداز زنان در تحقق خواسته
 ازتباط آن ؟ باالتري را پيش روي خود قرار دادتر وتوان افق عاليبايد پاسخ داد؟ چگونه مي

هاي هاي امروزي چيست و چه تاثيري در اهداف و روشتر با شعارها و خواستهافق عالي
توان به رهايي دست تر از همه چرا تنها با افق كمونيستي مي و مهم مبارزاتي خواهد داشت؟

ي زنان چه  نسبت به مسئلهيافت؟ و در اين راه تجارب مثبت و منفي جنبش كمونيستي
  جايگاهي دارد؟ 

  .اين بحث را پي خواهيم گرفت
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هاي سياسي و به ميان آمدن نام برخي جريان) 5(قتل صبيه، ماجراهاي آقاي چگيني  
چپ به دليل روابطي كه با آقاي چگيني داشتند بار ديگر موجب طرح پرسشي اساسي در 

  . ان شداذه
ي زنان را هاي چپ، چگونگي برخورد به مسئلهآيا زمان آن نرسيده كه احزاب و سازمان

به عنوان معياري براي عضويت در تشكيالت خويش قرار دهند و رفتار با زنان به يكي از 
  هاي آنها تبديل شود؟ هاي مهم براي عضويت افراد در سازمانمحك

ستن يك مرد به يك تشكيالت، درك و عملكرد او آيا زمان آن نرسيده كه هنگام پيو
  ي زنان مورد توجه قرار گيرد؟ نسبت به مسئله

بيني نسبت به سست از عقايد و رفتارهاي سنتي و تغيير جهانآيا زمان آن نرسيده كه گُ
گري بدل شود؟ به معياري براي تشخيص انقالبيون ي زنان به معياري براي انقالبيمسئله

  نقالبيون دروغين؟ ا راستين از
هاي چپ چگونگي برخورد به هاي احزاب و سازمانآيا زمان آن نرسيده كه در اساسنامه

هاي ها و فرهنگاي را به خود اختصاص دهد؟ با رفتارها، ارزشي زنان جايگاه ويژهمسئله
كهنه و ستمگرانه مرزبندي شود، رفتار و فرهنگ نويني در سطح جامعه و مناسبات ميان زن 

  و مرد تبليغ شود؟ 
تواند ستم كند و خود آزاده باشد؟ مردي كه به زني ستم چگونه فردي به فرد ديگر مي

ي اشكال ستم و تواند ادعا كند كه مبارز پيگير و مداوم عليه همهدارد، چگونه ميروا مي
  استثمار است؟ 

-ا درك نميي زنان رهاي زيادي از جنبش چپ ايران اهميت مسئلهزماني بود كه بخش
هاي سياسي آنان نداشت؛ بهاي الزم را به شور،  در برنامه جاي چندانيي زنانكردند؛ مسئله

دادند؟ در نتيجه آنان نه تنها خود را از انرژي و پتانسيل انقالبي زنان براي تغيير جهان نمي
را نيز  1357هاي شكست انقالب يك پتانسيل انقالبي محروم كردند بلكه به دست خود زمينه

جنبش چپ خود را از نيروي انقالبي كه مي توانست نقش مهمي در گسست از . فراهم كردند
جنبش چپ از . هاي كهنه در سطح جامعه ايفا كند محروم كردافكار و عقايد سنتي و ايده

هاي راديكال و نو انديشي توانست نقش مهمي در طرح ايدهاي كه ميانگشت نهادن بر مسئله
در نتيجه اين امر . كردن آنان و كل جامعه داشته باشد طفره رفتان و انقالبيبينش مبارز

  . هاي جدي چپ در جامعه تبديل شدخود به يكي از موارد پس رفت
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هاي چپ تا بدان حد اسير افكار سنتي بودند كه ناداني و زماني بود كه برخي از سازمان
از نظر آنان انگشت گذاشتن بر . ساختندي زنان را به يك فضيلت بدل برخورد غلط به مسئله

ي كارگر و تفرقه انداختن در صفوف ي زن يعني تفرقه انداختن در صفوف طبقهمسئله
-زد، توجيه ميآنان عمل كارگري كه همسرش را كتك مي. ي ملي و ضد امپرياليستيمبارزه

ردي را آنان زن كُ. آوردكردند زيرا از نظر آنان مقصر كارفرمايي بود كه به كارگر مرد فشار مي
ي كردند و از آن به عنوان يك وظيفهشست، تشويق ميكه لباس پيشمرگان مرد را مي

آنان، زنان انقالبي را به سازش و مدارا و تسليم در مقابل رفتارهاي . كردندمبارزاتي ياد مي
ني كه گام زناانقالبي ي بدينگونه روحيه. كردندزشت مردساالرانه همرزمان مرد دعوت مي

هاي ارتجاعي درخانواده و جامعه شوريده بودند و به جنبش برداشته بودند و عليه سنت
  . كردندانقالبي پيوسته بودند را تضعيف مي

توان مخالف تفرقه ميان كارگران بود اما به پدرساالري و مردساالري به عنوان مگر مي
داري با  بود؟ عاملي كه نظام سرمايهعامل اصلي تفرقه ميان زنان و مردان كارگر بي تفاوت

دارد با دادن امتيازهاي پيش پا افتاده كند و سعي ميتمام توانش از آن محافظت و تبليغ مي
 ستمگراني كوچك بدل كند كه نيمي از جامعه را كنترل كنند تا كنترل   به مردان آنان را به

    .كل جامعه راحت ترانجام گيرد
ي ضد امپرياليستي بود اما كاري به نيروهاي  در صفوف مبارزهتوان مخالف تفرقهمگر مي

- بر صورتشان تيغ مي كردند وحجاب را بر زنان تحميل مي ارتجاعي نداشت كه به زور 
  . انداختند

توان مخالف بورژوازي بود و اما به قول انگلس كاري به نقشي كه مرد در خانه به مگر مي
  داشت؟ كند، نعنوان يك بورژوا ايفا مي

ها و رفتارهاي ناشي از  ايده  توان مخالف مالكيت خصوصي و مناسبات اجتماعي ومگر مي
آن بود اما از مبارزه با يكي ازعناصر توليد و باز توليد اين مناسبات يعني مالكيت مرد بر زن 

  خود را كنار كشيد؟ 
 بر جامعه به ها و معيارهاي سنتي حاكمشدن در مقابل ارزش توان با تسليممگر مي

  هاي حاكم پرداخت؟ مبارزه عليه قدرت
هاي زيادي از جنبش چپ از مبارزات زنان فاصله گرفتند، اما زنان در زماني بود كه بخش
زنان در مقابل اشكال . هاي مختلف به مبارزات خود ادامه دادندصحنه ماندند ودر عرصه

ا ايستادگي كردند و جنبشي را به هسال. گوناگون ستمگري به اشكال مختلف مقاومت كردند
  . ثبت رساندند كه امروزه كسي ياراي انكارآن نيست

- هاي سياسي بيشتر سازمانيكي ازدستاوردهاي اين ايستادگي، تغييرات مشهود در برنامه
ي خويش هر يك به فراخور ديدگاه، جايگاه و سابقه. ي زنان استهاي چپ نسبت به مسئله
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برخي آگاهانه، برخي خودبخودي، برخي واقعي و جدي، برخي . فتنداز جنبش زنان تاثير گر
تر؛ هر يك تر، برخي سطحيتر، برخي عميقتر، برخي مبهمظاهري و مصلحتي، برخي روشن

هاي چپ، توان گفت بيشتر احزاب و سازمانمي. اي اين تاثير مثبت را منعكس كردندبه گونه
  .ورزندشناسند و بر حقانيت آن تاكيد مييت ميبه رسم) حداقل در حرف(ي زنان را مسئله

هاي سياسي و رفتار آنها عليرغم اين تاثير مثبت، همچنان شاهد موارد مبهم در برنامه
هاي عادالنه ي زنان به طورمثال هايي وجود دارند كه در مقابل خواستههنوز چپ. هستيم

ز رهايي زنان فقط برابري گذارند؛ يا درك برخي ديگر احق سقط جنين، شرط و شروط مي
ي آشكار و پنهان دستمزد ميان زن و مرد است و چشم خويش را بر تمامي اشكال موذيانه

  . بندندستم بر زن مي
براي بسياري از آنان رفع ستم بر زنان و مبارزات زنان نه يك محرك قدرتمند انقالب 

د بند حقوقي و قانوني ي سوسياليستي بلكه تنها تحقق چنسوسياليستي و پيشرفت جامعه
در نتيجه، بي . شودي دمكراتيك است كه آن نيز از سر منت به زنان اعطا ميپيش پا افتاده

هاي اي و عبارتجهت نيست كه بسياري از فعالين جنبش زنان اين قبيل بندهاي برنامه
-  نميهاي چپ جلبآتشين را تزييني و شعاري قلمداد كرده و اعتماد آنها نسبت به سازمان

  ) 5. (شود
هاي عيني معيني ها از پايهماجراي آقاي چگيني بار ديگر نشان داد كه اين بي اعتمادي

متاسفانه . ها اكتفا كردتوان فقط به سخن و تبليغات احزاب و سازمانبرخوردار است و نمي
ها سكوت به توجيه كساني كه به طورمستقيم درگير اين ماجرا بودند پس از مدت

هاي افشاكنندگان قتل صبيه و حتا اهميتي به درخواست. اي غلط خويش پرداختندبرخورده
ديگر فعالين جنبش زنان نكردند و اطالعاتي را كه اين زنان خواهان آن بودند منتشر 

توانستند انجام دهند و عليرغم اشتباهاتي كه شد،  كاري بود كه مي اين حداقل. نساختند
  .ي زنان پااليش دهندود را در برخورد به مسئلهفرصت خوبي بود كه معيارهاي خ
 جا هاي چپي زنان به راحتي در بيشتر احزاب و سازماناين ماجرا نشان داد كه مسئله

بر دوش فعالين وظيفه اين   . دامن زدن به مبارزه آگاهانه استاين امر نيازمند. افتدنمي
- كنند سنگيني مي مبارزه ميهاي چپجنبش زنان و زناني كه در صفوف احزاب و سازمان

به اهميت تئوري و پراتيك كه در است    هايياحزاب و سازمان همچنين بر دوش .كند
بدون شك اين مبارزه خود بخشي از دستيابي به . اندي ايران پي بردهي زنان در جامعهمسئله

سوسياليسم و تر ازي زنان و فراتر از آن درك عميقتر از مسئلهتر و همه جانبهدرك عميق
توان بدون مبارزه عليه پدرساالري نمي. كمونيسم در جامعه و در صفوف جنبش چپ است

به طور ) در جامعه، در خانواده و حتا در مناسبات ميان مردان و زنان انقالبي(ي ابعاد درهمه
ي هر گونه سازشكاري در زمينه. داري مبارزه كردموثري عليه نظام حاكم و نظام سرمايه
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همانطور كه . بارزه عليه پدرساالري به سازشكاري در مقابل كل نظام حاكم منتج خواهد شدم
ي اين نظام درارتباط با زنان منجر هاي كهنهسازش با نظام حاكم به ناگزير به سازش با ارزش

ي زنان نيز به ناگزير به پذيرش بخشي از ساختار نظم خواهد شد، برخورد نادرست به مسئله
مبارزه براي رهايي از ستم جنسي با مبارزه براي رهايي از ستم و . جر خواهد شدكهنه من

اي از اين توان هيچ حلقهنمي. اندهاي يك زنجير در هم تنيدهاستثمار طبقاتي همچون حلقه
يابد كه اي از ستم كه بقا يابد، امكان ميزنجير را دست نخورده باقي گذاشت چرا كه هر حلقه

  .  ستم را باز توليد كندهايديگر حلقه
عمل كردن بر پايه اين حقيقت، هم به شكوفايي جنبش . اين حقيقتي است رهايي بخش

هاي چپ كه خواهان ر ساند و هم به نوسازي و شكوفايي احزاب و سازمانزنان ياري مي
از . كندي همه جانبه عليه نظام طبقاتي مرد ساالر حاكم بر جهان هستند، كمك ميمبارزه

ي زنان به يك معيار مهم در برنامه و مين روي زمان آن رسيده كه برخورد به مسئلهه
! اين نياز زمانه است. هاي چپ در گفتار، كردار و رفتار آنان بدل شودهاي سازماناساسنامه

  !آن را دريابيد

  :توضيحات 

 سال پس از انقالب 75 حق اين.  قابل توجه است كه در ابتدا حق راي به همه مردان نيز تعلق نگرفت ـ 1
  .ي مردان شدشامل همه
اگر چه هنوز از . شودخشونت و بي رحمي در كشورهاي امپرياليستي در اشكال جديدتري توليد مي  - 2 

ي كافي دهشتناك بسياري جهات قابل مقايسه با زندگي زنان در كشورهاي تحت سلطه نيست اما به اندازه
گيرد و هر چند ثانيه يك زن مورد ضرب و جرح قرار يك زن مورد تجاوز قرار ميدر آمريكا هر چند دقيقه . است
 كشور عضو اتحاديه اروپا در 15سپارد و در  روز يك زن در اثر خشونت خانگي جان مي5در فرانسه هر . گيردمي

  .دهندهاي خانگي جان ميمجموع هر روز دو زن در اثر خشونت
  : گويدي خود ميافكار پدرساالرانهژان ژاك روسو در ادامه ي    - 3 
بايد اقتدار فردي در خانواده وجود داشته باشد و طبيعي است كه آن اقتدار، اقتدار مرد است؛ زيرا گاهي «

  » .اوقات زنان به علت وظيفه بارداري آمادگي چنين اقتدار و تسلطي را ندارند
شود اما هويت زنان شامل عفت و نجابت آنان هويت مردان با ميزان برخورداري آنها از آزادي تعيين مي«
  » .است
دارم و هم از او متنفرم زن مرد را به بردگي  او را هم دوست مي،زن عنصري مهلك است و گمراه كننده«
   » !كشاندمي

اين كتاب به .  منتشر كرده است1869نام كتابي است كه جان استوارت ميل در سال » انقياد زنان«  - 4
گويند جان استوارت ميل اين كتاب را تحت تاثير همسر خود كه از فعالين جنبش مي. ه شده استفارسي ترجم

  .زنان بود به نگارش در آورد
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 با ضربات چاقو توسط 1376 ارديبهشت 14 صبيه از فعاالن فمنيست در تهران بود كه در روز   ـ5 
د كه مقاالتي از او در نشريه آدينه به علي چگيني از فعالين سياسي بو. همسرش علي چگيني به قتل رسيد

هاي علي چگيني پس از ارتكاب قتل متواري شد و به كردستان عراق رفت و در پناه برخي گروه. رسيدچاپ مي
متاسفانه كساني كه از اين ماجرا با خبر بودند در . سياسي چپ قرار گرفت و مدتي به همكاري با آنان پرداخت

سركوب "زماني كه تعداي از فعاالن فمنيست ايران با انشتار بيانه اي تحت عنوانتا . اين مورد سكوت كردند
 اسناد و مباحث مربوط به اين  . سكوت را شكستند و علي چگيني را افشا كردند"گردندها همواره باز ميشده

ل دسترس قاب) 1383 بهمن 11شماره (ماجرا منجمله نامه علي چگيني در دفاع از خود در نشريه هشت مارس 
  .است
اي در مورد برابري و اصول پايه«اي تحت نام هايي حدود دو سال پيش بيانيهعليرغم چنين محدوديت  -6

اين بيانيه كه به همت يكي از فعالين جنبش زنان تهيه شد و امضاي چندين . منتشر شد» آزادي زنان ايران
پ وهمچنين ميان فعالين جنبش زنان دامن حزب و گروه چپ را با خود به همراه داشت، اميدي در جنبش چ

ي زنان بيان كند و براي نخستين بار جنبش چپ ايران سعي كرد معيارهاي حداقل خود را نسبت به مسئله. زد
استانداردهاي حداقلي كه شاخص جنبش چپ در ايران است را پيش رو داشته باشد، هر چند اين اميد چندان 

 جنبش   جنبش كمونيستي وي ايران،جامعهبسيار عاجل يكي از مسايل امر ا اين ام. پا نگرفت و تقويت نشد
  .طلبد و هنوز پاسخ مياستزنان 
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جنبش زنان، متحد "توان با نقد شعار ي جنبش كمونيستي و جنبش زنان را ميرابطه
هاي ايران  برخي دانشگاه در2007شعاري كه در هشت مارس .  آغاز كرد"جنبش كارگري

  . طرح شد
بي ترديد طرح اين . ي مثبتي كه در پس اين شعار قرار دارد، بحثي نيستدر مورد انگيزه

هاي اي؛ مرزبندي با گرايشهاي تودهشعار تالشي است براي تاكيد بر اتحاد ميان جنبش
اما . سوسياليستيراست و ليبرالي درون جنبش زنان و شايد تاكيدي است بر ضرورت انقالب 
ي خود در برابر چرا جنبش دانشجويي در روز جهاني زن، به جاي برجسته كردن وظيفه

كند كه با كدام جنبش متحد شود؟ جنبش زنان، براي اين جنبش تعيين تكليف مي
 را "جنبش كارگري، متحد جنبش زنان"پرسيدني است چرا جنبش دانشجويي شعار 

كنند اين شعار فعال چپ دانشگاه به همان ميزاني كه تالش ميكند؟ آيا عناصر پيشنهاد نمي
كنند؟ را در جنبش زنان دروني كنند؛ بر همراهي كردن كارگران با جنبش زنان نيز تاكيد مي
كند، آيا جنبش دانشجويي به همان ميزان كه در تعيين شعار براي جنبش زنان پافشاري مي

    برد ؟ كار ميدر مورد جنبش كارگري نيز اين روش را به
هاي هاي غالب و رايج در جنبشهدف از گشودن اين بحث به چالش كشيدن برخي ايده

هاي نادرستي كه در ارتباط با جنبش زنان، آشكارا خصلت پدرساالرانه به ايده. اجتماعي است
  . ي تاريخي معيني در جنبش كمونيستي برخوردار هستندگيرند و از سابقهخود مي

ي مقدسي بدل شده كه ، جنبش كارگري براي بسياري از فعاالن چپ، به كعبهامروزه روز
اي بايد در مقابل آن سر تعظيم فرود آورند، سوگند وفاداري ياد كنند تا از هاي تودهجنبش
بايد .  به خود گيرند"سوسياليستي" خود پاك شوند تا خصلت "گناهان بورژوا دمكراتيك"

اي موجود در هاي تودهي است كه در ميان ديگر جنبشمشخص شود چرا فقط جنبش كارگر
 است كه ديگر "كليتي"جامعه، از اين مقام شايسته برخوردار است؟ چرا جنبش كارگري آن 

 بايد آن "كل" را بايد دربرگيرد؟ كيفيت و ويژگي جنبش كارگري چيست كه در مقام "اجزا"
  را به رسميت شناخت؟ 

درك بيشتر عناصر (شود شكل گيري جنبش كارگري تا آنجا كه به واقعيت مربوط مي
مانند ) هاي اقتصادي استي خواستهچپ از جنبش كارگري، مبارزات كارگران درعرصه

 طور روزمره اي است به ستمي كه بهاي، واكنش عادالنههاي تودهيابي ديگر جنبش-سامان
 در مدار خريد و فروش اين جنبش كه. شودتوسط نظام سرمايه داري بر كارگران اعمال مي
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اي از نقاط قوت و ضعف مشخصي هاي تودهبهتر نيروي كار جريان دارد مانند ديگر جنبش
به اين معنا، جنبش كارگري . گيردهاي سياسي مختلفي را در بر ميبرخورداراست و گرايش
هاي ايدئولوژيك ـ سياسي گيريتواند از جهتاي ميهاي توده-نيز مانند ديگر جنبش

اين جنبش كارگري به طور خودبخودي، نه از كيفيت سوسياليستي . تفاوتي پيروي كندم
اي دارد كه آن را در اي كيفيت ويژههاي تودهبرخوردار است و نه نسبت به ساير جنبش

  .  و موقعيت برتر قرار دهد"كل"جايگاه 
ف با يكديگر اي مختلهاي تودهاي بين جنبشحتا اگر بخواهيم در شرايط كنوني مقايسه

انجام دهيم، آشكارا پيداست كه جنبش زنان و جنبش دانشجويي نسبت به جنبش كارگري، 
ها نسبت به جنبش اقتصادي كارگري، تر هستند؛ اين جنبشتر و به مراتب راديكالسياسي

هايي كشانند و بيشتر بر خواستهي اجتماعي ميي آينده را به صحنهبيشتر دورنماي جامعه
. ارند كه امكان دستيابي به آنها در چارچوب نظام جمهوري اسالمي بسيار كمتر استتاكيد د

اند و در شرايط جنبش زنان به طور مستقيم عصب حساس حكومت ديني را نشانه گرفته
چرا كه موضوع زنان . كنندكنوني نقش مهمي در قطبي كردن فضاي سياسي كشور ايفا مي

. ر درگيري ميان جمهوري اسالمي و امپرياليسم آمريكاستيكي از مسائل مورد اشاره و مهم د
به همين . اين دو قطب ارتجاعي، قيم مĤبانه مدعي تعيين سرنوشت براي زنان ايران هستند

تواند نقش مهمي در افشاي اي ميهاي زنان در راس مبارزات تودهجهت قرار گرفتن خواسته
سي كشور را بيشتر به نفع مردم و ي سياهر دو طرف اين درگيري داشته باشد و صحنه

  . نيروهاي انقالبي متحول كند
ي ستم بر زن، همانند استثمار طبقاتي به مالكيت خصوصي گره دانيم كه مسئلهمي

به همين . خورده و از قدمت بيشتري نسبت به تضاد ميان كارگر و سرمايه دار برخوردار است
قاتي و مردساالرانه، بدون شخم عميق و دليل بدون زير سئوال بردن كليت ساختارهاي طب

ي زنان حل ي روابط اجتماعي حاكم بر جامعه و جهان، مسئلهزير و رو كردن همه جانبه
  . نخواهد شد

ما با كليتي به . ها نيستبحث بر سر انتخاب يا تعيين برتري يك جنبش بر ديگر جنبش
هر يك از اين . شكيل شده استهاي متفاوتي تنام جامعه روبرو هستيم كه از اجزا يا بخش

هاي كلي جامعه هاي خاص خود را دارد كه آن را از بقيه و نيز از خصلتها ويژگيبخش
خواص . هاي متفاوت دانستتوان جمع جبري اجزا يا بخشكليت را نمي. كندمتفاوت مي

يك بخش را هر قدر هم كه مهم و تعيين . كليت نيز حاصل جمع خواص اجزاي آن نيست
ي اقشار و طبقات ي همهفصل مشترك مبارزه. توان جايگزين كليت كردنده باشد نميكن

از . گيرد-اي است كه براي تغيير اين كليت صورت ميستمديده در يك جامعه در مبارزه
شود، نخست، محكوميت كل هاي جامعه روا ميهاي خاصي كه بر هر يك از بخشدرون ستم
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ي  جامعه توان كل نظامه همان اندازه كه از ستم برزن، ميب. نماياندنظام است كه رخ مي
توان هاي جامعه نيز ميطبقاتي را محكوم وآن را به مصاف طلبيد، از ستم بر ديگر بخش

اي متفاوت به هاي تودهوانگهي هر بخشي از جامعه در قالب جنبش. اي گرفتچنين نتيجه
بدون تاكيد بر جايگاه هر . كندبيان ميروش و شكل خاصي ضرورت ايجاد يك كليت نوين را 

ي واقعيت نائل آمد و توان به درك همه جانبهها در ساختار كلي، نمييك از اين جنبش
  . پيوند مشترك واقعي ميان آنان را به درستي فهميد

ي زنان به دليل فقر يا ستم مشترك نيست، بلكه به طور ي كارگران با مبارزهپيوند مبارزه
يري و مواجهه با يك كليت واحد است كه سرنوشت اين مبارزات را به يكديگر اساسي درگ

هاي محدودنگرانه ي بسياري از تحليلدر نظر نگرفتن اين كليت مشترك، پايه. گره زده است
براي مثال بسياري فكر مي كنند كه اگر جنبش زنان به جنبش كارگري متصل شود و . است

توان به  اقتصادي زنان زحمتكش و كارگر تاكيد شود ميهاييا در جنبش زنان بر خواسته
اين نگرش و اين روش، نه طبقاتي است . اين جنبش خصلت طبقاتي و سوسياليستي بخشيد

خصلت طبقاتي و سوسياليستي جنبش زنان توسط كليت نويني كه . و نه سوسياليستي
ن با مبارزات كارگران در اين در واقع تفاوت مبارزات زنا. شودكند، تعيين ميبرايش مبارزه مي

اي خاص و  براي برقراري يك نظام نوين، اما از دريچه ي خويش رااست كه هر كدام مبارزه
ي خاص ـ در اينجا مبارزه براي رهايي هر اندازه اين مبارزه. برندبه روشي خاص به پيش مي

يا با (اي انقالبي تر با جامعهتر به پيش برده شود، ما تر و همه جانبهتر، عميقزنان ـ راديكال
ي تواند ميزان سنجش ما از جامعه-اين امر حتا مي. روبرو خواهيم شد) ترنظامي انقالبي

بدون "توان مدام تكرار كرد گيري سوسياليستي نميبراي جهت. سوسياليستي محسوب شود
بدون "باشد كه  برعكس، تاكيد بايد بر آن "مبارزه براي سوسياليسم، زنان رها نخواهند شد

  ."مبارزه براي رهايي زنان، سوسياليسمي در كار نخواهد بود
تواند و بايد از زبان قشرها و طبقات مختلف ستمديده نياز به سوسياليسم و كمونيسم مي

توان سخن از بدون تالش براي چنين امري، نمي. هاي متفاوت بيان شودو به شكل جنبش
 به جنبش كارگري، بيان كم "سوسياليسم"محدود كردن . دتحول انقالبي جامعه به ميان آور

ي ي جامعه در همهها و تغيير همه جانبهبها دادن به نقش آگاهي كمونيستي در تحول توده
  . هاست-عرصه

 گرايشي قوي در ميان فعاالن چپ موجود است كه جنبش كارگري و  گفتني است كه
اين ) 1. (فاوتي ميان اين دو قائل نيستندكنند و ت-جنبش كمونيستي را يكسان ارزيابي مي

گرايش، نقشي را كه جنبش كمونيستي درارتباط با تغيير كلي جامعه و متحول كردن ديگر 
ي اما واقعيت اين است كه بين مبارزه. كندها دارد را به جنبش كارگري واگذار ميجنبش
ي با جايگاه و وظيفه) دهيا آنچه كه به عنوان جنبش كارگري شناخته ش(ي كارگران روزمره
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ي عاري  ريزي جامعهي كارگر در به سرانجام رساندن انقالب كمونيستي و پايهتاريخي طبقه
ي تاريخي يك كمونيسم در پاسخگويي به وظيفه. از ستم و استثمار بسيار فاصله است

و بشريت را  خود رهايي كارگران  اي كه تواناييطبقه. ي جهان نهادي معين پا به عرصهطبقه
    .داراست

عدم جدايي منافع "درست است كه ماركس و انگلس در مانيفست كمونيست بر 
ها كمونيست"اما همزمان تاكيد كردند كه .  انگشت نهادند"ها از منافع كارگرانكمونيست

ي ي تودهبر بقيه" و برتري آنها ".كنندهمواره و همه جا منافع كل جنبش را نمايندگي مي
رولتاريا در آن است كه از سير جنبش پرولتري، شرايط و پيامدهاي عام و نهايي آن عظيم پ

هاي هاي محدود و برداشت در طول حيات جنبش كمونيستي، با درك".درك روشني دارند
پيامدهاي عام و " و "منافع كل"معموال . ايمنادرستي از اين جمالت مانيفست روبرو شده

الح خاص جنبش كارگري محدود شده است، به هم تنيدگي  جنبش، به منافع و مص"نهايي
ي منافع اين طبقه در رهايي كل بشر و از بين بردن تمامي اشكال ستم و استثمار در پرده

هاي محدود، آگاهي طبقاتي كه از خصلت تاريخي ابهام قرار گرفته است و بر مبناي اين درك
از قلمداد شده و سرانجام اينكه جنبش  ترـ جهاني برخوردار است با آگاهي خودبخودي هم

هايي در عمل، مانع درك چنين درك. كمونيستي معادل جنبش كارگري قرار گرفته است
كم بها دادن به . شوندهاي اساسي آن ميي طبقاتي و شكافعميق از مناسبات كلي جامعه

 و آموزش هاي اجتماعي در مورد دگرگوني كلي جامعه، راه را بر پيوندنقش ساير جنبش
ي ماركسيسم فقط بر پايه. بنددها ميها با اين جنبشي كارگر و كمونيستمتقابل طبقه

ي شناخت ترين مرحلهماركسيسم به عنوان عالي. نيازهاي جنبش كارگري پديد نيامده است
ي مطالعه و فرآيند آخرين دستاوردهاي دانش بشري در  ميالدي بر پايه19بشر در قرن 

ي اين سلسله نوشتارها ي زنان ـ متولد شد كه در ادامهوناگون ـ از جمله مسئلههاي گزمينه
  . بدان خواهيم پرداخت

 محدود به گرايشي كه نقش جنبش كارگري را در  كم بها دادن به جنبش زنان فقط
ي حتا در ميان كساني كه بر تمايز ميان جنبش آگاهانه. كند، نيستجامعه مطلق مي

 به   خودبخودي كارگري تاكيد دارند نيز گرايش كم اهميت دادنكمونيستي و جنبش
ي ي زنان را در قياس با مبارزهكم نيستند كساني كه مبارزه. شودجنبش زنان مشاهده مي

ي بر مبناي اين گرايش، زنان بايد مبارزه. كنندي دوم و غيرعمده ارزيابي ميطبقاتي، درجه
جزيي كه همواره . (بزرگ تر و كلي كارگران به پيش ببرندي خود را به مثابه جزيي از مبارزه

ارزشي . نگرندحامالن چنين ديدگاهي به جنبش زنان با تحقير مي.) قرباني كل شده است
براي دستاوردهاي نظري و عملي جنبش زنان قائل نيستند و در بهترين حالت، معتقدند كه 

اند و ديگر نيازي به رويارويي، حل كردهماركس و انگلس اين مسئله را يك بار و براي هميشه 
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ي مبارزاتي مشخص، براي رهيافتي كنكاش، جذب نقادانه و سنتز دستاوردهاي بشر در زمينه
    .تر نيستعالي

ي وجود گذاشت، انقالبي در انديشه ورزي بشر از آن هنگامي كه ماركسيسم پا به عرصه
توان به تجزيه و تحليل از  آن ميروش و بينشي ظهور كرد كه با اتكا به. صورت گرفت

گيري تكامل آنها را با توجه به نقش و جايگاه هاي گوناگون اجتماعي پرداخت و جهتپديده
ماركسيسم، هرگز ادعا نداشته است كه يك بار براي . گر و فعال انسان روشن كرددخالت

رهبران . تكامل خود نداردي مسائل را يافته و ديگر نيازي به بازبيني و نقد و هميشه پاسخ همه
جنبش كمونيستي بارها بر خصلت نقادانه و علمي ماركسيسم تاكيد داشته و خاطر نشان 

هاي نوين هاي كهن و پذيراي ايدهي گسست از ايدهها بايد همواره آمادهاند كه ماركسيستكرده
ركت است در نظر ها بايد تغييرات جهان مادي را كه مدام در حال تحول و حماركسيست. باشند

ماركسيست . داشته باشند و تالش كنند آن تغييرات را به درستي در آراي خود منعكس كنند
ها بايد به ايده هاي نويني كه در عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي از آزمون هاي علمي و 

يكي رسد، برخورد ديالكتهاي توليدي و طبقاتي كه به ظهور ميهنري گرفته تا مبارزه درعرصه
  .داشته باشد و از آنها براي پويايي و تكامل ماركسيسم سود جويند

بي جهت . اي مختلف نيز صادق استهاي تودههاي جنبشروش فوق در برخورد به تجربه
به . ها تاكيد داشتي عرصهها درهمهنبود كه لنين بارها بر يادگيري از مبارزات توده

ي متقابلي ميان جنبش كمونيستي و جنبش ابطهها قبول دارند كه ري كمونيستظاهرهمه
ي فراگيري از دستاوردهاي نظري و عملي ساير اما زماني كه مسئله. كارگري وجود دارد

. شوداي و به طور مشخص جنبش زنان به ميان مي آيد، اما و اگرها آغاز ميهاي تودهجنبش
اي كه طي چند ي گستردههاتوجهي بخش بزرگي از فعاالن چپ به نظريهتفاوتي و بيبي
ها در مورد ستم بر زنان در گوشه و كنار جهان توليد شده، ي اخير، توسط فمينيستدهه

ي نظري يا بينيم كه ماركسيستي اعالم كند اين يا آن نكتهبه ندرت مي. اسفبار است
 شناسد و يا قبول كند كه جذب و سنتز اين يادستاورد عملي جنبش زنان را به رسميت مي

كمتر ماركسيستي . ي نظري فمينيستي درك ما را از علم انقالب افزايش داده استآن نكته
حاضر است نقادانه به تئوري و پراتيك جنبش كمونيستي در ارتباط با جنبش زنان بپردازد و 

 كمتر  خالصه اينكه،. ي زنان هموار كندها از مسئلهراه را براي ارتقا و تكامل درك كمونيست
ي زن ستي قبول دارد كه بخش مهمي از آگاهي كمونيستي، آگاهي نسبت به مسئلهماركسي

    .است و ارتقاي آگاهي فمينيستي بخشي جدايي ناپذير از ارتقاي آگاهي كمونيستي است
در يك . بايد خاطر نشان كرد كه داليل گوناگوني براي چنين رويكردهايي موجود است

 مسئله را به درك نازل از ماركسيسم و تحول و تكامل توان اين-تر ميتر و عموميسطح كلي
ي سوسياليستي و همچنين نفوذ بعدي آن و تغييرات انقالبي، ضرورتي براي ايجاد جامعه

هاي پيشين در اين باره در بخش. هاي مردساالرانه در جنبش كمونيستي ربط دادديدگاه
يگري از آن را بيشتر بررسي خواهيم ي اين نوشتار، ابعاد دي كوتاهي شده و در ادامهاشاره
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ي جنبش ي كل و جزء و نتايج آن در مورد رابطه از رابطه اما در اينجا به يك درك رايج. كرد
ي نابرابري طبقاتي ـ اجتماعي و لزوم تغييرات كلي كمونيستي كه به درستي مدعي مشاهده

ي از مسائل خاص جامعه در جامعه و جهان است، با جنبش زنان كه به طور عمده بر حل يك
     .پردازيمو جهان تكيه دارد، مي

هاي مختلف اجتماعي كه هويت خود را بر مبناي فرهنگ، قوميت، نژاد و جنسيت گروه
كنند و محور تالش آنها حل مشكالت خاص خودشان است، همواره مشخص تعريف مي

 مناسبات طبقاتي ها را متهم مي كنند كه آنچنان مشغول مبارزه عليه كليتماركسيست
البته ما با اشكال متنوع چنين . ورزندهستند كه از پرداختن به مسائل مشخص آنان غفلت مي

اين امر به ويژه در نوع نگاه اين . گرايشي در بيشتر جنبش چپ ايران روبرو بوده و هستيم
يير كنند با تغبسياري تصور مي. يابد- به جنبش زنان مصداق مي"هاماركسيست"دسته از 

ي اقشار، از جمله براي زنان نيز روبراه  داري، اوضاع خودبخود براي همهحاكميت سرمايه
اين افراد حمايت از مبارزات مختلف اجتماعي به طور مثال حمايت از جنبش . خواهد شد

  . كنندزنان را منوط به اين شرط پايه اي ـ به اصطالح رفع استثمار طبقاتي ـ مي
ي رهايي نيز گرايشي قوي موجود است كه توجه چنداني به رابطهدر صفوف جنبش زنان 

در واقع هر گروه يا قشر ستمديده براي . زنان و مبارزه براي دگرگوني در كل نظام حاكم ندارد
ي خود به ناگزير نيازمند داشتن چشم اندازي از كل نظام اجتماعي و تحقق منافع ويژه

دد رهايي خود هستند نه تنها نياز به فهم عميق زناني كه در ص. جايگاه خود در آن است
ساختار پدرساالرانه و چگونگي عملكرد آن دارند، بلكه به همان ميزان ضرورت دارد درك 

ي ساختارهاي پدرساالرانه و مردساالرانه در كل نظام روشن و درستي از نقش و جايگاه كليه
هاي اجتماعي و ي نابرابريوليد كليهاجتماعي و همچنين نقش اين ساختارها در توليد و باز ت

    .طبقاتي كسب كنند
توجهي به مسائل يك بخش از جامعه بي(به درستي بخشي از مشكل در هر دو گرايش 

توجهي به ساختارهاي كلي تحت عنوان درنظر گرفتن تحت عنوان در نظر گرفتن كل و يا بي
ي ن جزء و كل و در اين زمينهي ميابه فقدان درك درست از رابطه) مسائل يك بخش معين

اين . ي ميان تغييرات در يك بخش يا جزء با تغييرات كلي مربوط مي شودمشخص، به رابطه
ي ديالكتيكي، دائمي و متقابل ميان جزء و كل غافلند، در حالي كه گرايش ها از رابطه

توانند زا نمياج. ي ديالكتيكي بين جزء و كل تاكيد داشته استماركسيسم همواره بر رابطه
تواند خارج از اجزاي تشكيل ي خويش با كل وجود داشته باشند و كل نيز نميخارج از رابطه

مبارزه براي تغيير در كل نظام، از مبارزه براي تغيير در اجزاي . اش وجود داشته باشددهنده
در كل نظام همان طور كه مبارزه براي تغيير در اجزا، از مبارزه براي تغيير . آن جدا نيست

هاي كلي، تغييرات در اجزا، دوام البته بايد اشاره كرد كه بدون تغيير در چارچوب. جدا نيست
  .توانند به سرعت تغيير ماهيت دهندچنداني نخواهند يافت و مي
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توان به هاي جنسيتي و طبقاتي را ميي ميان شكافپرسش مهم اين است كه آيا رابطه
دانيم ستم جنسيتي و ستم  تقليل داد؟ به ويژه آنكه ميي ميان جزء و كلسطح رابطه

ي زنان را به توان مسئلهاند و به دشواري مياي در هم تنيده شدهطبقاتي به شكل پيچيده
 را به طور عيني و آشكار از يكديگر  هاي گوناگون اين دو نوع ستميك جز تقليل داد و جنبه

اما به شدت تنگ (تفكر به ظاهر كليت گرايانه  با "هاماركسيست"بسياري از . تفكيك كرد
با ملغي شدن روابط كار مزدي "هايي همچون ي فرمولبنديو با ارايه) نظرانه و تقليل گرايانه
آنان با تاكيد يك جانبه بر . كنند در واقع خيال خود را راحت مي"رود-ستم بر زن از بين مي

هميت جايگاه مبارزات زنان نيستند و بدون مبارزه با كل نظام سرمايه داري قادر به درك ا
. ي مبارزه براي تغييرات كلي نيز ره به جايي نخواهد بردهاي آنان حتا در زمينهترديد تالش

بندد و مهم  مي "اجزا"هاي مبارزات در  در عمل راه را بر فهم ويژگي"كليت گرايي"اينگونه 
ر يك بخش يا يك جزء بر كليت تكامل تر از آن قادر به درك آن تاثيرهايي كه تغييرات د

كه چندان جزئي هم  ("جزئي"حال آنكه همين تغييرات . گذارد، نيستيك پديده مي
. تواند حتا موجب تغييرات مهم و كيفي در كل نظام آن پديده شوددر مواقعي مي) نيستند

 مورد اي است كه امروزه در ارتباط با خط سير كلي جنبش كمونيستي دراين مشكل عمده
    .جنبش زنان با آن روبرو هستيم

ي واحد و بي تضاد نگاه -اين نوع نگرش، كليت يا تماميت را به صورت يك مجموعه
كليت، همواره يك ساختار ) فيلسوف معاصر(در صورتي كه به قول اسالوي ژيژك . كندمي

ي طرف كل، يك قاب يا چارچوب خنثي و ب. ساختاري پرشكاف و پاره پاره. تضادمند است
ي اجزا و محتواي آنها نيست، بلكه در ذات خود تفرقه افكن است و حتا براي مجموعه

  .كندمحتواي اجزاي خود را تكه تكه مي
تواند حتا به دهد و مي-ي كلي را از نو شكل ميافزون بر اين، هر جزء يك كل، پديده

ي كلي، هرگز پديدهبه قول ژيژك؛ يك . تنهايي، ويژگي كليت يك ساختار را دگرگون كند
 پارچگي  و يك"زندبيرون مي"هميشه عنصري هست كه از آن .  نيست"پس مانده"بدون 

تواند تحت  بخشي از كل است، مي همان جزئي كه در عين حال. كندكل را مختل مي
  ) 2.(ي كلي نيز شودي پديدهشرايطي تعيين كننده

وني ميان جنبش كمونيستي و جنبش زنان ي كناستفاده از مفاهيم باال براي ترسيم رابطه
ي زنان توان گفت كه مسئلهبا برداشت معيني ازاين مفاهيم مي. خالي از فايده نيست

.  است"بيرون زده"هاست از خط كلي جنبش كمونيستي  است كه مدت"جزئي"همان
هاي جدي به جنبش تواند در درازمدت آسيب تداوم يابد مي"بيرون زدن"چنانچه اين 

  . مونيستي وارد آوردك
آسيب كم بها دادن به اين مسئله فقط اين نيست كه مدام بر تنش ميان جنبش 

تر از ي ميان اين دو جنبش را گسستهكمونيستي و جنبش زنان افزوده خواهد شد و رابطه
ي اساسي بر سر اين نكته است كه اگر جنبش كمونيستي آنچه كه هست خواهد كرد، مسئله
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ي زنان تصحيح نكند، آن را تكامل ندهد، شفاف و عريان به آن ر مورد مسئلهدرك خود را د
تر به عبارت روشن. دهدنپردازد و بر مبناي آن عمل نكند، يك پارچگي خود را از دست مي

ماهيت خويش را به عنوان جنبشي كه مخالف هر گونه ستم و استثمار است، دچار ابهام 
ل كه بايد آينده را نويد دهد و در راس پيشروترين افكار كند و به عنوان جنبشي راديكامي
    .رودي خود قرار گيرد، زير سئوال ميزمانه
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. ارتباط داردها از وظايف خود  ـ چنين گرايشي به طور مستقيم به پايين آمدن سطح توقع سياسي و افق ديد كمونيست1
هاي جنبش كمونيستي در قرن بيستم و كارزار ضد كمونيستي بورژوازي بين المللي عليه كمونيسم نقش مهمي در تقويت اين شكست

توان انقالب كرد و كل را تغيير داد، يك تحت عنوان اينكه نمي. ي امكان تغيير بنيادين جهان تضعيف شده استايده. گرايش ايفا كرده است
 نشانده شده "كل" به جاي مبارزه براي تغيير "جزء" پرداختن به  .گرش رفرميستي كه در پي اصالح اجزا است، ظهور كرده استنوع ن
جانشين ساختن جنبش كارگري به جاي جنبش كمونيستي شكلي ديگر از همين . به زبان ساده، رفرم جاي انقالب را گرفته است. است

  . گرايش است
دانند، به لحاظ سياسي بيشتر ها كه خود را ناقد پست مدرنيسم مير آيد كه نگرش برخي از اين ماركسيستشايد طنز آميز به نظ

ها اين هاي كليدي پست مدرنيستيكي از استدالل. گيرندها در يك صف قرار ميتحت تاثير آن قرار دارند و در عمل با پست مدرنيست
انجامد و بهتر است به به شكست و فاجعه مي) كه ماركسيسم نيز يكي از آنهاست ("روايتكالن "ادعاست كه عمل كردن بر مبناي هر گونه 

كنند آليزه ميها نيز فعاليت هايي را ايدهپست مدرنيست. جاي تغيير كلي جامعه و جهان، اصالح اين يا آن جزء جامعه را هدف قرار دهيم
  . اي استگرگوني ريشهكه هدف از آنها نه تغيير ساختاري بلكه جلوگيري از يك د

تماميت هرگز بدون « و با طرح "هاسياست ورزي مبتني بر هويت"ها و مقابله با پيروان  ـ اسالوي ژيژك در جدل با پست مدرنيست2
  . ي كل و جزء، ارايه داده است، درك شفاف تري از رابطه»زندهميشه عنصري هست كه از كل بيرون مي«و»  نيست"پس مانده"

اي منتها پديده. اي گره خورده استي تاريخي ويژهاي كامال تاريخي است و به لحظه پديده"سياست ورزي مبتني بر هويت"و از نظر ا
پرسد چه اتفاقي رخ داده كه زند و ميژيژك فمينيسم را مثال مي. است كه نسبت به شرايط اجتماعي ـ تاريخي ظهور خود، بي توجه است

اند هويت اعد بودند كه هويت جنسي، امري طبيعي و خدادادي است و امروزه به همان اندازه متقاعد شدهيك قرن پيش اغلب مردم متق
 اجتماعي كه در قرن –توان بدون درنظرگرفتن تغييرات مهم اقتصادي جنسي بر واقعيت ساختار جامعه استوار است؟ آيا اين تغيير را مي

اي وانمود - به گونه"هاسياست ورزي مبتني بر هويت"ها و طرفداران پست مدرنيست. ادگذشته درارتباط با زنان صورت گرفته، توضيح د
او . ها را كشف كنند قادر بودند اين فاكت ها را كشف كردند و گويا يك قرن پيش همها يا واقعيتكنند كه مردم به ناگهان فاكتمي
  يا داستاني كليت"كالن روايت"تر است و ما نيازمند به يك ير بزرگ، خود بخشي از يك تصو"سياست ورزي مبتني بر هويت"گويد كه مي

كالن "ي مطلوب اين هاي زيادي به خود بگيرد، اما نسخهتواند شكلاز نظر ژيژك چنين روايتي مي. بخش هستيم كه آن را توضيح دهد
  .  همچنان ماركسيسم است"روايت

هر يك از مواضع . ي يا خاص لزوما تاكيد بر يك ديدگاه كلي را نيز در پي داردگويد تاكيد بر يك ديدگاه جزيژيژك در عين حال مي
سياست ورزي مبتني "او ضمن تائيد اينكه . انگارد-هاي جزيي يا خاص، شكل يا دريافت كلي خود از سياست ورزي را مسلم مييا طرز تلقي
 آن را "سياسي"كند كه با اين كار مفهوم -ين حال انتقاد ميهاي جديد گسترش داده، در عي سياست ورزي را به حوزه عرصه"بر هويت

كند كه گويي ربطي به مناسبات چرا كه به قدر كافي سياسي نيست و خود را در چارچوب و بستر اجتماعي طرح مي. نيز تضعيف كرده است
سياست ورزي مبتني ". به موقعيتي دست يابداينگونه سياست ورزي تنها در پي آن است كه در حد امكانات موجود . تر اقتصادي نداردكلي

به اين معنا هدف واقعي . كند، اما به دنبال تغيير آنها نيست درون پارامترهاي سرمايه داري و درون مرزهاي امكانات آن عمل مي"بر هويت
  . كندسياست ورزي را فراموش مي

  .توي مايوز، مترجم فتاح محمدي رجوع كنيد اثر "درباره ژيژك"توانيد به كتاب براي آشنايي با آراي ژيژك مي
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  تقديم به شركت كنندگان در راهپيمائي كارزار زنان عليه قوانين نابرابر و مجازات هاي اسالمي 

���  	در '�M�� ]��م ا�Mف ده
  �� ����3$ ه*$ ��رس

 در حال تهيه و تنظيم بخشهاي ديگر اين سلسله مقاالت بودم كه در –توضيح 

رفيق اشرف دهقاني به مناسبت روز هشت مارس اعالميه  اي خبري بايكي از سايته

در نقد شعار لغو قوانين نابرابر (از آنجائي كه بخش مهمي از اين اعالميه . مواجه شدم

  .  است ترجيح دادم به برخي نكات اين پيام بپردازم)  اسالميمجازات هايو 

 ايشان  كه تا كنون در چند البته در اين نوشته كوتاه قصد من نقد نظرات كلي تر

همچنين قصد ندارم فعال نظرات و عملكرد طرفداران . مقاله منعكس شده، نيست

اميدوارم در  فرصت مناسب ديگري . مشي چريكي را نسبت به مسئله زنان نقد كنم

   2006 مارس 7 -. اينكار را انجام دهم

   
 اينكه در اين پيام برخورد  دليل حساسيت من نسبت به اين پيام از دو زاويه است يكم

 اسالمي صورت گرفته مجازات هاينادرستي به شعارهاي كارزار زنان عليه لغو قوانين نابرابر و 
  . كه به هيچوجه منعكس كننده حقيقت نيست

يك ) آنهم با سابقه مبارزاتي چپ(دوم اينكه ، سئوال برانگيز است كه از جانب يك زن 
جاي . بخشهاي چپ و راديكال جنبش زنان براه افتاده، نفي شودمبارزه انقالبي كه به ابتكار 

بسي تاسف است كه رفيق اشرف دهقاني در پيامش كوچكترين ابراز همبستگي با اين كارزار 
كارزاري كه شورو شوق زيادي را در ميان زنان ايراني در گوشه و كنار جهان . نكرده است

تا . ان در خارج از كشور بخشيده استبوجود آورده و تحرك سياسي زيادي به جنبش زن
آنجائي كه من مي دانم جريان سياسي كه ايشان بدان تعلق دارند نيز جز انگشت شمار 

چگونه مي توان . جريانات چپي است كه تا كنون از اين كارزار پشتيباني سياسي نكرده است
  مدعي چپ و كمونيسم بود اما به بخش چپ جنبش زنان ياري نرساند؟ 

 هم جاي تاسف است كه رسالت رفيق اشرف دهقاني در برخورد به مسئله زنان اين و اين
چرا . شده كه هر از چندگاهي نسبت به خطر فمينيسم به زنان و جنبش چپ هشدار بدهد

يعني ) 1. (كه از نظر ايشان فمينيسم اساسا مبين ديدگاه بورژوائي در مورد زن مي باشد
ن كه نتايج وخيمي را براي جنبش انقالبي ببار آورد و مانع تكرار همان نظريه قديمي چپ ايرا

آن اندازه كه ايشان . از آن شد كه چپ بتواند نقش پيشروئي در رابطه با جنبش زنان ايفا كند
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تا به حال نسبت به نقد فمينيسم از خود حساسيت نشان دادند نسبت به نقد انحرافات و 
  .  از حساسيتي از خود نشان ندادنداشكاالت جنش چپ در برخورد به مسئله زنان

الزم است تاكيد كنم كه بحثم در دفاع از اين كارزار به معناي اين نيست كه كسي حق 
مسلما هر فعاليت سياسي و عملي براي ارتقا و تكامل خود . انتقاد نسبت به اين كارزار ندارد

تد ديالكتيكي با نقد و متد اما  تفاوت است بين نقد و م. نياز به روحيه و فضاي نقادانه دارد
اولي زاينده است و به شركت كنندگان در يك مبارزه الهام مي بخشد و راه را . غير ديالكتيكي

بر تكامل امور مي گشايد و دومي سترون و مخرب است و راه را بر هر گونه پيشرفتي 
  . بندد مي

هشت مارس، بين در اين پيام سعي شده ضمن بازگوئي تاريخ . برگردم به پيام مذكور
زتكين قياسي صورت گيرد و نكاتي در نقد  مباحث و گرايشات سياسي ايندوره با دوره كالرا

  . كارزار زنان گفته شود
يعني قياس يك پديده با پديده ديگر در اين مورد قياس بين خواست (منطق قياسي 

در ايران » قوانينلغو «در ابتداي قرن بيستم در اروپا و آمريكا با خواست » حق راي زنان«
اما اين منطق جاي . براي پرتو افكندن بر برخي جنبه هاي حقيقت مفيد است) امروز

و همواره با اين خطر روبرو . استدالل و جاي تحليل مشخص از شرايط مشخص را نمي گيرد
هست كه هر كسي با گزينش اين يا آن بخش از تاريخ و ارائه برداشتهاي قسمي و ناقص خود 

  . خود برسد) و بسياري مواقع نادرست(ك واقعه به نتايج دلبخواه از كل ي
مضافا منطق قياسي تمايل به ساده نگري دارد و مانع از آن مي شود كه شخص بطور 

  . همه جانبه بر ماهيت تضادها و شرايط اجتماعي هر واقعه وقوف حاصل كند
يبرالي و بورژوائي زدن به رفيق دهقاني اين متد را بكار گرفته تا زمينه را براي انگ ل

  . خواست مشخصي كه كارزار زنان جلو گذاشته، فراهم كند
تا آنجائي كه به تاريخ هشت مارس بر مي گردد تصور ساده انگارانه و غلطي از مباحث 

تحقيق نشده به تكرار يكسري احكام كلي . درون جنبش بين المللي كمونيستي ارائه مي شود
 گفته رفيق اشرف دهقاني در آندوره مسئله دفاع جنبش گوئي طبق.  بسنده مي شود

كمونيستي از حق راي زنان صرفا به خاطر اين بود كه هنوز امكان داشت منافعي براي طبقه 
حال آنكه . ياري رساند» دمكراتيك تر كردن پارلمان«كارگر از طريق پارلمان بدست آيد و به 

اي طرح مسئله زنان و بدست گرفتن پرچم دوره مسئله حق راي زنان يك گام مهم بر در آن
اين شعار توجه طبقه كارگر را به يك مسئله مهم . رهائي زنان توسط جنبش كمونيستي بود

هاي اجتماعي  رسميت شناختن حق راي راه را براي فعاليته و با ب. اجتماعي جلب مي كرد
 بردند بلكه اين مسئله به از اين برابري حقوقي نه تنها زنان سود مي. سياسي زنان باز مي كرد

  . دمكراتيك تر كردن جامعه و افكار برابري طلبانه در ميان كارگران ياري مي رساند
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بر خالف تصورات رفيق دهقاني اوضاع جنبش كمونيستي در برخورد به مسئله زنان در 
مبارزات ايدئولوژيك سياسي مهمي صورت گرفت تا جنبش . آن زمان هم گل و بلبل نبود

انترناسيونال اول و دوم نسبت به جنبش . زمان اين حق را برسميت بشناسد ستي آنكموني
بسياري از رهبران و احزاب جنبش . نيرومند حق راي زنان موضع سكتاريستي اتخاذ كرد

انترناسيونال اول به دليل مخالفت هيئت . كمونيستي مخالف شعار حق راي زنان بودند
.  بند عضويت زنان در انترناسيونال را به رسميت بشناسدنمايندگي كارگران فرانسه نتوانست

حتي ماركس هم در . كمون پاريس به عنوان يك حكومت كارگري حق راي به زنان نداد
جمعبندي تاريخيش از كمون پاريس به اين ضعف مهم كمون اشاره اي نكرد كه حق راي 

در آلمان » رنامه گوتاب« در زمان تنظيم 1875حتي در سال . همگاني شامل زنان نمي شد
گرفت و تصويب  ران گنجانده شود، مورد مخالفت قراپيشنهاد ببل كه در برنامه حق راي زن

 آلمان به دفاع فعاالنه از حق راي آن زمانهاي  هم كمونيست) 1891(در برنامه ارفورت . نشد
هبران تكين با بي تفاوتي رزرا بارها مبارزات زنان آگاهي چون كال. زنان برنخاستند

  ) 2. (انترناسيونال دوم روبرو شد
نبش  چندان تفاوتي با استدالالت رايج كنوني در جآن زمانجوهر استدالالت مخالفين 

با دستيابي كارگران به حقوق شان زنان هم به «گفتند  همه مي. چپ ايران نداشته است
زن در گرو آزادي «يا همچون رفيق دهقاني مي گفتند » .حقوق شان دست پيدا مي كنند

و از ) 3(» .نابودي سيستم سرمايه داري و لغو هر گونه مالكيت خصوصي بر ابزار توليد است
مسئله زنان با مسئله كارگران حل «اين حكم درست يك نتيجه نادرست مي گرفتند كه 

در اين ميان معلوم نبود كه مالكيت مرد بر زن در اين روابط مالكيت و كليه » .خواهد شد
ماعي چه جايگاهي دارد و چرا ستم بر زن بدون مبارزه آگاهانه و از ميان برداشتن روابط اجت

  . تمام نابرابري ها و تمايزات و گسست آگاهانه از افكار سنتي از ميان برداشته نمي شود
دفاع از حق راي زنان در واقع افكار و تفكرات سنتي درون جنبش كمونيستي را نيز نشانه 

هاي مبارزه طبقاتي و مبارزه آگاهانه   پشتوانه قهرماني ها زنان در ميدانگرفته بود و تنها به
خوبست رفيق اشرف . زتكين و كولنتاي، افكار سنتي به عقب رانده شدند رهبراني چون كالرا

هاي زنان كمونيست هم  دهقاني در اين زمينه هم قياسي مي كرد و به اهميت بيشتر فعاليت
  .  ش زنان پي مي برد و و نقش آنان را تضعيف نمي كرددر جنبش كمونيستي هم در جنب

لغو «شعار . وانگهي از نقطه نظر شرايط سياسي نيز ما با اوضاع متفاوتي روبرو هستيم
در اروپاي اواخر قرن نوزده و اوايل قرن » حق راي زنان«در ايران امروز با شعار » قوانين

حق راي « شعار آن زماندرست است . دبيست نقش متفاوتي در مبارزه طبقاتي ايفا مي كنن
ها مدام  هاي حاكم نبود و به همين خاطر كمونيست لزوما به معناي سرنگوني نظام» زنان

مجبور بودند كه به اشكال گوناگون بر پيوند دادن اين شعار با سرنگوني سرمايه داري تاكيد 
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 شرايطي طرح شده كه ما با در» هاي اسالمي لغو قوانين نابرابر و مجازات«اما شعار . بورزند
هاي اوليه زنان به  و تحقق بسياري از خواست. يك حكومت مذهبي در ايران روبرو هستيم

راه را »  اسالميمجازات هايلغو قوانين نابرابر و «شعار . جدائي دين از دولت گره خورده است
  . بر سرنگوني جمهوري اسالمي به عنوان يك حكومت مذهبي باز مي كند

 اينجا نمي خواهم وارد بحث استراتژي و تاكتيك بشوم و بر اهميت نقش اين شعار من در
به  ) 4. (در افزايش آگاهي زنان نسبت به ستم ويژه اي كه بر آنان روا مي شود، تاكيد كنم

مشكل اساسي ، درك غلط از جايگاه . نظرم مشكل، درك از رابطه استراتژي و تاكتيك نيست
مشكل ديد كج و كوله اي است كه در جنبش . بارزه طبقاتي استجنبش زنان و ربطش با م

ديد كج و كوله اي كه ساده ترين بديهيات را . چپ ايران نسبت به جنبش زنان رايج است
  .انكار مي كند و به تحريف حقايق مي پردازد

بايد خواستار : ((رفيق دهقاني مي نويسد. به يك نمونه از اين تحريفات نگاهي بيندازيم
قوانين تبعيض آميز در «و قوانين نابرابر عليه زنان بود و به عبارتي ديگر به مبارزه بر عليه لغ

ببينيد چگونه با .))  پرداخت) عبارتي كه مهرانگيز كار به كار برده است(» ساختار حقوق ايران
» لغو قوانين«جايگزين » قوانين تبعيض آميز«. يك چرخش قلم موضوع عوض مي شود

هاي  هرانگيز كار جايگزين زنان انقالبي و كمونيستي كه اين روزها در خيابانشود و م مي
اين برخوردي نارفيقانه و ناصادقانه است . آلمان و هلند  صداي زنان ايران را فرياد مي زنند

  . كه براي تخطئه يك مبارزه انقالبي و ارج ننهادن بدان صورت مي گيرد
نان ايران آشنا باشد مي داند كه تفاوت بين كسي كه ذره اي با صحنه سياسي جنبش ز

ي خانم مهر انگيزكار در زمينه حقوقي تفاوت بين زمين تا آسمان فعاليت هااين كارزار با 
يص نمي دهد يا واقعا درك و توقعاتش از خقعا رفيق دهقاني اين تفاوت را تشيا وا. است

و ناخودآگاه در ذهنش به . تر نمي رودهاي مهرانگيز كار فرا مبارزه عليه قوانين نابرابر از درك
هاي دگماتيست ايران  البته اين مشكلي است كه اكثر چپ. خانم مهرانگيز كار امتياز مي دهد

رسميت ه آنان يا مخالف جنبش زنانند يا زماني كه مي خواهند اين جنبش را ب. بدان دچارند
    .هاي ليبرالي و بورژوائي آن هورا مي كشند بشناسند براي بخش

هاي معيني در زمينه نابرابري حقوقي ميان زن و مرد در  خانم مهرانگيز كار كتاب
اما نقد او و راه حلي كه ارائه . سيستم قضائي ايران منتشر كرده كه مطالعه شان مفيد است

به همين . داده از اصالح اين قوانين در چارچوبه ساختار حقوقي حاكم بر ايران فراتر نمي رود
اني اميد داشت كه با تكيه بر اصالح طلبان حكومتي و در چارچوب قانون اساسي خاطر او زم

كار را انجام دهد و امروزه فكر مي كند از طريق طرح رفراندوم و با تكيه بر دولت آمريكا  اين
 مبارزاتي در نتيجه هيچ ارتباطي بين اهداف و راه و روش. كار را صورت دهد مي تواند اين
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كارزاري كه اساسا . اهداف و راه و روش مبارزاتي زنان كارزار موجود نيستانگيز كار با مهر
  .متكي بر بسيج توده هاي زن از پائين است

ن از اين قوانين هم يحتي در تبي. تفاوت فقط در اهداف و راه و روش مبارزاتي نيست
ور تحسين كار آگاهگرانه فعالين اين كارزار طي چند ماه گذشته در خ. اختالفات مشهود است

ين ماركسيستي از نقش ير جنبش چپ ايران زنان كمونيست تببراي نخستين بار د. است
رابطه . ارائه دادند) حتي درجزئي ترين زواياي زندگي اجتماعي(قوانين نابرابر ميان زن و مرد 

را با روابط اقتصادي اجتماعي حاكم بر جامعه و سلطه طبقات حاكمه و سلطه مرد بر زن  آن
رابطه خشونت عليه زنان را با اعمال ديكتاتوري و قهر طبقات حاكمه  نشان .  كردندبر مال

 همه اينها دستاوردي براي جنبش كمونيستي ايران است كه بهتر است آن) 5. (…دادند و 
  . ها را فراگير كرد رسميت شناخت و آنه را ب

ه خبر كارزار زنان را بت كه وقتي هاي رفيق دهقاني مرا به ياد برخورد رفيقي انداخ حرف
 دادم و اهميت نقش آگاهگرانه اين كارزار نسبت به قوانين نابرابر را برايش توضيح دادم او

ها سر اين  فوري گفت اين كارها را كه مهرانگيز كار كرده است نيازي نيست كه كمونيست
يست از همان موقع به نظرم آمد كه چقدر درك فعالين كمون. مسئله دوباره وقت بگذارند

اين مسئله وقتي پاي مسئله زنان به . افشاگري از روابط و مناسبات حاكم نازل و محدود است
هاي اصالح طلبانه مهرانگيز كار  ميان مي آيد ابعاد فاجعه باري به خود مي گيرد و از ديدگاه

  . فراتر نمي رود) هر چند كه بر جوانبي از واقعيات انگشت مي گذارد(
مبارزه در جهت لغو قوانين  زن : ((او مي گويد.  ديگر رفيق دهقانيبرگردم به يك حكم

نيروهاي مان را در مبارزه براي سوسياليسم متحد «ستيز را بايد به گونه اي سازمان داد كه 
و هرگز نبايد شعارها و خواسته هاي مبارزاتي زنان كارگر را در حد زنان بورژوا تقليل » گرداند
  .))داد

ه اين مبارزه مشخص بر مي گردد خوب بود رفيق دهقاني تناقضات جائي كه ب تا آن
مبارزه در جهت لغو قوانين را با مبارزه براي سوسياليسم نشان مي داد كه ما هم درك ايشان 

را بهتر مي فهميديم هم درك كلي شان را از » مطالبات دمكراتيك با سوسياليستي«از رابطه 
  ) 6. (ليسمنقش و جايگاه مسئله زنان تحت سوسيا

چگونگي سازمان دادن «مضافا خوب بود كه ايشان حداقل رهنمودهاي خود را مبني بر 
طرح مي كردند تا مي فهميديم كه چرا اين كارزار » اين مبارزه در خدمت به سوسياليسم

هاي دمكراتيك  مگر غير از اين است كه هر چقدر مبارزه براي خواست. خدمت نمي كند
تر و گسترده تر، توده اي تر و سازش ناپذيرتر پيش رود بيش  ر ، عميقتر و جدي ت راديكال

اين يكي از اوليه ترين اصول . ها و سوسياليسم گشوده مي شود از همه راه براي سوسياليست
اينكه سرنوشت اين مبارزات به . ها به پيشبرد تحوالت دمكراتيك است برخورد كمونيست
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ها در تكامل اين مبارزات ايفا  است كه كمونيستكجا ختم شود اساسا وابسته به نقشي 
  . كنند مي

راه افتاده ه تلويحا وانمود مي كند كه كارزار ب» سوسياليسم«رفيق دهقاني تحت لواي 
اين هم يك » .شعارها و خواسته هاي مبارزاتي زنان كارگر را در حد زنان بورژوا تقليل داد«

 ءمجازات هاي اسالمي جزر لغو قوانين نابرابر و معلوم نيست چرا شعا. برخورد ناعادالنه است
مگر زنان كارگر از لغو اين قوانين . شعارها و خواسته هاي زنان كارگر نيست يا نبايد باشد

هاي كليدي و مهم  مثال اگر حجاب اجباري كه يكي از اهرم. بيش از همه سود نمي برند
مگر با اين . نفع زنان كارگر نيستسركوب ايدئولوژيك زنان در جامعه ما است، لغو شود به 

هاي ايدئولوژيك نيست كه فرودستي زن كارگر را در مقابل نظام سرمايه داري  قبيل سركوب
) به عنوان يك زن(اغلب ستم هائي كه بر زنان كارگر . و در مقابل مردان تضمين مي شود

  . هائي است كه به بقيه زنان جامعه روا مي شود اعمال مي شود همان ستم
اين همان ديدگاه قالبي گذشته است كه فكر مي كند جنبش زنان براي اينكه بورژوائي 

و يا » مزد برابر در برابر كار برابر«نباشد بايد به خواسته هايش چند بند اقتصادي مانند 
اين نشانه درك . تزريق شود تا جهت گيري كارگري اش حفظ شود» ايجاد مهد كودك«

ن و درك نازل از سياست، مبارزه سياسي و آگاهي كمونيستي محدود از وظايف جنبش زنا
  .است

ها يك ابتكار عمل انقالبي گسترده توسط زنان راديكال چپ در خارج از  پس از سال
كشور سازمان داده شده است كه مي تواند راه را براي پيوند دوباره ميان جنبش زنان و 

ي را براي جنبش كمونيستي به ارمغان جنبش زنان هواي تازه ا. جنبش كمونيستي باز  كند
بدون شك استشمام از اين هواي تازه و الهام از اين نيروي تازه نفس مي تواند . آورده است

جاي تاسف است كه رفيق . نقش مهمي در بازسازي جنبش كمونيستي ايران داشته باشد
غلطي دست يازيده كه دهقاني نه تنها از اين ابتكار عمل پشتيباني نكرده بلكه به استدالالت 

اين امر صرفا بيانگر منافع خاص گروهي نيست بلكه . اين عدم حمايت خود را توجيه كند
ها  تاسف اينجاست كه اين. نشانگر قدرتمندي تفكرات پدرساالرانه در جنبش چپ ايران است

  . از زبان يك زن بيان مي شود
يان سياسي كه بدان تعلق دارد آيا اين سئوال برانگيز نيست كه رفيق اشرف دهقاني و جر

ه كه ب اينقدر شرط و شروط براي حمايت از يك مبارزه زنان راديكال مي گذارند در صورتي
بحثم را با . راحتي از ديگر مبارزات جاري درون جامعه بي قيد و شرط حمايت مي كنند

  . پاسخي كه يكي از فعالين كارزار به اين مسئله داد به پايان مي برم
موجب تعجب من است دل نگراني برخي نيروهاي منتسب به چپ از رفرميست آنچه «

اين دوستان از مبارزه اقتصادي و سنديكايي و قانوني . بودن يا شدن اين مبارزات زنان است
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درستي دفاع مي كنند و هر چه در توان دارند ه طبقه كارگر مثل كارگران شركت واحد ب
ن هم نيستند كه اين مبارزه در چارچوب نظام حاكم براي پيشبرد آن كمك مي كنند و نگرا

است و مي تواند مبارزه اي  به قول خودشان رفرميستي باشد اما در مورد مبارزات زنان عليه 
در . قوانين آن هم با آماج و اهداف روشن و خط تمايزات مشخص اظهار نگراني مي كنند

ردانه و تبعيض آميز به مبارزات زنان خوش بينانه ترين حالت مي توانم بگويم اين يك نگاه م
 مبارزه زنان عليه حجاب را بورژوائي خواند و امروز نيز 57اين نگاهي است كه در سال . است
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 "خاطرات من از لنين، گفتگويي درباره مسئله زن"متن زير گزيده اي است از 

 بين لنين و كالرا 1920اين متن بر پايه مكالماتي كه در پاييز . نوشته كالرا زتكين

  . زتكين صورت گرفت، به رشته تحرير درآمد

  

اين نه يك برنامه . بنابراين براي ما كامال صحيح است كه خواسته هاي زنان را طرح كنيم" 
 "انترناسيونال دومي" و "سوسيال دمكراتيك"حداقل است، و نه يك برنامه اصالحي به معني 

اينكار دال بر آن نخواهد بود كه گويا ما فكر مي كنيم بورژوازي و دولت آن تا ابد حتي براي . آن
 اين كوششي براي منفعل كردن توده هاي زنان با رفرم.  طوالني پابرجا باقي خواهند ماندمدتي

به هيچ عنوان چنين نيست؛ اينكار به . ها، و منحرف كردن آنان از جاده مبارزه انقالبي نيست
خواسته هاي ما يك رشته نتيجه گيري هاي عملي . وجه يك حقه بازي رفرميستي نيست هيچ

ات مبرم و زن ضعيف و محروم در سيستم بورژوازي، و عليه تحقيرهاي زشتي است از احتياج
ها ما نشان مي دهيم كه از نيازهاي زنان و ستم  با طرح اين. كه بايد در اين سيستم تحمل كند

بله، نفرت داريم و . ها نفرت داريم بر زنان آگاهيم؛ از جايگاه ممتاز مردان آگاهيم؛ و از همه اين
گونه ستم آزار هستيم كه به زن كارگر، همسر كارگر، زن دهقان، همسر يك  رخواهان محو ه

. مرد عادي وارد مي شود؛ و حتي از خيلي جهات به زن طبقات ثروتمند نيز وارد مي شود
اقدامات اجتماعي كه ما از جامعه بورژوازي براي زنان مي خواهيم گواهي است بر اينكه  حقوق و

هاي قيم مĤبي كه  ا در نظر مي گيريم؛ طبيعتاً نه در نقش رفرميستما موقعيت و منافع آنها ر
بلكه در نقش انقالبيوني كه زنان را به شركت . هيچ وجهه ب! نه. اذهان را تخدير مي كنند

  ".مساوي در بازسازي اقتصاد و روبناي ايدئولوژيكي فرا مي خوانند
ي بي شك با آن مخالفت مي به لنين اطمينان دادم كه من هم همين عقيده را دارم ول

بايد . اذهان نامطمئن و ترسو اين عقيده را به عنوان اپورتونيسم مشكوك رد مي كنند. شود
اين نكته را هم در نظر بگيريم كه خواستهايي كه اينك براي زنان جلو مي گذاريم ممكن 

  .است بد فهميده شده و نادرست تفسير شود
 اين خطر در مورد هر چيزي كه مي "يعني چه"لنين با تعجب و قدري ناراحتي گفت 

اگر اجازه دهيم كه ترس از اين مسئله ما را از انجام . گوييم يا انجام مي دهيم وجود دارد
ما نبايد تزلزل داشته باشيم، . كارهاي صحيح و ضروري باز دارد، بهتر است مناره نشين شويم

درمورد ما . صول واالي خود خواهيم لغزيدبه هيچ عنواني نبايد تزلزل داشته باشيم، واال از ا
من . كه چه بخواهيم مطرح نيست، بلكه همچنين چگونه بخواهيم مطرح است تنها اين
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ما نبايد در تبليغات خود از مطالباتي كه براي . معتقدم كه اين را به حد كافي روشن كرده ام
ها و   براي اين خواستبسته به شرايط، بايد زماني! نه. زنان مطرح مي كنيم، بت بسازيم

ها بايد در اتحاد با منافع  و هميشه، همه اين. زماني براي خواسته هاي ديگر مبارزه كنيم
   ".عمومي پرولتاريا باشد

هر نزاعي از اين نوع ما را با دار و دسته بورژوازي محترم و با نوكران رفرميست كه به " 
ار دسته اخير را مجبور مي كند كه يا اين ك. همان اندازه محترم هستند، سرشاخ مي كند

اين . تحت رهبري ما بجنگد ـ كه آنها اين را نمي خواهند ـ يا نقاب خود را به دور اندازند
بدين . مبارزه است كه ما را از آنان تفكيك مي كند و چهره كمونيستي ما را نشان مي دهد

 خود را استثمار شده، و تحت ترتيب اعتماد توده زنان را بطرف ما جلب مي شود؛ توده اي كه
سلطه مردان مي بيند، توده اي كه تحت قدرت صاحبكاران و جامعه بورژوايي در كل خود را 

زنان كارگر كه همه به آنها خيانت كرده و تركشان نموده اند، . در هم شكسته و برده مي يابد
ست آشكارا اعالم آيا الزم ا .درك مي كنند كه بايد به طور دسته جمعي همراه ما بجنگند

كنم  يا شما را به اعالم آشكار اين موضوع وادارم كه مبارزه براي حقوق زنان، بايد همچنين با 
يعني با هدف به دست آوردن قدرت و برقراري ديكتاتوري . هدف عمده ما مرتبط باشد

اين روشن . پرولتاريا؟ در حال حاضر، اين جزء الفباي ماست و كماكان چنين خواهد بود
 اگر كه ما فقط روي اين خواست تكيه -ولي توده هاي وسيع زنان كارگر . است، مطلقاً روشن

 با اشتياق جذب مبارزه براي كسب قدرت دولتي نخواهند شد؛ حتي اگر اين خواست –كنيم 
ما بايد در اذهان توده زنان ! نه هزار بار نه. را با بوق و كرنا جار بزنيم و گوش فلك را كر كنيم

ها بايد  همه آن. ها، نيازها و آمال زنان كارگر بياميزيم خواست را به لحاظ سياسي با  رنجاين 
تساوي كامل حقوق با : بدانند كه ديكتاتوري پرولتاريا براي آنان چه معني خواهد داشت

ها به معني تضمين  مردان، هم قانوناً و هم در عمل، در خانواده، در دولت و در جامعه، اين
  ". درت بورژوازي استنابودي ق

 لنين ادامه "اين نمونه بزرگ ما خواهد بود. من گفتم روسيه شوروي اين را ثابت مي كند
تحت ديكتاتوري . روسيه شوروي خواسته هاي زنان را درسطح نويني مطرح مي كند": داد

مطالبات اين . پرولتاريا اين خواسته ها ديگر موضوع مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازي نيستند
هايي خواهند بود كه در ساختن جامعه كمونيستي از آن استفاده  پس از عملي شدن خشت

اين كار به زنان آن سوي مرزهاي شوروي اهميت كسب قدرت توسط پرولتاريا را . مي شود
آنجا را بايد با برجستگي اختالف موقعيت اجتماعي آنان در اينجا و . نشان مي دهد

 و حمايت توده هاي زنان را براي مبارزات طبقاتي انقالبي پرولتاريا اي نشان دهيم جسورانه
بسيج توده زنان بر پايه درك روشن از اصول و بر يك پايه تشكيالتي محكم، يك . جلب كنيم

ما ) دولت(هاي سراسري  بخش. مسئله اساسي براي احزاب كمونيست و پيروزي آنان است
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يك جنبش توده اي از  ها در زمينه ايجاد آن. دهنوز فاقد درك درست از اين مسئله هستن
. زنان زحمتكش تحت رهبري كمونيستي به برخورد منفعل و صبر و انتظار عادت كرده اند

ها درك نمي كنند كه رشد و رهبري يك چنين جنبش توده اي بخشي مهم از فعاليت  آن
 و ارزش يك ها گاهي ضرورت اينكه آن. ي حزب استفعاليت هاحزب است؛ نيمي از كل 

هاي  جنبش كمونيستي هدفمند، قوي و وسيع را برسميت مي شناسند، بيشتر جنبه تعارف
  ".مشغولي و وظيفه حزبي افالطوني دارد تا يك دل

آنان تهييج و تبليغ در ميان زنان و وظيفه به ميدان كشيدن انقالبي نمودن آنان را  به " 
.  اي فقط براي زنان كمونيست تلقي مي كنندعنوان كاري نه چندان مهم، و به عنوان وظيفه

و اگر اين كار سريعتر و نيرومندتر پيش نمي رود، فقط زنان كمونيست را مستحق سرزنش 
اين تساوي واژگون شده . اين جدايي طلبي عريان است! اين غلط است، اساسا غلط. مي دانند

روسيه شوروي صحبت من درباره (كنه برخورد نادرست بخشهاي سراسري ما چيست؟ . است
دقيقا . در تحليل نهايي اين دست كم گرفتن زنان و دست آوردهاي آنان است) نمي كنم

متاسفانه هنوز در توصيف بسياري از رفقايمان مي توان گفت كه، كمونيست را ! همين است
براي اطمينان بايد نقطه حساس مانند طرز فكر آنان . "خراش بده تا يك عامي ظاهر شود

براي اثبات اين حرف چه شاهدي بهتر از اين منظره تكراري و .  زنان خراش را دهيم درباره
كار مبتذل و  يكنواخت  روزمره كه مردم با خيال راحت مشغول تماشاي زناني هستند كه

خانه، توان و وقت آنان را هدر مي دهد، خسته شان مي كند، روحشان را پژمرده و ذهنشان 
الزم به گفتن نيست كه . ا ضعيف و اراده شان را سست مي كندرا كند مي كند، قلبشان ر

هاي بورژوايي نيست كه همه كار منزل و مراقبت از كودكانشان را بدوش  منظور من خانم
بحث من در مورد اكثريت زنان است كه شامل همسران كارگران نيز مي . خدمتكار مي ريزند

  ". رده و مزد گرفته باشندها روز را در كارخانه به سر ب حتي اگر آن. شود
تعداد بسيار كمي از شوهران، حتي از ميان پرولترها هستند كه با كمك به همسرشان " 

يا بخواهند وي را كامال .  به فكر كاستن بار زحمات و نگراني هاي او باشند"كار زنانه"در اين 
هري كه در پي  است، شو"امتياز و مقام شوهر"خير، اين خالف . از اين زحمت خالص كنند
زن در زندگي خانگي زن خويش هر روز خود را با هزاران كار ناچيز . استراحت و راحتي است

ه ب. حق باستاني شوهر و سرور و ارباب زن بي سر و صدا پابرجا مانده است. قرباني مي كند
 از من.... لحاظ عيني برده نيز از ارباب انتقام مي گيرد، اين انتقام شكل پوشيده هم دارد

ها نيست، فعاليت كمونيستي ما در  زندگي كارگران با خبرم، اين شناخت فقط از روي كتاب
ميان توده زنان و كار سياسي ما بطور كلي تربيت مردان را نيز به ميزان قابل توجهي ايجاب 

اين . ما بايد ديدگاه برده دارانه را، هم از حزب و هم از ميان توده ها ريشه كن كنيم. مي كند
وظيفه همانقدر عاجل و ضروري است كه تشكيل نهادي  يكي از وظايف سياسي ماست، اين
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از رفقاي زن و مرد كه از نظر تئوريك و عملي به خوبي تربيت شده باشند و كار حزبي را در 
لنين به سئوال من درباره شرايط كنوني در روسيه شوروي . ميان زنان كارگر به پيش برند

ومت ديكتاتوري پرولتري ـ و مسلما به همراه حزب كمونيست و حك" :چنين پاسخ داد
عمل مي آورند تا بر ديدگاه هاي عقب افتاده مردان ه گري ـ هر كوششي را براتحاديه هاي كا

نيازي به . و زنان فائق آيند و بدين ترتيب روحيات كهنه و غير كمونيستي را ريشه كن كنند
وضوح ه ما در همه عرصه ها ب.  قانون مساوي هستندگفتن نيست كه مردان و  زنان در مقابل

ي فعاليت هاما روي زنان براي شركت در . شاهد خواست صادقانه به تحقق اين برابري هستيم
همه رشته ها و موسسات آموزشي . اقتصادي، مديريت، قانونگزاري و دولتي حساب مي كنيم

ما در حال . اعي بهتر تعليم ببينندتا بتوانند از نظر تخصصي و اجتم. يه روي زنان باز است
ها، رخت شوي خانه ها، و بنگاه هاي تعميراتي عمومي و  ايجاد آشپزخانه ها و نهارخوري

ها، خانه هاي كودك و موسسات  ها، كودكستان ما داريم مهدكودك. مشترك هستيم
ه خود را به يك كالم ما داريم صميمانه ملزومات برنام. آموزشي گوناگون را تاسيس مي كنيم

به اجرا مي گذاريم تا وظيفه خانه داري و آموزش از عهده خانوار فردي خارج شده و به 
يرهاي كهنه بردگي خانگي و تمامي جبدين گونه است كه زن از زن.  شودوظيفه جامعه تبديل

مي تواند توانايي ها و تمايالت خود را  هايي كه به شوهر خويش دارد رها مي شود؛ وابستگي
كودكان نسبت به محيط خانه امكانات بهتري براي رشد . كامل در جامعه بروز دهدبطور 
و اين قانون توسط . ما پيشرفته ترين قانون كار مربوط به زنان را در جهان داريم. يابند مي

ما در حال تاسيس مراكز زايمان و . نمايندگان رسمي كارگران متشكل به اجرا در مي آيد
مراكز درماني و بهداشتي مادران، كالس هاي آموزشي در مورد كودك، -خانه هاي مادر

ما براي كمك به زنان محتاج و بيكار به . نگهداري از نوزادان و كودكان، و امثالهم هستيم
  ".تالشي دست مي زنيم

كامال مي دانيم كه همه اينها با توجه به احتياجات زنان كاگر، هنوز بسيار كم است، و " 
با وجود اين، نسبت به شرايطي در روسيه . هايِ واقعي آنان بسيار فاصله دارداينكه هنوز از ر

مضافا، در مقايسه با . تزاري و تحت سرمايه داري وجود داشت، قدم بسيار بزرگي به جلو است
اين . شرايط در نقاطي كه سرمايه داري هنوز سلطه بالمنازع دارد، پيشرفت بسيار زيادي است

صحيح است، و ما بطور مستمر و با تمام توان به توسعه آن ادامه يك شروع خوب در جهت 
روز كه مي گذرد روشنتر مي شود  به شما هم اطمينان خاطر مي دهيم زيرا هر. خواهيم داد

فكرش را  بكنيد، اين در كشوري كه . ها زن ما امكان پيشرفت نداريم كه بدون حضور ميليون
كشت و زرع دهقاني . ي دهند چه معني دارددهقانان هشتاد درصد جمعيت را تشكيل م

شما از اين جهت در . همراه مي آورده كوچك، با خود خانه داري فردي و انقياد زنان را ب
شرايطي به مراتب بهتر از ما خواهيد بود، به شرط اينكه پرولتاريا شما باالخره درك كند كه 
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در ضمن، ما با وجود تمام . ستاز نظر تاريخي زمان كسب قدرت براي انقالب، فرا رسيده ا
. با افزايش مشكالت نيروهاي ما هم رشد مي كنند. مشكالت، نااميدي به خود راه نمي دهيم

. هاي تازه آزاد كردن توده زنان مي كند را وادار به يافتن راه همچنين ضرورت عملي، ما
ها  يستمنظورم همبستگي رفيقانه كمونيستي است و نه همبستگي بورژوازيي كه رفرم

هايي كه شور انقالبي خود را همانند بوي سركه ارزان از دست  موعظه مي كنند؛ رفرميست
همبستگي انقالبي بايد با ابتكارات فردي همراه باشد؛ تا اين ابتكارات به فعاليت . داده اند

تحت ديكتاتوري پرولتاريا، آزادي زنان از طريق تحقق . جمعي تبديل شده با آن تركيب شود
از اين جهت من از مكانيزه كردن . يدن به كمونيسم، در دهات نيز پيش خواهد رفتبخش

مشكالت اين راه عظيم است، به ! اين يك طرح مهم است. صنعت و كشاورزي انتظار زياد دارم
براي غلبه بر مشكالت بايد نيروهاي قدرتمند نهفته در توده ها . طرز خارق العاده اي عظيم

  ".ها زن بايد در اين كار شركت جويند ميليون. د تعليم يابندها باي آزاد شود؛ آن
كه  بعد در حالي. بار زنگ زد ولي لنين به صحبت ادامه داد در ده دقيقه آخر، يك نفر دو

  "!دارم مي آيم": براي باز كردن در مي رفت فرياد زد
  : سپس با لبخند رو به من كرد و چنين گفت

از اين واقعيت كه با يك زن صحبت مي كردم استفاده كنم مي دانيد كالرا، مي خواهم " 
بار اين مرد بود كه بيشتر  هرچند اين. و پر حرفي زنانه را به عنوان بهانه دير كردن ارائه دهم

به طور كلي بايد گفت كه شما شنونده واقعا خوبي هستيد؛ شايد اين . حرف مي زد و نه زن
  ".مهمه حرف بزن بود كه مرا تشويق كرد اين

  .لنين با اين شوخي در پوشيدن پالتو به من كمك كرد
شما به مراقبت احتياج . شما بايد گرمتر از اين لباس بپوشيد، مسكو، اشتوتگارت نيست" 
  ".خداحافظ. سرما نخوريد. داريد

  .  و دست مرا محكم فشرد
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