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روناک آشناگر

بحث و مقاالت 

جهانى  روز  مارس   8 گراميداشت  امسال 
شود.  مى  خود  سالروز  صدمين  وارد  زن 
8 مارس، يك روز در سال است و تكرار 
و  نابرابر  جهان  آينه  و  تاريخ  آن،  صدبار 
ستمى است كه در هر 356 روز سال و در 
همه اين قرن بر نيمى از بشريت به بهانه 
مارس  است. 8  شده  داشته  روا  جنسيتش 
يك روز در سال است، اما هم اينك نيز،  
همه روزهاى سال، بشريت كماكان شاهد 
زنان  بر  شده  نهادينه  و  گسترده  تبعيضى 

است. 
اگرچه پيكار انسان هاى آزاده بر عليه اين 
زنان،  بر  دارى  سرمايه  نظام  آگاهانه  ستم 
در بخش هايى از  جهان به دستاوردهايى 
در راستاى كاهش و محو تبعيض جنسى 
آستانه  در  و  هنوز  اما  است،  گشته  منجر 
مارس،   8 سال  صدمين  گراميداشت  
ايران  مانند  جوامعى  در  جنسى  آپارتايد 
به شديدترين شكل خود به عمر ننگينش 

ادامه مى دهد.
به موازات تمام ستم و فشارى كه بر زنان 
در طول تاريخ وارد آمده است، مبارزه و 
نيز  زن  رهايى  جنبش  پيشروان  ايستادگى 
جريان  در  تاريخ  اين  لحظات  همه  در 
صد  تاريخ  با  مارس   8 و  هست  و  بوده 
ساله اش در عين حال تبلور و پرچم اين 
طلبانه بر عليه اين  شكوهمند و حق  رزم 

بى حقوقى شرم آور بر زنان نيز هست.
اين روز بر همه انسان هاى آزاده و 
تساوى طلب، بر همه زنان و مردان 

مبارز و نستوه مبارک باد!
تبعيض  برابر  در  مبارزه  و  پيكار  قرن  يك 
ديگر  ستم هاى  همه  بر  مزيد  جنسى 
اجتماعى و طبقاتى، اين سئوال هميشگى 
را فراروى همه پبشروان و فعالين جنبش 
جنبش  اين  كه  مى دهد  قرار  زن  رهايى 
تحت  مردساالر  جامعه  در  خصوصا 
كجا  ايران،  اسالمى  جمهورى  حاكميت 
عملى  و  ممكن  قدم هاى  و  است  ايستاده 
فرارويى پيشروان اين جنبش كدام است؟

ايران  جامعه  در  زنان  بر  ستمگرى  ابعاد 
روشن  همگان  بر  اخير  دهه  سه  در  بويژه 
و   مذهب  قانون،  زن  بر  ستمگرى  است. 
كل دستگاه حاكميت سرمايه دارى مذهبى 
جمهورى اسالمى را پشت سر دارد. به اين 

جمهورى  نظام  در  جنسى  آپارتايد  اعتبار 
پشتبانى  با  و  شده  نهادينه  امرى  اسالمى 
شكل  وقيحانه ترين  در  زن،  ضد  قوانين 
خود بر زنان اعمال مى شود. درد مزيد بر 
علت در اين جامعه، اين است كه اين امر 
كه به وسيله دهها ارگان تبليغى مداوما در 
جامعه ترزيق شده است، بر ذهن و عمل 
گذاشته  منفى  تاثير  نيز   جامعه  از  بخشى 
است و متاسفانه در بين بخشى از قربانيان 
فرهنگ  مرد،  چه  و  زن  چه  نظام  اين 
مردساالرى را به امرى «قابل قبول» تبديل 

كرده است!!
از  شده  نهادينه  و  دولتى  قانونى،  تبعيض 
يافته  رواج  مردساالرانه  فرهنگ  و  طرفى، 
در بين اقشارى از جامعه از طرف ديگر، 
نداده  اجازه  كه  هستند  داليلى  جمله  از 
اين  بردن  بين  از  براى  مبارزه  كه  است 
ستم و بى  حقوقى بر زنان در جامعه ايران 
توده  اى شود. در كنار اين عوامل مى توان 
كشيدن  جمله  از  هم  ديگرى  عواملى  به 
خط و مرز بين جنبش هاى اجتماعى، كه 
جنبش  درون  ليبرالى  گرايشات  طرف  از 
زنان طرح مى شود اشاره كرد كه تا حدى 
از تيزى و برايى و اجتماعى كردن جنبش 

زنان كاسته  است.
بستر  بر  را  ايران  در  مارس  هشتم  ما 
مى داريم.  گرامى  فوق  ناهموارى هاى 
جامعه اى كه در آن چماق رژيم سركويگر 
راندن  عقب  به  و  تحقير  و  تحميق  براى 
هر مبارزه تساوى طلبانه اى، همواره فعال 
را  اجتماعى  هاى  جنبش  فعالين  و  است 
شكل  بى رحمانه ترين  و  شديدترين  به 
كه  اى  جامعه  شوند.  مى  سركوب  ممكن 
در آن زنان در ابعاد ميليونى به اجيران بى 
جيره و مواجب نظام تبديل شده و در كنج 
فرزندان  و  شوهر  تيمار دارى  خانه هايشان 
مى كنند.  را  خود  زحمتكش  و  كارگر 
نصف  شرعا  و  قانونا  زن  كه  اى  جامعه 
هر  كه  اى  جامعه  آيد،  مى  بحساب  مرد 
زنان  خودكشى  و  خودسوزى  شاهد  روز 
زن  آن،  كار  بازار  در  و  است  دختران  و 
از حق و حقوق به مراتب كمترى از مرد 

برخوردار است و ...
همه اين ناهموارى ها و موانع از طرفى و 
بر  سوسياليستى  راهبرى  و  انديشه  ضعف 
اين جنبش از طرف ديگر از موانعى بوده اند 

كه عليرغم تالش 
هاى ارزنده اى كه 
در چند سال اخير 
و  راديكال  براى 

شده  زن  رهايى  جنبش  كردن  تر  توده اى 
و  اى   توده  جنبشى  به  هنوز  اما  است، 
قدرتمند به نسبت ظرفيت و پتانسيلى كه در 
آن موجود است، تبديل نشده است. هنوز 
خواست ها و تمايالت زنان تحصيل كرده 
و نخبگان اين جنبش، و نه زنان كارگر و 
زحمتكش و گرايشات سوسياليستى درون 
جنبش زنان، سينه چاک اين جنبش است 

و...
موانع  و  ها  كاستى  از  گفتن  سخن  اما 
ها  ظرفيت  بردن  ياد  از  معناى  به  مطلقا 
رهايى بخش  جنبش  بالقوه  توانايى هاى  و 
ناهموار  زمين  همين  در  ما  نيست.  زنان 
اسالمى،  جمهورى  حاكميت  تحت  ايران 
سطوح  همه  در  زن  مسئله  طرح  شاهد 
خود  حتى  كه  اى  بگونه  ايم،  بوده  جامعه 
با  تنها  آن  مقابل  در  نتوانسته  نيز  رژيم 
برخيزد.  آن  با  مقابله  به  چماقش  به  اتكاء 
فمينيسم  گرايشات  وجود  ابراز  و  طرح 
تالش  دقيقا  اخير  سال  چند  در  اسالمى 
و  توقعات  كنترل  براى  حاكميت  دستگاه 

خواسته هاى جنبش زنان بوده است.
اسالمى،  رفرميسم  تالش هاى  از  جدا 
ليبرالى  و  غير اسالمى  فمينيسم  گرايشات 
پرچم  كه  اند  كوشيده  زيادى  حد  تا  هم 
در  زنان  هاى  خواسته  و  نيازها  از  بخشى 
ضمن  تا  گيرند،  دست  به  را  جامعه  اين 
اينكه اين درد بزرگ را تا حدى تخفيف 
دهند، اما  در عين حال ترمزى براى تعميق 
كه  اند،  بوده  جنبش  اين  شدن  راديكال  و 
همانا عجين گشتن و همراه گشتن جنبش 
اجتماعى  ديگر  هاى  جنبش  با  زن  رهايى 

است.
زنان  جنبش  سوسياليست  پيشروان  براى 
برجسته تر  مارس  هشتم  در  سئوال  اين 
كرد  بايد  چه  كه  است  مطرح  هميشه  از 
و  شود  كمتر  جنبش  اين  ضعف هاى  كه 
حركتى  و  نيرو  به  آن  بالقوه  ظرفيت هاى 
ابعاد  مى تواند  چگونه  درآيد.  بالفعل 
توده اى اين جنبش را بيشتر و بيشتركرد؟

از  يكى  شد  اشاره  همچنانكه 
زنان  جنبش  اصلى  ضعف هاى 

صد سال بعد از 8 مارس!



بو  5تر

در سالگرد قيام 57 و در آستانه صدمين سال 
گراميداشت 8 مارس بياييم نگاهى به وضعيت 

جنبش زنان در ايران بيفكنيم.
29 سال قبل قيام مردم ايران كه با مشاركت 
متاسفانه  و  نرسيد  پيروزى  به  زنان  وسيع 
زمان  آن  تا  دستاوردهاى  و  خورد  شكست 
مبارزات زنان، يكى بعد از  ديگرى باز پس 

گرفته شد. از 22 بهمن تا 17 اسفند 57 در فاصله 2 هفته اين اقدامات 
بضرر زنان صورت گرفت:

 7 اسفند: فتواى لغو قانون حمايت از خانواده
 12 اسفند: ممنوعيت اشتغال زنان در شغل قضاوت 

13 اسفند: انحصارى شدن حق طالق به مرد
16 اسفند اجبارى شدن حجاب براى زنان شاغل

روز 17 اسفند: زنان پيشرو در تهران و چند شهر بزرگ ايران عليه 
اين اقدامات به خيابانها ريختند و در شعارهاى خود گفتند ما انقالب 
خالى.. زن  حق  جاى  آزادى  بهار  در  برگرديم،  عقب  به  تا  نكرديم 

و آزادى زن معيار آزادى جامعه است. اما عدم اگاهى توده زنان به 
حقوق خود و نبودن حمايت كافى مردان و احزاب سياسى در جامعه، 
برابرى در بين زن  مساله  پيشرو و چپ به  نيروهاى  حساس نبودن 
و مرد، نيمى از جامعه را به اسارت كشيد. اين حقوق كه در عرض 
چند روز از دست رفت، اكنون پس از گذشت  سى سال مبارزه هنوز 

بازپس گرفته نشده اند.
 هر چند همه اديان نگرش يكسان به زن دارند اما ضديت اسالم با 
حقوق زن بيش از ساير اديان است و دخالت دين در قوانين، جان 
سختى مبارزه براى تغيير يا لغو قوانين را توضيح ميدهد. بهمين دليل 
زنان كشورهاى مدرن در دروانى كه گرايش مذهبى حاكميت داشت، 
جدايى دين از دولت را جزو خواستهاى اوليه خود در جهت تحقق 

مطالباتشان قرار دادند. 
جدى  بحران هاى  روزمره،  اعتراضات  و  مقاومت  و  مبارزه  عليرغم   

اقتصادى، اجتماعى و روحى سراسر جامعه را فرا گرفته است.
زنان ايران با تجارب خود و ساير زنان جهان، سالهاست براى رسيدن 
مي خواهند  گوناگون  هاى  شيوه  به  و  تالشند  در  خود  مطالبات  به 
اجتماعى،  زندگى  در  گشايشى  آنها  بكمك  تا  كنند  باز  روزنه هايى 
يك  كمپين  راه،  جديدترين  شود.  حاصل  زنان  اقتصادى  و  سياسى 
با  و  شده  دستگير  فعاالنش  از  تعدادى  اكنون  كه  امضاست  ميليون 
احكام چند ميليون تومانى آزاد ميشوند. كمپين يك ميليون امضا نبايد 
بدست طرفداران رژيم رهبرى شود چون در اينصورت به ضرر زنان 

عمل خواهد كرد.
نيز  زيادى  انتقادات  دارد  كمپين  اين  كه  قوت هايى  نقطه  وصف  با   
وجود دارد كه فعالين راديكال جنبش زنان در اين مورد چندين مقاله 
نوشته اند. نقد كمپين بمعنى نفى آن نيست بلكه بمنظور توجه دادن 
فعالين آن به نگرانىها و خطراتى است كه ميتواند به انحراف جنبش 
و بيثمرى و هرز رفتن نيرو بينجامد. بايد تاكتيكهايى را بكار برد كه با 

حد اقل نيرو و هزينه بيشترين دستاورد را نصيب زنان كند.
جنبشها  ساير  مثل  هم  زنان  جنبش  در  كه  اينست  واقعيت 
در  هم  داخل  در  هم  كه  دارند  وجود  مختلفى  گرايشات 

اسفند  1386 . مارس 2008

بمناسبت22 بهمن و 8 مارس
صديقه محمدى

اين  بر  سوسياليستى  حل  راه  و  راهبرى  ضعف 
نظرى  و  ذهنى  مشغله  يك  اين  است.  جنبش 
واقعى  و  مادى  ضرورت  يك  نيست.  روشنفكرانه 
است. يك راهكار است. اين رويه عليرغم اينكه تالش هاى 
نيم بندى كه ستم جنسى را در نمادهاى ظاهرى، حقوقى و 
روبنايى اش به چالش مى گيرد، به رسميت مى شناسد، اما با 
شفافيت و بدور از شائبه هاى توهم پراكنانه و ليبرالى اعالم 
مى دارد كه اين همه راه نيست. مسئله زن و ستم جنسى 
ستمى  با  ستم  اين  ندارد.  روبنايى  و  حقوقى  صرفا  جوابى 
نه  زنان،  بر  دارى  سرمايه  نظام  كه  طبقاتى اى  و  اجتماعى 
صرفا به عنوان يك جنس، بلكه به عنوان جنسى كه درعين 
بيكار  است،  دانشجو  است،  دار  خانه  است،  كارگر  حال 
مى شود.  داشته  روا  نيز   ... و  است  ملى  ستم  تحت  است، 
بحث  عامدانه،  تحريفات  خالف  بر  سوسياليستى  راهكار 
تقدم و تاخر اين جنبش بر آن يكى نيست، بلكه سخن از 
تنيده شدن اين جنبش هاى با هم و در هم است. يك فعال 
جنبش كارگرى و جنبش كمونيستى نمى تواند به ترفندها 
و عملكردهاى مزورانه اى كه سرمايه دارى به بهانه جنس و 
رنگ و نژاد  و... بر مردم محروم و تحت ستم وارد مى آورد 
سوسياليست  فعال  يك  كه  همانگونه  باشد.  تفاوت  بى 
جنبش زنان هم نمى تواند به تكيه گاه هاى عميق اجتماعى 
باشد.  تفاوت  بى  هستند  جنبش  اين  پشتيبان  و  متحد  كه 
تفكيك و ديوار چين كشيدن بين جنبش هاى اجتماعى تنها 

به ايزوله شدن و تضعيف اين جنبش ها مى انجامد.
فعالين سوسياليست جنبش زنان همچنين بايد فعاالنه زنان 
را _ كه در مقاطع مختلف تاريخى نشان داده اند مى توانند 
گير  همه  كلمه  واقعى  معناى  به  را  اجتماعى  هاى  جنبش 
و  جمع  هر  به  اكنون  هم  از  و  فعاالنه  كنند-  اى  توده  و 
تشكلى كه ايجاد آن در جامعه خفقانى ايران مقدور است، 
جلب كنند. فعالين راديكال و سوسياليست جنبش زنان با 
شركت فعال و تبليغ و ترويج انديشه هاى راهگشا و پيگير 
خود مى توانند راديكاليسم درون اين تشكل ها را بيشتر و 
بيشتركرده و ملزومات عملى اتحاد و همگامى و همسويى 
اين تشكل ها را با تشكالت توده اى كارگرى و دانشجويى 
راديكال  و  چپ  پيشرو،  زنان  فعال  حضور  آورند.  فراهم 
در جنبش دانشجويى و كارگرى امكانات عملى اتحاد اين 

جنبش ها را از گذشته به مراتب بيشتر كرده است. 
فعالين چپ و سوسياليست جنبش زنان همچنين بايد در 
آپارتايد  جرم  به  را  اسالمى  جمهورى  رژيم  جهانى  سطح 
جنسى اى كه در ايران برپا ساخته تحت فشار گذاشته و 
مداوما به افشاى فشارها و جناياتى از قبيل سنگسار، اعدام، 
حجاب اجبارى، و يا قوانين ارتجاعى اى كه بر عليه زنان 

اعمال مى شود به افشاگرى بپردازند. 
زنان  صداى  رسا  صداى  با  بايد  مارس   8 هاى  تريبون  از 
قوانين  برچيدن  خواهان  برسانيم.  جهانيان  بگوش  ايران را 

قرون وسطايى و ضد زن جمهورى اسالمى شويم. 
8 مارس؛ صرفا تجديد از يك واقعه تاريخى نيست؛ بلكه 
اين روز تجديد پيمان همه زنان و مردان آزاديخواه و برابرى 
طلب براى تحقق آزادى و برابرى انسان ها بدور هر از نواع 

ستم و تبعيض است.



خارج كشور فعالند.چون شرايط 
انقالبى نيست نبايد انتظار داشت 
داخل  در  راديكال  گرايش  كه 
را  خود  امنيت  سركوب،  و  خفقان  بدليل 
بيش از اين به خطر بيندازد. ديديم كه در 
جنبش  راديكال  بخش  سر  بر  شرايط  اين 
دانشجويى چه آوردند. اين مالحظه به اين 
كار  محافظه  زنان  جنبش  كه  نيست  معنى 
شود بالعكس بايد با درايت و تيزهوشىدر 
تشكل مستقل از دولت، از هر فرصت و 
امكان مناسب بهره جست و هر دستاوردى 
پيش   به  را  آنان  قدم  يك  كوچك  حتى 

ببرد.
جنبش  كشور)  (خارج  تبعيد  در  بخش 
جنبش  از  جدا  را  خود  كه  ايران  زنان 
داخل نمىداند اما، مىتواند و بايد صداى 
مطالبات  و  باشد  راديكال  گرايش  رساى 
حق طلبانه آنان را بگوش جهانيان برساند، 
را  المللى  بين  نهادهاى  و  آنان  حمايت 
فشار  اسالمى  جمهورى  به  و  كند  جلب 
خاتمه  وسطاييش  قرون  قوانين  كه  بياورد 
دهد، از سنگسار زنان و مردان، اعدام ها 
فعالين  دستگيرى  و  بدن  اعضاى  قطع  و 

جنبش ها دست بردارد.
حقوق  نقض  به  ايران  كردن  محكوم 
صدر  در  كشور  اين  گرفتن  قرار  و  بشر 
كنوانسيون هاى  ناقض  دولت هاى  ليست 
بين المللى با تالش بخش راديكال خارج 

كشور انجام گرفته است.
تقويت گرايش راديكال و سوسياليستى نيز 
و  زحمتكش  زنان  توده  آوردن  بميدان  با 
آگاه كردن آنان به ستمى كه بر آنها مىرود 
به  نسبت  پراكنى  توهم  با  نه  است  ميسر 

مذهب و محافظه كارى.
و  طلب  برابرى  مردان  جلب  در  تالش 
آزاديخواه بخصوص در جنبش كارگرى، به 
حمايت از جنبش زنان اهميت زيادى دارد 
كه پيشروان جنبش كم به آن بها داده اند. با 
توجه به اينكه فقر ما در اين نابرابرىهاست 
و اكنون فقر زنانه شده است، بميدان آوردن 
زنان كارگر، كه حلقه رابط اين دو جنبش 
هستند بهمين خاطر دو برابر اهميت پيدا 
اى  پايه  و  اساسى  مطالبات  طرح  مىكند. 
چون فقر و بيعدالتى اقتصادى، كه در واقع 
جلب  در  است  جامعه  اكثريت  اولويت 
زنان و مردان كارگر و زحمتكش درجلب 
و پيوستن آنان به جنبش بسيار موثر است. 
سيستم  كه  را  مرد  و  زن  جدايىبين  نبايد 
آورده  بوجود  و  مىخواهد  دارى  سرمايه 
آن  عليه  بايستى  بلكه  نمود،  تقويت  است 

قرار  هم  مقابل  در  بجاى  و  كرده  مبارزه 
دادن زن و مرد، آنان را هر چه بيشتر عليه 
سيستم سرمايه دارى متحد نمود. تنها در 
صورت اتحاد جنبش هاست كه مي توان به 
تغييرات اساسى اميدوار بود و گرنه جنبش 
برسد.  سرانجام  به  نمىتواند  بتنهايى  زنان 
و  مشاركت  بدون  هم  كارگرى  جنبش 
حمايت زنان و ساير جنبش هاى اجتماعى 

شانس ضعيفى براى پيروزى دارد.
سالگرد  صدمين  درآستانه  اكنون   
گراميداشت 8 مارس كه سنتى كمونيستى 
است بايد فعالين گرايش راديكال در صدد  
يافتن تاكتيك هاى موثرترى بمنظور بثمر 
بيشترى  دخالت  زنان،  مبارزات  رساندن 
بهره  خود  تجارب  از  و  نموده  جنبش  در 
جنبش  اين  رفتن  انحراف  به  مانع  گرفته 
برابرى طلبانه و عدالتخواهانه شوند. نبايد 
كرد  واگذار  زنان  به  فقط  را  برابرى  امر 
بلكه مردان آزادى و برابرى طلب نيز در 
اعتراضات زنان مشاركت كنند در غير اين 
صورت و فقط شعار دادن، نشانه بي باورى 
به آرمانهايى است كه ادعايش را دارند اما 
تنها در عمل است كه باور واقعى انسان ها 

آزموده مىشود.
هر  رفع   باشد  همه  مساله  برابرى  اگر   
نزديكتر  سوسياليسم  به  را  ما  ستم،  نوع 
در  و  است  زن  بشريت  از  نيمى  مىكند. 
قيد و بند بودن نيمى از هر جامعه، آن را 
فلج مىكند و در چنين جامعه اى نمي توان 
به آزادى و برابرى رسيد. لذا مبارزه براى 
كار  دستور  در  زن،  بر  جنسى  ستم  رفع 
اين  كسى  اگر  و  كمونيست هاست  همه 
ايدئولوژى  از  بداند  بورژوايى  را  مبارزه 
نقد  چرا  ندارد.  درستى  درک  نيز  خود 
است؟  راديكال  مردان  و  زنان  متوجه  من 
ريشه  به  دست  كه  هستند  آنها  فقط  چون 
مشكالت مي برند و خواستار رهايى كامل 
از هر نوع ستم هستند و با سرمايه و دين 
سازش نميكنند بهمين خاطر از آنان انتظار 

بيشترى مي رود.
سراسرى،  بعد  در  ايران  زنان  مبارزه 
آپارتايد  عليه  اعتراضات  در  جسارتشان 
جنسى و بى حقوقى در دنيا نمونه است. 
نموده  تالش  دهه  سه  طى  دين  حكومت 
زنان  كند،  ايجاد  جدايى  مرد  و  زن  بين 
از  بيش  جوان  دختران  و  زنان  بخصوص 
همه بجان آمده اند و نيمه انسان بحساب 
مي آيند. آنان در تالشند متشكل كار كنند. 
كار  گره  است.  مشكل  بسيار  پيشروى  اما 
دستاوردهاى  ميتوان  چگونه  و  چيست 

بيشترى در زمان كمترى بدست آورد؟
برابرى  انسان  هر  كه  است  سئوالى  اين 
طلب بايد روبروى خود قرار دهد و تالش 

كند به آن جواب بدهد.
 در جواب به اين سئوال من به سهم خود 

بر اين عقيده ام كه:
- مانع اساسى در رشد جنبش زنان همانند 
(كارگران،  اجتماعى  جنبش هاى  بقيه 
كردستان)  انقالبى  جنبش  و  دانشجويان 
حكومت  و  سياسى  خفقان  وجود  همانا 
است.  اسالمى  جمهورى  دارى  سرمايه 
برود  بين  از  اساسى  مانع  اين  اگر  مطمنأ 
زنان  جنبش  پتانسيل  گردد،  تضعيف  يا  و 
ميتواند  كه  است  بااليى  آنچنان  سطح  در 
اساسي ترين متحد طبقه كارگر در انقالب 

سوسياليستى بحساب آيد.
پيشروى  راه  در  جدى  مانع  _دومين 
طلب،  برابرى  و  آزاديخواه  زنان  مبارزات 
و  رهبرى  ستاد  يك  و  تشكل  نداشتن 
هماهنگى است كه بتواند از طرفى حمايت 
به  را  ايران  مبارز  زنان  ميليونى  هاى  توده 
و  كند  جلب  آنها  مطالبات  و  خواست ها 
از طرف ديگر زمينه همكارى و هماهنگى 
جنبش زنان و ساير جنبش هاى اجتماعى 

را فراهم نمايد.
_ سومين مانع، مانع ذهنى است. اين مانع 

باعث شده كه مرز گرايش هاى درون جنبش 
زنان به آنچنان دره عميقى تبديل شود كه 
مشكل  خيلى  رسيدن  بهم  و  آن  از  عبور 
جسورانه  و  فعاالنه  كه  زنانى  برسد.  بنظر 
اغلب  مشغولند  مبارزه  به  ايران  داخل  در 
مورد بي مهرى فعالين خارج قرار مي گيرند 
و خود زنان فعال و مبارز خارج كشور نيز 
ايجاد  جهت  در  عمل  اتحاد  فكر  به  كمتر 

ستاد رزمنده زنان هستند.
اين  با  كمونيست  زنان  از  وسيعى  بخش 
زنان  مستقل  مبارزه  كه  موضع گيرى 
و  زنان  بين  تفرقه  به  و  است  فمينيستى 
مردان منجر مي شود، سنگر وسيع جنبش 
زنان را بخاطر سنگر محدود كار و فعاليت 
رها  اگر  يا  و  اند  كرده  رها  تشكيالتى 
گرايش هاى  بين  خطى  آنچنان  نكرده اند، 
موجود در جنبش زنان كشيده اند كه عبور 
از آن سخت و غير ممكن است. اين زنان 
حتى  زنان  عرصه  در  كار  كه  بدانند  بايد 
بنفع تشكيالت حزبي شان نيز هست. زنان 
كه  مساله  اين  درک  وجود  با  كمونيست 
رهايى زنان و رهايى كارگران از كار مزدى 

جزو اهداف اساسى آنان است، 
ارتقاى  اولويتها،  تعيين  در  اما 
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فرشيد شكرى  جستارى در ديدگاه هاى 
گرايشات ليبرالى و غير كارگرى 

در درون جنبش رهايى زنان  
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جنبش زنان و متحد 
كردن اين جنبش را 
ثانويه  وظايف  جزو 
اگر  (تازه  اند  داده  قرار  خود 
در اين رابطه وظيفه اى براى 

خود قايل باشند).
مانع ذهنى براى زنان مبارز و 
غيركمونيست  طلب  برابرى 
كرده،  عمل  ديگرى  بشيوه 
اين مانع آنان را در چارچوب 
مردستيزانه  فمينيستى  افكار 
در  را  باور  اين  و  نگهداشته 
كه  است  كرده  تقويت  آنان 
مربوط  فقط  زنان  رهايى  امر 
ربطى  و  است  خودشان  به 
به جنبشهاى ديگر ندارد. هر 
دو جنبه مانع ذهنى سر و ته 
يك كرباسند و به جنبش زنان 

لطمه مىزنند.
تالش فعالين راديكال جنبش 
حمايت  جلب  در  كارگرى 
مطالبات  از  گرايشات  ساير 
آنها  مطالبات  طرح  و  زنان 
سبب  كارگرى  دراعتراضات 
از  زنان  جنبش  حمايت 
مىگردد.  كارگرى  جنبش 
تنها با پيوند مبارزاتى مي توان 
روى هر تغيير جدى محتمل 
كرد.جدى  حساب  آينده  در 
گرفتن و به تحرک در آوردن 
باالى   پتانسيل  و  زنان  نيروى 
تحوالت  در  آنان  اعتراضات 
و قيام بعدى در ايران، بسيار 
صدمين  است.  اهميت  داراى 
همه  بر  مارس   8 سالگرد 
برابرى  و  آزادى  انسانهاى 
طلب مبارک باد. به اميد اتحاد 

بيشتر جنبش ها و پيروزى.

يكى از راههاى سنجش درجه رعايت عدالت و 
احترام به حقوق بشر در جوامع پيشرفته و مدرن 
يا در حال توسعه و عقب مانده تدقيق حد و مرز 
آزادى زنان و نگاه به شرايط كار و اشتغال آنان 
مطالعاتى  تحقيقى-  روش  اين  طريق  از  است. 
اشكال متنوع نابرابرى و ستم بر زنان كه بيشتر 
كشورهاى  در  بعضًا  و  شمال  كشورهاى  در 
آشكار  همگان  بر  اند،  پوشيده  و  مستتر  جنوب 
خواهد شد. بدون شك از اين راه مى توان زنان 
را براى رسيدن به آزادى و حقوق واقعى اشان 

در مبارزه اى تمام عيار سازمان داد. 
بنابر اين، صحبت از زندگى اسارتبار زنان ايران 
و رفتار وحشيانه و ظالمانه حكومتگران، و مردان 
و  واضحات  بيان  ايشان  با  آگاه  نا  و  گرا  سنت 
تكرار مكررات است چنانچه روى تمامى جنبه 
هاى ستمگرى انگشت نگذاريم. اگرچه ساختار 
فرهنگى منتج شده از مذهب فاكتورعينى مصائب 
زنان ايران بوده اما تنها فاكتور نيست. تكيه صرف 
بر سازه مذهب به پنهان ماندن عامل مهم ترى 
( نظم اقتصادى- سياسى مسلط ) در باب قضيه 
تبعيض جنسى منجر مى گردد. نمى شود معلول 
شود  نمى  كرد.  رها  را  علت  ولى  چسبيد  را 
مذهب را به باد انتقاد گرفت بدون اينكه نشان 
داد نفع كدام طبقه اجتماعى به بودن و حيات آن 
گره خورده است. يا نمى شود فقط مردساالرى 
را سرچشمه دردهاى زنان دانست با اين وصف 
استفاده  سوء  استثمار،  همانند  ديگر  موارد  از 
جنسى در محل كار و تجاوز كه جزو دردهاى 
جهان  نقاط  ساير  و  آمريكا  اروپا،  زنان  مشترک 
با زنان ايران در سايه مناسبات و شيوه توليدى 
(سرمايه دارى) حاضرمى باشند، اسمى نبرد! اين 
ها  كمونيست  كه  است  اى  اساسى  نكته  همان 
به  كوتاه  درآمد  پيش  اين  با  اند.  رفته  سراغش 
نگاهى  كه  گرديم  بازمى  حاضر  بحث  موضوع 
گرايشات  ديدگاههاى  و  نظرات  نقطه  به  گذرا 
جنبش  درون  در  بورژوائى  و  بورژوائى  خرده 

رهائى زنان است.
***

بخش  امروزه  است،  الشمس  اظهرمن  آنچه   
الئيك گرايش بورژوا- ليبرالى همچون گرايش 
به  زنان،  رهائى  جنبش  درون  در  سوسياليستى 
سبب نشانه روى پايه هاى اعتقادى رژيم مذهبى 
ستيز  زن  فرهنگ  كشيدن  چالش  به  و  حاكم 

منبعث از ايدئولوژى اسالمى، توانسته جمهورى 
اسالمى و مدافعان ريز و درشت اين جهانبينى را 

با مشكل مواجه سازد.
چنين نقدى تنها مزيت و برترى نخبگان ليبرال- 
فمينيست و الئيك چه مستقل و چه متشكل در 
جريانات راست و چپ ميانه بر دين گرايان هوادار 
يكسانى زن و مرد يا پيروان قرائت معتدل تر از 
مذهبى  هاى  رفرميست  از  اعم  مذهبى  شريعت 
ازتعلقات  گذشته   » اسالمى  هاى  فمينيست  و 
آزاد  بازار  قوانين  به  باورمندى  مشترک،  طبقاتى 
اقتصادى  الگوهاى  از  گيرى  بهره  به  عقيده  و 
و  توسعه  جهت  دارى  سرمايه  قدرتمند  بلوک 
به  پاسخگوئى  به  راجع   « جامعه  كردن  مدرنيزه 
مسئله زن در ايران است. بى گمان واقعيت عينى 
رويگردانى روزافزون جوانان از دين و يا رشد 
بيزارى عمومى از دخالتگرى ظالمانه مذهب در 
و  خانوادگى  فردى،  زندگى  مختلف  شئونات 
گرديدن  مطرح  در  را  مساعدى  بستر  اجتماعى 
فراهم  كشور  سطح  در  الئيك  كوشندگان  آراء 

آورده اند. 
 پاره اى مواقع هم جست و خيزهائى از طرف 
ملل  به  منتسب  بورژوازى  و  بورژوازى  خرده 
تحت ستم كه اغلب در تهران سكنى گزيده اند 
درون  در  برند  مى  بسر  كشور  خارج  در  يا  و 
هم  اينان  شود.  مى  ديده  زنان  رهائى  جنبش 
اسالمى   ) خويش  ليبرال  هاى  همسنخ  بمانند 
سنت  مقابل  در  مدرنيته  گفتمان  به   ( الئيك  و 
مؤنث  جنس  شمردن  حقير  فرهنگ  به  حمله  و 
متوسل شده اند و در اساس راه حلى جداى از 
همان متد تحليلى و راهبردهاى مختص به ليبرال 
و  نداشته  جنسى  آپارتايد  محو  در  ايرانى  هاى 
برانگيختن  در  جماعت  اين  سياست  از  اگر 
احساسات ناسيوناليستى « باد زدن منزلت مادرى 
زنان ملل تحت ستم و تقدس دادن به زبانى كه 
به فرزندانشان مى آموزند.» ملل ستمكش فاكتور 

بگيريم چيزى در چنته ندارند. 
ضرر  تحركات  اخير  هاى  سال  در  همچنين   
الفكرهاى  منور  شبه  از  اى  عده  توسط  آفرينى 
چپ صورت پذيرفته است. اين عده از فعالين 
زن در جنبش رهائى زنان حضور مردان آزادى 
برضد  مبارزه  صف  طلب را در  برابرى  خواه و 

در  و  دانند  مى  مضر  جنسى  آپارتايد 
مذكر”   “ انسان  به  منفى  ديدى  با  كل 
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ابداً  حال  عين  در  و  مى نگرند 
مذكر  انسان  يك  ميان  فرقى 
پيشرو با يك انسان مذكر مرتجع 
ديدگاه  اين  بررسى  و  نقد  نيستند!  قائل 
از  كسى  كمتر  زيرا  نيست  واجب  چندان 
اين انديشه هاى بى پايه و آلوده به نفرت 

از همنوع استقبال مى كند.
را  خود  تعجب  كمال  با  كه  بعدى  دسته   
برجسته  حين  نامند،  مى  سوسياليست 
(سرنگونى  عمومى  خواست  ساختن 
ديكتاتورى اسالمى) و نفى صريح كشاكش 
طبقاتى در درون جامعه، مرتبًا به رد راه حل 
هاى گرايش سوسياليستى طبقه كارگر در 
ستم  زنجيرهاى  از  زنان  آزادى  خصوص 
مى پردازند! بزعم طرفداران اين گرايش، 
زنان تمام طبقات اجتماعى به يك ميزان از 
فرهنگ پاترياركال يا مرد ساالرى موجود 
در  را  آنان  همه  مقاصد  و  برند  مى  رنج 
واژگون ساختن اين شرايط ذلت بار يكى 

مى گيرند!!! 
نماهاى  چپ  از  طيف  اين  است،  گفتنى 
اكتيو در جنبش زنان و ساير جنبش هاى 
وفادار  حرف  در  گاهًا  چه  اگر  اجتماعى 
راه  هنوز  معتقدند  اما  اند،  ماركسيسم  به 
تغييرات  و  كارگرى  انقالب  تا  زيادى 
هاى  دگرگونى  و  داريم  پيش  در  بنيادين 
رهبرى  به  دموكراتيك  تحوالتى  را  آتى 
با  ملى  بورژوازى  و  بورژوازى  خرده 
ارزيابى  زحمتكشان  و  كارگران  همكارى 
مى كنند. از اينرو آنها سعى دارند به همه 
رهائى  جنبش  خود  چون  كه  نمايند  القاء 
گردد  مى  تلقى  طبقاتى  غير  جنبشى  زن 
طبقاتى  جنگ  از  خبرى  هم  الحال  فى  و 
در  آن  پيشروى  راه  لذا  نيست،  ايران  در 
دموكراتيك  هاى  خواسته  كردن  برجسته 
ممالك  بمانند  زن  حقوق  به  دستيابى  و 

پيشرفته غربى است. 
 بواقع “ پارادوكس” رد جدال هاى كنونى 
در  سعى  و  سرمايه،  و  كار  اردوى  ميان 
طبقات  شراكت  و  همگرائى  قبوالندن 
متخاصم در خاتمه دادن به وضعيت كنونى 
استبداد  (سرنگونى  نظرى  و  حيث  هر  از 
حاكم و رفع اشكال متنوع ستم در ايران) 
داللت بر بازنگرى ايشان از عقايد گذشته ، 
و برداشت هاى غلط آنان از مشخصه هاى 
اوضاع اين دوره دارد. « اينان مبارزه براى 
براى  جا  يك  مبارزه  حذف  دموكراسى، 
سوسياليسم يا موكول كردن آن به آتيه و 
با  كارگر  طبقه  ميان  نزديك  تعامل  ايجاد 
طبقات ناراضى ميانى و سرمايه دار را در 

الويت قرار داده اند! » 
 بدليل همين چرخش و استنتاج سطحى، 
و  تقابالت  از  ديالكتيك  غير  و  غيرعلمى 
تصور  و  جامعه،  درون  عينى  روندهاى 
آزادى   ) عمومى  مطالبات  چربيدن  باطل 
متضاد  هاى  خواست  بر   ( دموكراسى  و 
پيش  كه  دارند  مى  اظهار  آشكارا  طبقاتى، 
داخل  در  راديكال  شعارهاى  كشيدن 
و  زنان  روگردانى  باعث  زنان  جنبش 
راستگراى  روشنفكران  و  مرفه  مردان 
گردد  مى  حاكم  سياسى  نظام  با  مخالف 
و به تضعيف جنبش مى انجامد. به ديگر 
و  همبستگى  خواهان  بنوعى  اينان  سخن، 
وفاق سوسياليست ها با ليبرال هاى جنبش 
برقرارى  جستجوى  در  و  زنان،  رهائى 
چپ  قطب  همكارى  و  توافق  از  شكلى 
جامعه با نيروهاى به اصطالح مترقى خرده 
بورژوائى و بورژوائى در جنبش هاى ملل 

ستمكش و جنبش سراسرى هستند.  
 تبليغ سهوى يا تعمدى فرهنگ حاكم بر 
همچنين  و  دارى  سرمايه  بزرگ  ممالك 
كشورهاى موسوم به دولت رفاه در جواب 
تأكيد  و  ايران  زنان  هاى  خواسته  به  دادن 
بر مزاياى قانونى اى كه زنان غرب از آن 
بهره مندند، به محدود گشتن توقعات زنان 
ايران به يك مشت اصالحات در سايه اين 
رژيم ضد زن و يا بعد از آن منتهى خواهد 
شد. حقوقى كه اگر آزادى در پوشش، حق 
انتخاب همسر، منع قانونى تعدد زوجات، 
حق  خانواده،  در  خشونت  قانونى  تعقيب 
امكان  داشتن،  دوست  انسانى  و  طبيعى 
بدون  مسافرت  حق  مشاغل،  همه  در  كار 
كسب اجازه از همسر يا پدر و برادر، حق 
سرپرستى از فرزندان، برابرى در ارث و به 
حساب آوردن زن بعنوان يك انسان كامل 
مابقى  سازيم  تفكيك  ها  مطالبه  آن  از  را 
حقوقى رسمى تحت حاكميت جمهورى 
و  مشروط  برخى  هرچند  اند  اسالمى 
الباب  شرطند. « من  بدون قيد و  تعدادى 
و  كار  حق  يا  رأى  حق  به  توان  مى  مثال 
هنرى  اجتماعى،  سياسى،  هاى  فعاليت 
حكومتى،  ضوابط  با  منطبق  ورزشى  و 
تحصيل و قص عليهذا اشاره كرد. » بر اين 
اساس آلترناتيو گرايش بورژوا- ليبرالى و 
حالت  بهترين  در  غيركارگرى  هاى  چپ 
افتاده  پا  پيش  حقوق  كننده  تأمين  ممكن 

زنان اين مرز و بوم اند. 
 آرزوى برحق برخوردارى از آزادى هاى 
مى  موجب  امروز  جهان  در  شده  شناخته 
شود تا ستم هائى كه در سايه آن سيستم 

ميرود از  هاى اقتصادى- سياسى بر زنان 
چشم ها پنهان بمانند.  تجاوز، سوء استفاده 
و  قتل  گسيخته،  افسار  خشنونت  جنسى، 
با  قياس  در  كارگر  زنان  شديدتر  استثمار 
مردان كارگر ( پائين بودن سطح دستمزدها 
و مزاياى كار) مانند ايران، تعرضاتى است 
كه خود را در پس حقوق زن در آن ممالك 
استتار كرده اند. چنانچه اين واقعيت ها با 
فاكت و مدرک براى زنان تحت ستم ايران 
كارگرى  ضد  گرايشات  نگردند،  بازگو 
ها  ليبرال  خصوصًا  زنان  رهائى  جنبش 
پتانسيل آن را خواهند داشت تا مستمعين 
زيادترى پيدا كنند، رهبرى مبارزات جارى 
را بدست آورند و جمعيت وسيع ترى را 

بسمت عقايد خود متمايل گردانند.
 خالصه، آنچه ازنظرات جناح هاى ملون 
دموكرات  سوسيال  ليبرال،  اپوزيسيون 
انحراف  گردد،  مى  عايد  ناسيوناليست  و 
اذهان اكثريت زنان ستمكش ايران ( طبقه 
كارگر ) و دور شدن آنان از مطالبات مادى 
و حقيقى اشان است. بدين اعتبار موضوع 
گرايشات  اين  هاى  ديدگاه  كردن  اثر  بى 
بر افراد كشور بسى حائز اهميت است و 
و  زنان  رهائى  جنبش  راديكال  پيكارگران 
جنبش هاى اجتماعى را ناگزير مى سازد 
تا به مقابله جدى با راهبردهاى آنان اهتمام 

ورزند.  
 ضرورت در پيش گرفتن اين سمت گيرى 
و تأكيد بر اجراى با برنامه و منظم تر آن 
ريشه در يك تجربه تاريخى دارد. همگى 
شاهد بوديم به چه نحوى عناصر فمينيست 
وابسته به حاكميت ( زنان صاحب منصب 
و شخصيت هاى دوم خردادى ) چند سال 
زنان  رهائى  جنبش  بر  را  خود  متمادى 
تحميل كردند تا جائيكه در دانشگاهها و 
پاى  جاى  توانستند  عالى  آموزش  مراكز 
محكمى بيابند. « هرچند نظرات ارتجاعى 
ها  چپ  ناپذير  خستگى  كوشش  با  آنان 
منزلگاه  به  راهيابى  از  ها  سوسياليست  و 
و  رفرم  پيروان  معهذا  بازماند،  مقصود 
به  مذهب  ناعادالنه  رويكرد  در  تعديل 
زن، همچنان به جد و جهدهايشان به اميد 
راديكال  مبارزه  بردن  بيراهه  به  و  تخطئه 
ساختارهاى  نرم ها و  عليه  كه  ايران  زنان 
سياسى، اقتصادى و فرهنگى مسلط به راه 
تأليف  بخشيد.  خواهند  استمرار  افتاده، 
كتب گوناگون و تحرير مقاالتى در ارتباط 
همسران  با  اديان  اوليه  رهبران  رفتار  با 

تفسيرهاى  ارائه  دخترانشان،  و 
پى گيرى  اسالم،  ازشرع  متفاوتى 
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بر  اسالمى  جمهورى  حاكميت  تحت  آنچه  كه  باورند  براين  بسيارى 
اعتقادى  مبانى  و  ايدئولوژيك  هاى  پايه  از  بطورعمده  مى گذرد  زنان 
سردمداران حكومت نشات مى گيرد. گو اينكه در سرتاسر جهان آنچه 
بنام روابط توليدى برقرار است بازتوليد روبناى سياسى ـ ايدئولوژيك 
اشكال  تحت  استثمار،  وجود  واقعيت  اما  انجامد؛  مى  خود  با  منطبق 
براى  كه  آنست  مبين  مختلف  جوامع  در  ايدئولوژيك  روبناى  متفاوت 
سركوب  مسئله  نيست.  الزامى  واحد  قالب  يك  وجود  استثمار  توجيه 
و اعمال و تضييقات بر زنان نيز از همين قاعده پيروى مى كند. يعنى 
براى آنكه دول مرتجع بتوانند محروميت زنان را از بسيارى حقوق و 
مثل  ايدئولوژى  يك  از  تنها  كنند،  توجيه  اقتصادى  و  سياسى  امكانات 
و  سركوب  كنند؛  نمى  استفاده  غيره  و  بورژوائى  دموكراسى  يا  اسالم 
اعمال محروميت تحت هرعنوان و قالبى ميتواند صورت بپذيرد. زندگى 
زنان تحت عنوان گوناگون حكومت ها در سراسر جهان بخوبى مويد 
اين نكته است، تحت عناوين و قالب هاى متفاوت ايدئولوژيك ستم 
بر زنان اعمال مى گردد. يكى تحت پوشش “دموكراسى” و آن ديگر، با 
علم كردن مصالح مذهبى اما درهمه كشورها يك چيز واحد و مشترک 
بوده و محرک اصلى اعمال ستم بر زنان در سراسر جهان يكى است: 
يعنى مصالح و مقدرات سياسى و اقتصادى طبقات حاكم. مثال موضوع 
سراسر  در  مختلف  هاى  حكومت  توسط  آن  با  مبارزه  و  جنين  سقط 
جهان تحت توجيه هاى مختلف صورت مى گيرد؛ بهمين ترتيب تحميل، 
تشويق يا ترغيب زنان به اجراى وظايف مادرى، و اسير ساختن آنها 
در محيط خانه و خانواده نيز تحت نظام هاى عقيدتى گوناگون انجام 

مى گردد.
نفى  با  زن  بر  ديرينه  و  تاريخى  ستم  نفى  اينجا  در  بپردازيم.  ايران  به 
و  مى باشد؛  مالزم  اسالمى  ارتجاعى  ايدئولوژى  و  مذهبى  توجيهات 
درهمين رابطه اثبات پوچى اين توجيهات، و نشان دادن منافع اقشار و 

طبقات ذينفع درآنها ضرورى است.
توجيهات حكام مسلمان ايران در رابطه با ستم بر زنان در كل بر سه 
ركن استوار است: يكم تفاوت هاى فيزيولوژيك بين زن و مرد، دوم 
از  بعد  و  قبل  زن  موفقيت  مقايسه  سوم  و  جامعه  صالح  و  سالمت 

اسالم.
از نكته آخر شروع مى كنيم، يعنى مقايسه موفقيت زنان قبل و بعد از 
ظهور اسالم. خمينى خود دراين رابطه چنين مى گويد: “ زن درجاهليت 
مظلوميت خارج  گذاشت و زن را از  برانسان منت  مظلوم بود، اسالم 
كرد. مرحله جاهليت، مرحله اى بود كه با زن مثل حيوانات رفتار ميشد. 

زن در جاهليت مظلوم بود...”
و  بود،  چه  اسالم  ظهور  از  بعد  و  قبل  زن  موفقيت  ميان  تفاوت  اينكه 

كه  است  موضوعى  چيست،  مظلوميت  اين  از  خمينى  منظور 
مختصراً به آن خواهيم پرداخت، اما آنچه در كنه بيان رذيالنه 

بنفشه قادرى 

پايه هاى 
ايدئولوژيك سركوب 
زنان تحت حاكميت 
جمهورى اسالمى
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همچون  مدنى  قوانين  در  شده  داده  هاى  رفرم 
تنظيم دادخواست “ مشروط “ طالق و حضانت 
از فرزندان در دادگاه هاى خانواده و غيره و ذالك، خطوط 
عمده كار و فعاليت فمينيست هاى اسالمى از زمان آغاز 
هاى  خردادى  دوم  عروج  و  بورژوائى  رفرميسم  جنبش 
اينان  تأسف  كمال  با  اند.  بوده  مقطع  بدين  تا  حاكميت 
بدليل برخوردارى از امكانات گسترده مادى و مساعدت 
جناح هاى غير اصولگراى رژيم برغم شكست هايشان 
بى  دارند.  زنان  رهائى  جنبش  ميان  در  موافقانى  هنوز 
شك غفلت از تحركات اين دار و دسته ضربات جبران 

ناپذيرى به گرايش سوسياليستى وارد خواهد آورد.»
 درخاتمه بايد خاطر نشان كرد، برخالف حضور پرقدرت 
و  دانشجوئى  كارگرى،  جنبش  در  سوسياليستى  گرايش 
رهائى  جنبش  در  گرايش  اين  كردستان،  انقالبى  جنبش 
زنان تا بحال امكان آنرا نداشته تا مهر كامل خود را بر 
اعتراضات زنان بكوبد و قادر نگشته تا  مبارزه عليه ستم 
و  كارگر  زنان  توده  بدرون  نخبگان  سطح  از  را  جنسى 

زحمتكش ( شاغل و خانه دار ) انتقال دهد. 
 قطعًا فائق آمدن بر اين ضعف ها در گرو تداوم تقابالت 
رنگارنگ  مدعيان  با  جنبش  راديكال  پيشروان  فكرى 
برابرى ميان زن و مرد است. اين جدل انديشه يى سبب 
درک بهتر جامعه از خواست هاى مورد تعقيب گرايشات 
با  و  بارزترين  كه  شد  خواهد  جنبش  اين  در  گوناگون 
ارزش ترين محصول آن گشوده شدن چشم انداز رهائى 
بيان  به  هاست.  برابرى  نا  و  ها  تبعيض  از  زنان  قطعى 
صحيح تر اين مباحث مدلل مى سازند كه كدامين وارسى 
از چرائى تضييع حقوق زن در ايران علمى تر مى نمايد 
يا كدامين راهكار در انهدام هميشگى تبعيض بر نيمى از 

نفوس زمين كارآمدتر خواهد بود. 
 برخوردهاى نقادانه و بى ترحم كمونيست ها به طرفداران 
گرايشات سياسى- طبقاتى حاضر در جنبش رهائى زنان 
طبقه  سوسياليستى  استراتژى  حقانيت  تشخيص  كار 
اعمال  هاى  شريان  كامل  قطع  به  همت  كمر  كه  كارگر 
براى  را  راه  و  كرد  خواهد  آسان  بسته،  را  جنسى  ستم 
ناظر گشتن بديل چپ كارگرى و سوسياليستى بر جنبش 
رهائى زنان هموارتر مى گرداند. قدر به يقين تجزيه و 
نحوه  مختلف،  گرايشات  تئوريك  ديدگاههاى  شكافتن 
پراتيك و درجه اثر گذارى آنان بر افكار زنان، ما را در 

محاسبه حركت هاى دقيق عليه آنان يارى مى رسانند. 
گرايشات  و  ليبرالى  گرايش  ماهيت  افشاى  با  همزمان   
هاى  راديكال  توجه  مورد  ميبايد  آنچه  تر  مانده  عقب 
جنبش زنان و كوشندگان چپ جنبش هاى كارگرى و 
دانشجوئى قرار گيرد برقرارى رابطه نزديك و تماس با 
توده هاى زنان كارگر و خانه دار، و تالش همه جانبه 
تر در راستاى متحد كردن جنبش رهائى زنان با جنبش 
عامل  بعنوان  دارى  سرمايه  نظام  انهدام  بهدف  كارگرى 
اصلى تمامى ظلم ها و بى عدالتى ها از جمله ستم بر 

زنان در عصر حاضر است.  
                         ژانويه 2008          
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خمينى نهفته، پيامى است به زنان 
ايران امروز مبنى بر آنكه وضعيت 
باشد،  حاضرهرچه  حال  در  شما 
جاهليت  دوران  زنان  وضعيت  با  شباهتى 
بمانند  دوران  آن  مثل  شما  با  و  نداشته 
باشد  هرچه  شود.  نمى  رفتار  حيوان  يك 
وضعتان از آن دوران بهتر است و اين را 

مرهون ظهوراسالم هستيد.
در واقع بنيانگذار جمهورى اسالمى تغيير 
را  گذشته  به  نسبت  ايران  زنان  وضعيت 
و  اجتماعى  مناسبان  تغيير  از  ناشى  كه 
رشد نيروهاى مولده و در دوره اخير تاثير 
مناسبات امپرياليستى است، بحساب غلبه 
هرچند  گذارد.  مى  اسالمى  ايدئولوژى 
زيادى  حد  تا  نيز  رابطه  اين  در  اسالم 
كه  مفهوم  بدين  نموده،  بازى  منفى  نقش 
برخى حقوق محدود رسميت يافته زنان، 
ايدئولوژى  مخالفت  با   57 ازانقالب  بعد 
اسالمى روبرو گشت و زير پا نهاده شد. 
از جمله حق پوشش و حق قضاوت. پيش 
از آن نيز همين خمينى در زمان اصالحات 
مخالف  زنان  راى  حق  داشتن  با  ارضى، 
فرماليستى  و  محدود  شركت  حتى  و  بود 
عناصر زن در قدرت سياسى را مايه فساد 

مى شمرد.
اسالمى  هاى  تئوريسين  نظر  از  آنچه  اما 
از  پيش  در  زن  “مظلوميت”  خمينى  نظير 
جنبه  يك  شود،  مى  خوانده  اسالم  ظهور 
يك  بمثابه  خانواده  موقعيت  تحكيم  اش 
و  عشيرتى  نظام  قبال  در  اقتصادى  واحد 
محمد  اسالمى  حكومت  است.  اى  قبيله 
با توسل به مذهب در صدد بود با ايجاد 
يك نيروى سياسى متمركز به حالت از هم 
پاشيدگى قبيله اى پايان بخشد و از طريق 
يك جنبش سياسى ـ مذهبى بر اختالفات 
و مشكالت داخلى فائق آيد. بدين خاطر 
قبايل  در  انسانها  ميان  درونى  مناسبات 
زناشوئى  و  جنسى  مناسبات  جمله  از 

دستخوش تغييراتى گرديد: 
مناسباتى كه پيش از اين قبيله به قبيله، و 
ناحيه به ناحيه متفاوت بود. آنچه بواسطه 
يكدست  شد،  تسهيل  اش  تحقق  اسالم 
زناشوئى  مناسبات  شدن  منظبط  و  شدن 
تغييرات  اين  مركز  در  بود.  خانوادگى  و 
تر  مسلط  و  پدرساالرانه  روابط  تحكيم 
شدن مرد بر زن، در مقابل تضعيف تسلط 
خانواده و عشيره زن بر وى قرار داشت. 
مثال ارث عمدتًا در داخل خانواده تقسيم 
عشيره.  ميان  در  پراكنده  بطور  نه  و  شد 
تسلط قطعى نظام پدرساالر همواره با ايجاد 

محدوديت هاى مختلف كه عمدتًا زنان را 
مثال  بعنوان  است.  همراه  شود  مى  شامل 
نواحى  برخى  در  اسالم  از  پيش  دوره  در 
چند شوهرى وجود داشت، چيزى كه در 
نيزمرسوم  جهان  نقاط  از  ديگر  بسيارى 
بود، از جمله دراستراليا و آمريكاى شمالى. 
دراين مرحله چه درعربستان و چه درساير 
طالق  حق  زنان  جاها  بسيارى  در  نواحى 
و  زنان  اقامت  محل  داشتند.  جدايى  و 

موقعيت فرزندان هم متفاوت بود.
درعربستان پيش از اسالم سه نوع ازدواج 
عمده وجود داشت. درازدواج نوع اول زن 
عشيره خود را ترک مى گفت و به عشيره 
شوهر مى پيوست. دراين حالت فرزندان 
مگر  بودند،  شوهر  عشيره  به  متعلق  قطعًا 

شرط  آن  از  غير  قبل  از  زن،  عشيره  آنكه 
نزد  زن  دوم  نوع  ازدواج  در  كردند.  مى 
عشيره خود مى ماند و شوهرهرازگاهى به 
ديدار او مى آمد. در اين حالت فرزندان يا 
متعلق به عشيره زن بودند و يا پس از طى 
دوران طفوليت به عشيره پدر مى پيوستند. 
در  اسالمى  جمهورى  امروزى  قوانين 
كه  فرزند  از  نگهدارى  و  سرپرستى  زمينه 
اين وظيفه را براى پسر تا دو سال و براى 
از  پس  و  مادر  براى  سال  شش  تا  دختر 
مى  معين  پدرى  جد  و  پدر  براى  را  آن 
كند، تا حد زيادى متاثر از چنين نوعى از 
باشد.  مى  اسالم  ظهور  از  پيش  مناسبات 
با  نيز  محمد  مادر  آمنه  خود  مثال،  بعنوان 
محمد،  پدر  عبداّهللا  و  ميزيسته  خود  قبيله 
به ديدار آمنه ميرفته. محمد خود تا زمان 
فقط  و  كرد  مى  زندگى  او  با  مادر  مرگ 
پس از مرگ آمنه نزد عبدالمطلب و پس از 
آن نزد ابوطالب زندگى مى كرد. درازدواج 

نوع سوم زن نزد عشيره خود مى ماند و 
شوهر به عشيره زن مى پيوست، كه دراين 
زن  عشيره  به  متعلق  فرزندان  صورت 

مى بودند.
البته انواع ديگرى نيز از ازدواج و روابط 
كه  بود  مرسوم  اسالم  از  پيش  زناشوئى 
تا  روابطى  چنين  حيات  پايان  به  اسالم 
آنجا كه با مقدرات و مصالح نظام طبقاتى 
اركان  واقع  در  و  بود  مغاير  مردساالر 
مردساالرى را تضعيف مى نمود، خدمت 

كرد. 
آن  در  رايج  رسوم  و  ها  ازدواج  جمله  از 
دوره عبارتند از: تعويض موقتى زنان دو 
مرد، به ارث بردن زنان پدر پس از مرگ او 
توسط پسر، هميت متعه يا صيغه امروزى، 
شراكتى  ازدواج  روسپيگرى، 
فقير  مرد  چند  كه  مفهوم  بدين 
درپرداخت  ناتوانى  بدليل 
زن  يك  به  مهريه  انفرادى 
زنى  چند  و  مى كردند،  اكتفا 
بدليل  مرد  هر  كه  مفهوم  بدين 
زن  چند  بود  مخير  مالى  تمكن 
اين  انواع  ميان  از  باشد.  داشته 
آنهايى  مناسبات،  و  ها  ازدواج 
كه بطور مشخص در ضديت با 
تحكيم و تسلط قطعى مناسبات 
پدرساالرانه قرار داشت، توسط 
دراين  كه  آنهايى  و  طرد  اسالم 
تقويت  و  موافقت  در  زمينه 
شد.  پذيرفته  بودند،  آن  كننده 
ولى  مطرود،  چندشوهرى  مثال 
روسپيگرى  گشت.  واقع  مقبول  چندزنى 
روسپيگرى  ولى  ممنوع،  بار  و  بند  بى 
متعه  يا  موقت  صيغه  همان  يعنى  مشروط 
تشويق شد. در نوع اول زن همانقدر القيد 
بود كه مرد نيز؛ اما ظهوراسالم القيدى مرد 
را مباح ولى القيدى زن را محدود ساخت؛ 
و درواقع آنچه از “مظلوميت” زن در دوره 
جاهليت مورد نظر خمينى و امثال اوست 
همين است. زن چه پيش از اسالم و چه 
پس از آن جزئى از مايملك و ثروت مرد 
محسوب مى شد، اما پس از ظهور اسالم 
از  بيش  زن  بر  مرد  تسلط  و  تملك  اين 

پيش شد.
ممكن است عده اى اضمحالل رسوماتى 
نظير تعويض زنان دو مرد بطور موقت كه 
و  بجلو  گامى  رفته،  ميان  از  كامال  امروز 
اما  آورند.  بشمار  اسالم  محاسن  جمله  از 

در رابطه با اينگونه موارد بايد به 
چند نكته توجه داشت.

اسفند  1386 . مارس 2008 بو  تر
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قوانين  برقرارى  با  ديد  بايد  اوال 
اسالم تا چه حد زن از موقعيت 
كااليى خارج شد: نمره ايدئولوژى 
و احكام اسالمى در اين مورد صفر است.

در  تحوالتى  و  تغييرات  چنين  اينكه  دوم 
محصول  صرفًا  زن  موقعيت  تغيير  زمينه 
ايدئولوژى اسالمى نبوده، و مثال مسيحيت 
نيز  يهوديت  و  پروتستان  و  كاتوليك 
مثال  بعنوان  داشته اند.  نقش  ميزان  بهمان 
و  آمريكايى  امپرياليستى  دموكراسى 
اروپايى نيز چندشوهرى را تقبيح مى كنند. 
مورد  كه  گرايى  جنس  هم  مورد  در  يا 
عقوبت  داراى  و  اسالمى  ايدئولوژى  لعن 
امپرياليست   1943 سال  در  است،  مرگ 
مجازات  براى  نيز  هيتلر  نظير  فاشيستى  ـ 

اعدام هم جنس گرايان مبارزه كرد.
سوم اينكه ايدئولوژى هاى مذهبى در هيچ 
مقطعى از تاريخ بمثابه روبنايى خودمختار 
ايجاب  توليدى  روابط  آنچه  از  مستقل  و 
مى نمود، شكل نگرفته اند. بدين معنى كه 
مثال در رابطه با مسئله زن، طبقات حاكم 
ارزيابى  مترقى  قوانينى  بعنوان  را  آنچيزى 
با  متناسب  كه  كنند  مى  و  كردند  مى 
تحوالت و نيازهاى روابط توليدى جامعه 
موقعيت  تغيير  آنچه  ديگر  بيان  به  باشد. 
نمود،  مى  ايجاب  را  درعربستان  زنان 
اقتصادى  زيربناى  تغيير  از  ناشى  عمدتا 
جامعه بود و نه از شكل گيرى ايدئولوژى 
و  سياسى  روبناى  هر  كه  چرا  اسالمى؛ 
در  غيرمستقيم  يا  مستقيم  ايدئولوژيك 
خدمت زيربناى توليدى جامعه قرار دارد. 
در  اسالم  آنچه  گفت  ميتوان  كالم  يك  به 
خدمت به آن قرار گرفت، تحكيم موقعيت 
آنچه  بود.  پدرساالرانه  نظم  و  خانواده 
عوض شد رئيس زن و خانواده و عشيره 
و قبيله، جاى خود را بتدريج به شوهر و 
پدر عوض كردند. تغيير رئيس زن، برخى 
بندهاى اسارتبار را تضعيف و برخى ديگر 

را تقويت نمود.
جانب  از  همواره  كه  مواردى  از  يكى 
روحانيت شيعه مورد تبليغات عوامفريبانه 
تحريم  مسئله  گرفته،  قرار  سوءاستفاده  و 
توسط  دختر  نوزادان  كردن  بگور  زنده 
شيعه  روحانيت  است.  اسالم  قوانين 
رسم  اين  كه  سازد  مى  وانمود  طورى 
ارتجاعى و ضدانسانى در جامعه عربستان 
قرآن  آيات  اين  و  ميشده  رعايت  بشدت 
چيزى  چنين  كه  بود  محمد  دستورات  و 
را متوقف ساخت. اما مراجعه به اسناد و 
شواهد تاريخى نشان مى دهند كه اين رسم 

نه تنها بصورت وسيع در حول و حوش 
ظهور اسالم در عربستان مطرح نبوده، بلكه 
در آن زمان اين رسم وحشيانه نفس هاى 
آخر را ميكشيده و در شرف اضمحالل و 

نابودى قرار داشته است.
بگفته برخى مورخان در زمان ظهور اسالم 
در  بجز  دختر  نوزادان  كردن  بگور  زنده 
بين  در  و  نواحى  ساير  در  تيم  بنى  قبيله 
ساير قبايل تقريبًا از ميان رفته بود. بعالوه 
شامل  كردن  بگور  زنده  و  كشى  طفل 
مورد  در  ولى  شد،  مى  نيز  پسر  فرزندان 
دراين  واقع  در  بود.  رايج  بيشتر  دختران 
تير  شليك  نقش  اسالمى  احكام  زمينه 
خالصى موجود نيمه جانى را ايفاء كرده.

استدالالت  كنه  در  آنچه  كنيم.  خالصه 
مرتجعانه و رذيالنه ايدئولوگ ها  و رهبران 
اسالم  زاويه  از  زن  نقش  پيرامون  اسالمى 
شارالتان  و  بازى  حقه  همان  بازهم  نهفته 
مثال  اينكه  است.  آخوندى  خاصه  بازى 
در  پيش  سال  به 1400  مربوط  اى  پديده 
مقايسه با پديده اى مثال مربوط به 2007 
ميتواند،جلوتربودن  چگونه  بوده،  جلوتر 
سال   1400 در  استناد  اين  به  را  خود 
مثال  بعنوان  كند؟  توجيه  امروز  يعنى  بعد 
بخار  نيروى  با  كه  ابتدائى  لكوموتيوهاى 
در  ميتوانند  چگونه  كردند،  مى  حركت 
مقايسه با توربوترن هاى پيشرفته امروزى، 
در  را  خود  بودن  پيشرفته  و  حقانيت 
اسب  نيروى  با  كه  هائى  گارى  با  مقايسه 
و ساير چارپايان به حركت در مى آمدند، 
بين  مناسبات  مورد  در  بگيرند؟  نتيجه 
است.  چنين  زيادى  حدود  تا  نيز  انسانها 
بدون نفى مناسبات كهنه نميتوان مناسبات 
نوين را برقرار ساخت! بدون مورد توجه 
قرار دادن معيارهاى جامعه آينده، نميتوان 
طرد  را  ديروز  و  امروز  جوامع  معيارهاى 
نمود! و به يك كالم نمى توان با رجعت به 
ازمواردى  يكى  ساخت!   را  آينده  گذشته 
جمهورى  حكام  سوءاستفاده  مورد  كه 
اسالمى در رابطه با تعدى بر حقوق زنان 
قرار مى گيرد، مقايسه وضعيت زنان امروز 
ايران در قرن بيست ويكم، و زنان عرب 
پيش از ظهور اسالم مى باشد. دراين جا 
توجيهات  از  ديگر  برخى  به  خواهيم  مى 
ايدئولوژيك بورژوا ـ كمپرادورهاى حاكم 

در زمينه ستم بر زنان بپردازيم.
بوديم،  كرده  مطرح  هم  قبال  كه  همانطور 
رژيم  سران  مهم  دستاويزهاى  جمله  از 
در محبوس ساختن زنان در پستو و كنج 
آنان  ساختن  محروم  همچنين  و  ها  خانه 

و  اجتماعى  و  سياسى  حقوق  بسيارى  از 
وجود  و  تحرک  كه  است  اين  اقتصادى 
كنترل نشده زنان در جامعه موجبات فساد 
ـ  بورژوا  ميسازد.  فراهم  آنرا  انحراف  و 
مالكان حاكم مى گويند وجود و فعاليت 
افسارگسيخته زنان در نهايت امر از عوامل 
و  ثباتى  بى  و  مردان،  فكرى  پريشان  مهم 
شود؛  مى  محسوب  جامعه  مرج  و  هرج 
بدليل  كه  است  عاملى  آن  زن  جنسيت 
ايجاد كشش در مردان زمينه هاى انحطاط 
اخالقى و گمراهى جامعه فراهم مى گردد، 
بودن،  زن  جرم  به  زنان  دليل  بهمين  و 
پرداخته  و  ساخته  قوانين  كه  محكومند 
جامعه طبقاتى مردساالر را گردن نهند، و 
از قالب حقوق و امكانات انسانى محروم 
اين  با  كه  شويم  يادآور  جا  همين  گردند. 
مطالب  كردن  علم  با  و  توجيهات  قبيل 
همچون  اى  عوامفريبانه  موضوعات  و 
هيئت  توسط  جامعه،  سالمت”  و  “صالح 
حاكمه ايران، هيچ چيز تعقيب نمى شود 
مگر تحقق منافع طبقاتى آنان. به بيان ديگر 
آن ستمى كه با اين قبيل توجيهات بر زنان 
اعمال مى شود، نه تنها در خدمت منافع 
ميبايست  آن  پس  در  بلكه  نيست،  جامعه 
جستجو  را  كسانى  طبقاتى  معين  منافع 
يعنى  جامعه  از  نمود كه بدينوسيله  نيمى 
زنان را در خدمت نيمى ديگر و همچنين 
قرار  استثمارگرانه  مناسبات  چنگال  در 
مى دهند. منبع فساد در هر جامعه اى خود 
ـ  بورژوا  و  عام  بطور  استثمارگر  طبقات 
كمپرادورهاى حاكم بر ايران بطور خاص 
ابتداى  در  كه  هستند  همانها  باشند.  مى 
قرن بيست و يكم ، درعصر امپرياليسم و 
چندهمسرى  اشاعه  به  پرولترى  انقالبات 
كه از بقاياى عصر برده دارى و فئوداليسم 
برخى  زمينه  دراين  پردازند.  مى  است 
نظريه پردازان ارتجاع اسالمى گامى فراتر 
حتى  را  زوجات  تعدد  از  دفاع  نهاده، 
حقوق  احقاق  و  “احياء  براى  اى  وسيله 
الحق  كه  مطهرى  كنند.  مى  معرفى  زن” 
بشمار  اسالمى  ارتجاع  نمونه  معلمين  از 
اسالمى  رژيم  كه  كسى  يعنى  آيد،  مى 
و  فيلسوف  عالم،  شهيد،  “معلم  بعنوان 
ميدارد  بزرگ  را  منحوسش  خاطره  غيره” 
حقوق  “نظام  به  موسوم  خود  كتاب  در   ،
زن دراسالم” از زنان مسلمان مى خواهد 
مبارزه  زوجات  تعدد  نمودن  جهانى  براى 
كنند. او دربخشى از اين كتاب مى نويسد:    

“برعهده زنان روشن بين مسلمان 
خود  واقعى  شخصيت  كه  است 
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از  حمايت  بنام  و  بازيابند  را 
از  حمايت  بنام  زن،  حقه  حقوق 
اخالق، بنام حمايت از نسل بشر، 
به  بشر  حقوق  ترين  طبيعى  از  يكى  بنام 
ملل  سازمان  در  بشر  حقوق  كميسيون 
پيشنهاد كنند كه تعدد زوجات را در همان 
شرايط منطقى كه اسالم گفته، بعنوان حقى 
از حقوق بشر، برسميت بشناسد و از اين 
راه بزرگترين خدمت را به جنس زن و به 

اخالق بنمايند”.
اين هم نمونه اى از وقاحت مغز “متفكر” 
جمهورى اسالمى. اين “حكيم و فيلسوف 
در  صرفًا  كه  را  زوجات  تعدد  عاليقدر” 
به  كااليى  نگرش  و  شهوترانى  محدوده 
زن قابل فهم مى باشد، در رديف “احقاق 
حقوق زن،بزرگترين خدمت به جنس زن، 
خدمت به اخالق، طبيعى ترين حق بشر، 
حمايت از نسل بشر و غيره” جا ميزند. اين 
شدن  آشكار  كه  هستند  كسانى  همان  ها 
اما  ميشمرند،  فساد  را  زن  موى  تار  چند 
غيرانسانى ترين انواع رابطه ميان  يكى از 
زن و مرد را عين عدالت و حق، معرفى مى 
كنند. از اين دست نمونه ها بسيار است. 
آيا مجاز شمردن شرعى ازدواج از سن 9 
سالگى در بين دختران عدالت است؟ آيا 
و  رسمى  هاى  خانه  فاحشه  كردن  ويران 
كه  غيررسمى  هاى  دارالصيغه  كردن  دائر 
در واقع همان مقام و جايگاه را داراست 
عدالت است؟ آيا مجاز دانستن شهوترانى 
عدالت  نامحدود  اى  بگونه  مردان  بين  در 
كردن  سنگسار  آيا  درهمانحال  است؟ 
مرد  با  رابطه  برقرارى  به  متهم  كه  زنى 
همه  البته  است؟  عدالت  است  ديگرى 
اين موارد نزد طبقات حاكم در ايران عين 
عدالت است، و بايد هم براى آنان چنين 
بينش  با  كه  آنچه  هر  است  بديهى  باشد! 
مرتجعين و استثمارگران عدالت نام گيرد، 
عين  استثمارشوندگان  و  زحمتكشان  نزد 
سرمايه  منطق  در  است!  ستم  و  نابرابرى 
كارگران  بر  ستم  ترين  وحشيانه  داران 
عدالت براى كارفرمايان محسوب ميشود، 
قرون  ستم  اعمال  زمينداران  بين  در  و 
وسطايى بر دهقانان فقير و كم زمين عين 
عدالت محسوب مى شود. بديهى است به 
همين ترتيب آنچه نزد بورژواـ  مالكان مرد 
عدالت محسوب شود، نزد زنان ستمكش 

جز ظلم و تعدى معنا نمى دهد.
ستم  توجيهى  هاى  پايه  به  بپردازيم  حال 
اسالمى.  ايدئولوژيك  نظام  در  زنان  بر 
توجيهات ستم  آنچه سرفصل  بدون شك 

بر زن در نظام عقيدتى اسالمى محسوب 
مى شود، تعريف موجوديت زن از زاويه 
اى صرفًا جنسى است. چون با اين بينش، 
زن از زاويه اى جنسى تعريف و مشخص 
مى شود، بناگزير مجموعه قوانين، حدود 
زاويه  اين  از  نيز  او  وظايف  و  اختيارات 
اين  هرچه  شوند.  مى  ترسيم  او  براى 
تاثيرات  اعصار  و  قرون  طول  در  نگرش 
خود بر روابط ميان انسانها را حفظ كرده، 
فيزيولوژيك  توجيهات  با  بيشتر  و  بيشتر 
مفهوم  بدين  گشته.  توام  علمى  شبه  و 
وجود  و  نابرابرى  توليد،  اصلى  مولد  كه 
روابط استثمارگرانه جنسيت زن است. زن 
بدين دليل كه زن است محكوم به تحمل 

وضع موجود است. بنظر آنها اين وضع نه 
كار  تقسيم  و  طبقاتى  تضادهاى  در  ريشه 
و  خانواده  همچون  نهادهايى  عملكرد  و 
بودن  زن  و  طبيعت  در  ريشه  بلكه  غيره، 
بى  و  مسخره  توجيهات  چنين  دارد.  زن 
تئوريسين  نظرات  در  بروشنى  اى  پايه 
هاى مرتجع اسالمى موج مى زند. مطهرى 
گفته،  پيش  كتاب  همان  در  رابطه  اين  در 
چنين مى نويسد: “در مورد حقوق زن در 
پرسشى  و  ترديد  چنين  طبعًا  نيز  اجتماع 
است كه آيا حقوق طبيعى و انسانى زن و 
و  ناهمانند  يا  است  متشابه  و  همانند  مرد 
نامتشابه! يعنى آيا خلقت و طبيعت كه يك 
داشته  ارزانى  انسان ها  به  حقوق  سلسله 
يا  آفريده  جنسى  دو  را  حقوق  آن  است، 
مطرح  اسالم  نظر  از  آنچه  جنسى؟  يك 
است اين است كه زن و مرد بدليل اينكه 
جهات  در  مرد،  ديگرى  و  است  زن  يكى 
زيادى مشابه يكديگر نيستند، جهان براى 
آنها يكجور نيست، خلقت و طبيعت آنها 
همين  و  است،  نخواسته  يكنواخت  را 
بسيارى  لحاظ  از  كه  كند  مى  ايجاب 
وضع  ها  مجازات  و  تكاليف  و  حقوق 
تفاوت  جمله  از  باشند.”  نداشته  مشابهى 
هاى طبيعى كه بنا بر عقيده مطهرى حقوق 

نامتشابه مرد و زن را ايجاب مى كند، اندام 
درشت تر مرد، مغزبزرگتر مرد، احساسات 
ترسوتر  و  تر  پرحرف  زن،  ثبات تر  بى 
بودن زن، نرسيدن زن درعلوم استداللى و 
مسائل خشك عقالنى به پاى مرد و از اين 

قبيل مزخرفات رسوا است.
است؛  وقيحانه  و  كننده  مشمئز  كه  واقعًا 
ظالمانه  و  پوچ  توجيهات  تحت  خودشان 
چپانند،  مى  خانه  به  را  جامعه  از  نيمى 
خودشان نيمى از جامعه را به خانه دارى 
خودشان  كنند،  مى  محكوم  دارى  بچه  و 
وار  گسترده  ورود  از  را  جامعه  از  نيمى 
اجتماعى  و  سياسى  هاى  عرصه  به  خود 
بازمى دارند، و دست آخر همين بهانه اى 

مى شود براى تداوم اعمال سلطه و بهره 
قفسى  درون  شود  مى  چطور  آخر  كشى. 
بنام خانه، علوم استداللى مورد نظر مطهرى 
را آموخت؟ آخر چگونه مى شود زنى كه 
آشپزخانه  و  بچه  با  جز  عمرش  تمام  در 
بپاى  عقالنى  مسائل  در  نداشته  كار  سرو 
منابع  و  امكانات  غالب  كه  برسد  مردانى 
اختصاص  بخود  را  اقتصادى  و  اجتماعى 
كه  زنى  مى شود  چگونه  آخر  اند؟  داده 
شستن  و  خانه  نظافت  رسالتش  بزرگترى 
ظرف و لباس هاى بچه هاى قد و نيمقد 
بازيابد؟  را  خويش  اصلى  رسالت  است، 
دير نيست زمانى كه زنان با شورش خود 
همچون  مرتجعينى  به  ستم  مظاهر  عليه 
بفهمانند  هايش  همپالكى  ساير  و  مطهرى 
و  “طبيعت  ساختن  زائل  عهده  از  بخوبى 
خلقت” مورد نظر او و امثال او به نيروى 
آمد!  برخواهند  خويش،  انقالبى  آگاهى 
كه  طيفى  وسيعترين  طبقاتى  جامعه  درهر 
تحت انواع و اقسام فشارها و محدوديت 
اين  هستند.  زنان  گيرند،  مى  قرار  ها 
جمهورى  حاكميت  تحت  ايران  در  امر 
برخوردار  خاصى  برجستگى  از  اسالمى 

و  اشتغال  محدوديت  از  است. 
تحصيل گرفته تا حقوق سياسى 
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زنان،  با  رابطه  در  اجتماعى  و 
زنده  هاى  نمونه  از  يكى  ايران 
اين  تحت  باشد.  مى  سمبليك  و 
و  استعدادها  بروز  تصور  هرگونه  شرايط 
تنها  است.  غيرممكن  زنان  هاى  توانائى 
در صورت حضور گسترده زنان در صف 
داخلى  ارتجاع  عليه  طبقاتى  مبارزه  مقدم 
قدرت  كسب  درمسير  و   ، امپرياليسم  و 
سياسى است كه عمده ترين مانع تعالى و 

رشد زنان از ميان برداشته خواهد شد! 
در خصوص اهميت اين امر همينقدر 
كافى است خاطرنشان سازيم، بنا بگفته 
مسئولين حكومتى رژيم، پس از جنگ 
مبارزه  اسالمى  جمهورى  وظيفه  “تنها 
درواقع  و  حجابى”  بى  و  بدحجابى  با 
جمهورى  است.  زنان  سركوب  تداوم 
ساله   28 حيات  طول  در  اسالمى 
حرام  را  ها  حالل  بسيارى  حكومتش 
اعالم  حالل  را  ها  حرام  بسيارى  و 
به  حاضر  زنان  با  رابطه  در  اما  كرده، 
است.  نشده  نشينى  عقب  كوچكترين 
عمده  از  امروزه  كه  رفسنجانى  همين 
ترين كارچاق كن هاى امپرياليسم غرب 
در ايران محسوب مى شود، كسى را كه 
در بين آخوندهاى كمپرادور به ليبرال 
امت  به  گشته  معروف  آمريكايى  و 
هشدار  زنان  به  و  رهنمود  اّهللا  حزب 

مسئوالن،  نيست  قرار  “ديگر  كه  دهد  مى 
جلوى حزب اّهللا را بگيرند. دست آنها در 

امر به معروف باز خواهد بود.”
پايه  حاضر  دوره  در  گفتيم  كه  همانطور 
ساختن  محروم  ايدئولوژيك  توجيهات 
زنان از بسيارى حقوق سياسى و اجتماعى 
و  بدنى  ارگانيسم  بر  تاكيد  اقتصادى  و 
موجوديت  رابطه  دراين  اوست.  روحى 
و  طبيعى  امرى  زن  روانى  و  فيزيكى 
حكمت  و  تدبير  از  ناشى  آنهم  اليتغير، 
“خالق عالم” وانمود مى شود. محدوديت 
هاى مختلف بر زن از آنرو بر وى تحميل 
فعاليت  و  وجود  است.  زن  كه  شود  مى 
مناسبات  و  روابط  تقدس  جامعه،  در  زن 
خانوادگى و همچنين اقتدار مرد بر زن را 

تهديد مى كند.
براى آنكه نظم كهن همچنان دست نخورده 
باقى بماند، طبقات حاكم بر ايران همچون 
را  صالح  جهان  در  مرتجع  حكام  ساير 
به  را  زن  دومى  درجه  تا  اند  ديده  آن  در 
تضييقات  كنار  در  البته  بقبوالنند؛  او  خود 
بر  كه  پنهانى  و  آشكار  هاى  سركوب  و 
كند  باور  خود  زن  اگر  ميدارند.  اعمال  او 

مشكالت  است،  دوم  درجه  موجودى  كه 
حكام استثمارگر بسيار كمتر خواهد بود.

آنچه از اختالفات “طبيعى” بين   
كمپرادوريسم  ـ  بورژوا  توسط  مرد  و  زن 
وجه  بهترين  به  شود،  مى  نتيجه  اسالمى 
و در مهمترين عرصه فعاليت آحاد بشرى 
ـ يعنى عرصه سياست و قدرت سياسى ـ 
خود را نمايان مى سازد. در واقع مهمترين 
هدف تراشيدن اختالفات “طبيعى” بين زن 

و مرد آنست كه زنان از حضور در قدرت 
سياسى و حقوق انكارناپذير خود در اين 
بدينوسيله  تا  بمانند؛  باقى  محروم  عرصه 
مناسبات استثمارگرانه مردساالر به حيات 
بركنار  وليعهد  منتظرى  دهد.  ادامه  خود 
وجه  بهترين  به  اسالمى  حكومت  شده 
 “ گويد:  مى  او  ميدارد.  بيان  را  امر  اين 
درروايتى از مشورت كردن با زنان پرهيز 
داده شده؛ اگر زن براى مشورت در امور 
بطور  باشد  نداشته  صالحيت  حكومتى 
مسئوليت  واگذاشتن  شايستگى  اولى 
فكر  به  كه  وى  به  قضاوت  و  حكومت 
و  ندارد...  را  است  نيازمند  قوى  تدبير  و 
واگذاشتن واليت و حكومت به زنان و بها 
دادن به آنان بيش از حد ظرفيت و توانائى 
واقعيت  است”!اما  آنان  روحى  و  جسمى 
جهان و شرايط خاص زنان درايران آنطور 
نيست كه حكومت اسالمى بتواند با استناد 
به  دارى  برده  عصر  احاديث  و  آيات  به 
راحتى عملكرد امروزى خود در رابطه با 
خامنه  زنان را توجيه كند و به پيش برد. 
اين  متوجه  كه  اسالمى  ارتجاع  رهبر  اى 
تضاد است، مسئله ضرورت حضور الاقل 

چنين  را  سياسى  قدرت  در  زنان  نمايشى 
كه  هايى  خانم  تعداد   “ كند:  مى  مطرح 
براى مجلس انتخاب مى شوند، مى تواند 
از  هم  باشد،  نفر  چهار  از  بيشتر  خيلى 
لحاظ مصلحت و هم از نظر واقعيت هاى 
خارجى چهل نفر زن هم در مجلس باشند 
از  زنها  حضور  بگويم  شما  نيست...به  بد 
زنان در  دادن  دخالت  نمايش دادن  لحاظ 

جامعه چيز بدى نيست...”
از  بخشى  در  البته      
همين نقل قول خامنه اى مرتجع 
نقش  اين  كه  سازد  مى  مطرح 
نبايد صرفًا نمايشى باشد: علتش 
رابطه  اين  در  است؛  روشن  هم 
نظر حكام ايران است،  آنچه در 
زنان  از  بخشى  مساعى  تشريك 
كودن امت حزب اّهللا در نهادهاى 
نظام است تا اين قشر در حفظ 
انگيزه  و  ها  محك  موجود  نظام 

هاى بيشترى داشته باشند.
عليرغم  هرترتيب،   به 
اسالمى  حكام  تمهيدات  تمام 
و  استثمار  تداوم  درزمينه 
زنان  زود  يا  دير  زنان،  سركوب 
انقالبى تحت رهبرى پرولتارياى 
را  خود  واقعى  موقعيت  آگاه 
يك  در  و  طبقاتى  مبارزه  در 
در  يافت.  خواهند  انقالبى  سياسى  قدرت 
بدون  كه  كنيم  مى  تاكيد  ديگر  بار  اينجا 
مبارزه  صحنه  در  زنان  گسترده  حضور 
ديوارهاى  شكستن  درهم  بدون  طبقاتى، 
رفتن  فراتر  بدون  عادات،  و  سنن  ديرينه 
از محدوده خانه و خانواده، و به يك كالم 
بدن اثبات ارتجاعى و پوسيده بودن آنچه 
كه نزد ستمگران “طبيعى” خوانده مى شود، 
سرنگون ساختن مناسبات استثمارگرانه و 
از ميان بردن اقتدار كهن مرد بر زن امكان 

ناپذير است!      

آزادى زنان در گرو سرنگونى جامعه 
جامعه  سرنگونى  و  است  طبقاتى 
طبقاتى بدون مبارزه براى آزادى زنان 

ناممكن است!

مرگ بر جمهورى اسالمى!
زنده باد انقالب !

زنده باد كمونيسم !
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محصور كردن جنبش زنان در چهار چوب مبارزه «براى 
 سارا نيكو  لغو يا تغيير قوانين» چيزى بجز رفرميسم نيست!

رژيمى  مثابه  به  اسالمى  جمهورى 
خود  پيدايش  بدو  همان  از  سركوبگر، 
راندن  عقب  به  و  انقالب  شكست  جهت 
توده ها و مستولى كردن سلطه شوم سياسى 
در  اجتماعى،  هاى  عرصه  تمامى  بر  خود 
بدون  و  انقالب  از  دفاع  لواى  تحت  ابتدا 
چماق  با  قانونى،  اصطالح  به  مجوز  هيچ 
هر  عريان،  خفقان  و  ترور  و  سركوب 
ها  بعد  و  ميكرد  خفه  گلو  در  را  صدائى 
افتاده  عقب  قوانين  سرى  يك  تدوين  با 
و قرون وسطايى سعى نموده است تا در 
توجيه نظام سركوبگرانه اش و در واقع بر 
به  وحشيانه  و  ددمنشانه  عملكردهاى  آن 

اصطالح جامه قانونى بپوشاند.   
بدون شك  تدوين قوانين زن ستيز با تكيه 
ترين  سياه  از  يكى  مذهبى  توجيهات  بر 
دوران تاريخى را براى  زنان ايران رقم زد. 
پايه  از  زنان  كه  بود  قوانين  اين  وضع  با  
محروم  خويش  انسانى  حقوق  ترين  اى 
شدند.  حق آزادى پوشش، حق كار، حق 
سفر، حق طالق، حق حضانت كودكان و 
مسايل مربوط به ارث، جدا سازى وسايل 
عمومى نقليه، جدا سازى مراكز آموزشى، 
خاص  هاى  رشته  در  زنان  شركت  منع 
حرفه اى و تصويب قوانين زن ستيز ديگر 
از جمله كاهش سن ازدواج دختران به 9 
سالگى، همه اينها در مدت زمان كوتاهى با 
گسترش ضرب و شتم و اعدام و سنگسار 
و خالصه در سايه اعمال ماشين سركوب 
بدين  شد.   تحميل  زنان  بر  رژيم   دولتى 
ترتيب رژيم، ددمنشى خود را در سركوب 
هاى  عرصه  تمامى  در  زنان  تحقير  و 
چنين  در  گذاشت.   نمايش  به  اجتماعى 
رژيم  حاكميت  تحت  كه  است  شرايطى 
وابسته به امپرياليسم و زن ستيز جمهورى 
اسالمى، زنان تحت ستم ما حتى يك لحظه 
از مبارزه براى كسب حقوق عادالنه خود 
باز نايستاده اند.  اين حقيقت باعث شده 
كه بويژه درسالهاى اخير در بستر رشد هر 
چه بيشتر آگاهى مبارزاتى زنان، ما شاهد 
و  اعتراضى  جنبشهاى  تر  گسترده  بروز 
اعتراضات زنان بر عليه ديكتاتورى حاكم 
و نمايش پتانسيل بسيار باالى جنبش زنان 
ستيز  زن  قوانين  با  مقابله  در  كه  باشيم 

ديكتاتورى حاكم هر روز از گوشه اى سر 
باز مى كنند و رژيم را به چالش مى طلبند.  
بر بستر همين واقعيت است كه نيروهاى 
انرژى  درک  با  نيز  اجتماعى  مختلف 
مبارزاتى چشمگير جنبش زنان هر يك به 
تكاپو افتاده و مى كوشند با پخش و نشر 
زنان  مبارزات  مسير  خود  باطل  هاى  ايده 
ستمديده را در جهت منافع اين يا آن جناح 
از طبقه حاكم  منحرف سازند.  “كمپين يك 
ميليون امضا” كه سازماندهندگانش آشكارا 
مى گويند كه نجات زنان را از طريق ايجاد 
اساس  با  و  دانند  مى  ممكن  “اصالحات” 
عامل  مثابه  (به  حاكم  استثمارگرانه  نظام 
جزء  مردساالرى  كه  زن  بر  ستم  اصلى 
مخالفتى  است)  آن  حاكميت  اليتجزاى 
ندارند، يكى از برجسته ترين نمونه هاى 

چنين واقعيتى ست. 
امضا”  ميليون  يك  “كمپين  رهبرى  در 
بهره  با  اين  از  پيش  كه  دارند  قرار  زنانى 
ديگر  زنان  مبارزاتى  پتانسيل  از  بردارى 
كوشيدند  مى  و  انداخته  براه  را  حركتى 
قوانين  بودن  پذير  اصالح  بر  اصرار  با  تا 
اى  پاره  تغيير  مسئله   اسالمى  جمهورى 
از قوانين را به اساسى ترين فعاليت هاى 
زنان تبديل كنند.  اين امر مهمترين ايراد 
حركت مذكور بود، اگر چه مبارزه با رژيم 
حتى  تحميل  خاطر  به  اسالمى  جمهورى 
كوچكترين خواست هاى زنان از اهميت 

بسيارى برخوردار است.  
در  ما  كه  است  دوره  همين  در  درست 
هايى  فعاليت  شاهد  هم  كشور  از  خارج 
از سوى برخى از فعالين چپ جنبش زنان 
شعار  دادن  قرار  محورى  با   كه  هستيم  
مبارزه براى لغو قوانين زن ستيز جمهورى 
اسالمى كوشيدند تا سطح مطالبات سياسى 
زنان را حتى االمكان پايين آورده و در اين 
بزنند.   گرايى  تقليل  نوعى  به  دست  زمينه 
آنها با اين كار در واقع به تأمين مصالح و 
جنبش  فعالين  راست  بخش  هاى  ديدگاه 
زنان پرداختند.  در همين رابطه بايد توجه 
داشت كه بعضى از اين جريانات سياسى 
ظاهر  در  و  حرف  در  كه  حالى  در  گاه 
مواضع چپ اتخاذ ميكنند ولى در جريان 
آن  كردن  پياده  پاى  جا  هر  عملى  مبارزه 

حرف ها و آن مواضع در عمل پيش مى 
آيد  به راست زده و در عمل همان كارى 
آن  بدون  راست  نيروهاى  كه  كنند  مى  را 
چپ انجام  ادعاهاى دهن پر كن و ظاهراً 
سياسى  مبارزات  تجربيات  دهند.   مى 
نشان ميدهند كه مواضع واقعى اين گونه 
سازمانها در حقيقت راست است وآنها تنها 
لباس  راست،  مواضع  آن  پوشاندن  براى 
كنونى  شرايط  در  اند.   كرده  تن  بر  چپ 
هم  محدود كردن خواست هاى زنان در 
اصرار  و  قوانين  لغو  براى  مبارزه  حصار 
به  شعارى  چنين  گنجاندن  براى  عمل  در 
اين  از  نظر  صرف  محورى،  شعار  عنوان 
كه در ظاهر چه حرف هاى تند و آتشينى 
موضع  يك  اتخاذ  واقع  در  شود  زده  هم 
راست در عمل است.  اين كار نه تنها افق 
و  كرده  محدود  را  زنان  مبارزات  سياسى 
در  موجود  توهمات  به  زدن  دامن  باعث 
اساسا  بلكه  است  شده  جنبش  اين  درون 
سبب شده است كه زمينه اتحاد، همكارى 
و  سوسياليست  زنان  فعالين  همراهى   و 

چپ با همديگر مغشوش شود.  
در اينجا الزم است سئوال شود كه اساسا 
براى  مبارزه  بايد  استداللى  چه  با  و  چرا 
“لغو قوانين” نقش اصلى و محورى را در 
و  چپ  زنان  چرا  كند؟  ايفا  زنان  جنبش 
نبايد به طور مشخص براى  سوسياليست 
قرار  محور  با  و  كنند  مبارزه  زنان  رهائى 
يا  و  لغو  براى   مبارزه  شعار،  اين  دادن 
اسالمى  جمهورى  ستيز  زن  تغييرقوانين 
سرنگونى  براى  مبارزه  راستاى  در  را  
زنان  كامل  رهائى  به  رسيدن  و  رژيم  اين 
پيش ببرند؟ پرسيدنى است كه براستى چه 
كه  ميشود  باعث  اى  انگيزه  يا  و  داليلى 
در  كمونيست  و  چپ  مدعيان  از  بعضى 
اصلى  دهندگان  سازمان  كه  زنان  جنبش 
هستند  قوانين”  “لغو  براى  مبارزه  حركت 
“سطح آرزو”هاى  خود را تا اين حد پائين 
آورند؟   واكنش هايى كه آن مدعيان تا به 
حال نسبت به اين سواالت نشان داده اند 
واقعى  و  علمى  تحليل  يك  پايه  بر  غالبا 
نبوده است.  مدافعين لغو و يا تغيير قوانين 

كه  اسالمى  جمهورى  ستيز  زن 
خواست  اين  حاضر  حال  در 
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خود  مبارزه  اصلى  محور  را 
قرار داده اند، هيچ گاه نتوانسته 
زمانى  در  كه  بدهند  توضيح  اند 
جمهورى  رژيم  سرنگونى  خواست  كه 
خواست  ترين  اى  توده  از  يكى  اسالمى 
چرا  باشد  مى  ما  مردم  دمكراتيك   هاى 
شعار اصلى جنبش زنان انقالبى در خارج 
آورده  پائين  حد  اين  از  بايد  را  كشور  از 
و آن را در محدوده شعار محورى لغو و 
يا تغيير قوانين محصور نمود؟   آنهم در 
زمانى كه توده هاى مردم  و از جمله زنان 
ديكتاتورى  سلطه  وجود  با  ايران  مبارز 
اشكال  در  جامعه  درون  در  سركوب  و 
برچيده  و  سرنگونى  خواست  مختلف 
با  حتى  مقاطعى  در  را  نظام  اين  شدن 
البته  اند!   داده  نشان  انقالبى  قهر  اعمال 
اوقات  گاهى  فوق،  سئواالت  مقابل  در 
شوند.  مى  شنيده  نيز  مبهمى  اظهارات  
كه  رژيمى   “ كنند:  مى  مطرح  جمله  از 
پايه هاى سياسى، ايدئولوژيك اش بر پايه ى 
ستم بر زن شكل گرفت، و وقتى كه تو اين 
ماهيت را از او بگيرى، ديگر از او چيزى 
باقى نمى ماند.” (1) اما اين پاسخ در درجه 
محورى  مدافعين  كه  مى دهد  نشان  اول 
در  حداقل  قوانين،  تغيير  يا  و  لغو  كردن 
مورد ماهيت رژيم جمهورى اسالمى ابهام 
دارند.  آنها با گفتن اين جمله اين نتيجه 
را مى گيرند كه مبارزه با پايه هاى سياسى 
ايدئولوژيك جمهورى اسالمى كه به گفته 
قوانين  كليه  لغو  براى  مبارزه  همان  آنها 
سرنگونى  معناى  به  باشد،  مى  ستيز  زن 
مدافعين  ديد  از  بنابراين  است.    رژيم 
جذب  و  سازماندهى  براى  قوانين،  لغو 
وسيعترين نيروها براى مبارزه با رژيم ضد 
مردمى جمهورى اسالمى طرح شعار لغو 

قوانين، كافى مى باشد!
آنها در اين تصور تا آنجا پيش ميروند واين 
سوال را پيش پاى منتقدين خود ميگذارند 
كه  “اگر يك زنى (يك زن و نه يك گروه) 
قوانينى كه  بگويد كه من مى خواهم تمام 
است،  اسالمى  جمهورى  در  من  عليه  بر 
لغو شود اّما نگويد كه «جمهورى اسالمى 
گفت؟  او  به  بايد  چه   ، گردد  بايد  نابود 
زنى  او  كه  گفت  خواهند  عده اى  حتمًا 
بورژواست، رفرميست است”(2)  در واقع 
طرح  با  قوانين  لغو  براى  مبارزه  مدافعين 
كه  را  كسانى  دارند  قصد  مذكور  سوال 
محورى بودن شعار لغو قوانين را نادرست 
مبارزات  از  حمايت  عدم  به  ميدانند، 
كنند!    متهم   موجود  قوانين  عليه  بر  زنان 

سئوال  اين  بطن  در  واقع  در  حاليكه  در 
آن  سياسى  افق  كه  خوابيده  بينشى  همان 
هاى  برنامه  و  ها  خواست  از  تواند  نمى 

رفرميستى جنبش زنان فراتر برود.
با  فوق  شده  مطرح  سوال  به  پاسخ  در 
صراحت بايد گفت اساسا كدام بخش از 
زنان جامعه ما خواهان سرنگونى اين رژيم 
زنان  جز  به  آيا  نيستند؟    نكبت  و  ننگ 
بورژوا - رفرميست كه منافع مادى اشان 
با حفظ اين رژيم گره خورده است، زنان 
دارند  وجود  ايران  جامعه  در  هم  ديگرى 
كه خواهان از بين رفتن اين رژيم نباشند؟  
مگر غير از اين است كه اگر زنى خواهان 
ولى  باشد  موجود  قوانين  از  برخى  تغيير 
جمهورى  رژيم  سرنگونى  خواست 
در  كه  اين  يعنى  باشد  نداشته  را  اسالمى 
حفظ و تداوم اين رژيم منافع دارد و تنها 
با بعضى از قوانين آن كه مربوط به زنان 
است مشكل دارد؟  به راستى چنين زنى 
و  دارد؟    تعلق  ايران  در  طبقه  كدام  به 
كدام  منافع  از  ناخواسته  يا  و  خواسته  يا 
اين  آيا  كند؟   مى  دفاع  جامعه  در  طبقه 
چنين زنى جز يك زن بورژوا- رفرميست 
مى تواند باشد؟ آيا مگر زنان بورژوا، كه 
و  گر  سركوب  ماهيت  به  سئوال  اين  در 
چيزى  نشده،  برخورد  آنها  گر  استثمار 
از  اى  پاره  تغيير  با  نظام  حفظ  از  فراتر 

قوانينش را هم خواهانند؟ 
خواست هاى  تحقق  كه  مى دانيم 
زحمتكش  زنان  تمامى  دموكراتيك 
رژيم  انقالبى  سرنگونى  با  فقط  ما  جامعه 
در  است.   پذير  امكان  اسالمى  جمهورى 
حاليكه زنان بورژوا- رفرميست و اصالح 
با  اشان  طبقاتى  منافع  كه  آنجا  از  طلب 
خورده  گره  كنونى  حاكمه  دستگاه  حفظ 
است، تنها با كوشش در حفظ چهار چوب 
خواسته  از  يكسرى  كه  است  نظام  همين 
ميكنند.   مطرح  را  زنان  به  مربوط  ى  ها 
بنابراين كسانى كه مبارزه براى  لغو قوانين 
در  و  داده  قرار  خود  فعاليت  مركز  در  را 
حال حاضر مبارزه زنان را در همين چهار 
چوب محصور مى سازند، عليرغم ادعاى 
پر  شعارهاى  ذكر  عليرغم  و  بودن  چپ 
طمطراق شان، در مورد جنبش زنان و در 
عمل سطح نظرات و خواسته هاى خود را 
در حد خواسته هاى زنان رفرميست تقليل 
داده اند.  جنبش راديكال زنان بايد محورى 
بطور  كه  كند  انتخاب  مبارزاتش  براى  را 
شفاف با در نظر گرفتن دفاع و حمايت از 
تمامى خواسته هاى دمكراتيك زنان، افق 

وسيع  را  زنان  جنبش  مبارزاتى  سياسى - 
كرده و آنرا در چهارچوب مبارزه با قوانين 
زنان  رهائى  براى  مبارزه  نكند.   محدود 
بايد محور مبارزه زنان كارگر و زحمتكش 
قرار  ما  جامعه  ستم  تحت  زنان  ديگر  و 
بگيرد و همه خواسته هاى مبارزاتى زنان 
و از جمله مبارزه براى لغو قوانين زن ستيز 
جمهورى اسالمى بايد با محور قرار دادن 
حاكم  نظام  نابودى  جهت  در  شعار  اين 
اصولى  تحقق  واقع   در  زيرا  رود.   پيش 
بر  و  دمكراتيك  هاى  خواسته  از  يك  هر 
حق زنان ما با حفظ اين نظام  امكان پذير 

نيست. 
مطرح  سوال  آن  به  برخورد  در  بنابراين 
بگويد  زنى  يك  اگر  يعنى”  باال  در  شده 
كه من مى خواهم تمام قوانينى كه بر عليه 
من در جمهورى اسالمى است لغو شود، 
اما نگويد كه «جمهورى اسالمى نابود بايد 
و  موضع  گفت؟”  او  به  بايد  چه   ، گردد 
برخورد كمونيست ها بسيار روشن است. 
بر  هاى  خواسته  تمامى  از  ها  كمونيست 
دفاع  جامعه   در  زنان  دموكراتيك  و  حق 
شدن  متحقق  براى  و  ميكنند  حمايت  و 
خواسته  ترين  اى  پايه  و  كوچكترين 
اما  ميكنند،  مبارزه  آنان  دمكراتيك  هاى  
و  بورژوا  زنان  با  را  آنها  مشخصى  مرز 
رفرميست جدا ميسازد.  همانطور كه قبًال 
نيز اشاره شد، در اينجا زن مورد نظر سوال 
كننده اگر خود يك بورژوا و متعلق به طبقه 
حاكم هست، در اين صورت روشن است 
كه خواهان سرنگونى رژيم نيست و اگر خود 
از طبقه حاكم نيست ولى نظرات آنها را مطرح و 
با افق ديد آنها در جنبش زنان شركت مى 
كند، جدا از اينكه با چه نيتى اين خواسته 
را طرح مى كند و جدا از اين كه تا چه حد 
يا  و  هست  آگاه  كند  مى  مطرح  آنچه  به 
نيست، بطور واضح خواهان تغيير قوانين 
است،  كنونى  نظام  حفظ  چوب  چهار  در 

بنابراين او يك رفرميست مى باشد. 
لنين در  جزوه ماركسيسم و رفرميسم به 

صراحت بيان ميكند:  
در  (حتى  نهايى”  “هدف  كه  هنگامى   “
رابطه با دمكراسى) از تبليغات ما هر چه 
روبرو  رفرميسم  با  شود  زده  كنار  بيشتر 

هستيم.“ 
كه در اينجا هم بطور واضح هرگاه طرح 
و تبليغ هدف نهايى كه در شرايط جامعه 
ايران همان نابودى كل نظام سرمايه دارى و 

رژيم جمهورى اسالمى است به 
حاشيه رانده شود، ما با رفرميسم 
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روبرو هستيم. اين مهمترين وجه 
تمايز كمونيست ها و رفرميست 

هاست.
فرق كمونيست ها با رفرميست ها در اين 
مبارزه  ضمن  در  ها  كمونيست  كه  است 
و  مردم  حق  بر  هاى  خواسته  از  دفاع  و 
قوانين  بردن  بين  از  براى  كه   حالى  در 
حال  عين  در  كنند،  مى  مبارزه  ارتجاعى  
كه  ميدهند  توضيح  زنان  به  شفاف  بطور 
سركوب  ابزار  از  بخشى  فقط  قوانين  اين 
عليه  آنهاست. ، كمونيست ها افق مبارزه 
سياسى را در حين مبارزه بر عليه قوانين 
زن ستيز به زنان نشان ميدهند. كمونيست 
ها به آنها توضيح ميدهند كه مبارزه زنان 
اين  در  نبايد  را  رهائى  به  رسيدن  براى 
سطح  بردن  باال  با  آنها  كرد.   متوقف  حد 
قوانين  با  مبارزه  پروسه  در  زنان  آگاهى 
تبعيض آميز موجود سعى در ارتقا ء سطح 
مبارزاتى شان مى كنند و در عمل با استفاده 
از تجربيات خود آنان نشان داده مى شود 
نظام  اين  كل  سرنگونى  پرتو  در  فقط  كه 
هست كه خواسته هايشان متحقق خواهد 
شد.  نه اينكه مبارزه براى لغو قوانين را در 
سر لوحه  برنامه  خود قرار داده و صرفًا 
كارزارى را در اين جهت  سازماندهى كرد.  
تسليم  و  همرنگ   هم  خودمان  اينكه  نه 
عقب  براى  و  شده  غالب  رفرميستى  جو 
نماندن از غافله، به جاى بكار بردن كلمه 
تغيير قوانين كه رفرميست هاى حكومتى 
در ايران مطرح مى كنند، بدل آنرا بزنيم و 
عبارت لغو قوانين را به عنوان اصلى ترين 
شعار و محور مبارزات زنان در خارج از 
بايد   انقالبى  زنان  كنيم.   انتخاب  كشور 
زنان  هاى  برنامه  با  شفاف  كشى  خط 
حكومتى و رفرميست ها داشته باشند و از 
دامن زدن به توهم در توده ها پرهيز كنند.  
واقعيت اين است كه كمونيست ها  براى  
كوچكترين تغيير و بهبود در زندگى مردم، 
براى تمامى خواسته هاى دمكراتيك  مردم 
خواسته  تبليغ  و  ترويج  و  مى كنند  مبارزه 
نيروهاى  اصلى  وظائف   از  انقالبى  هاى 

انقالبى مى باشد.  
كه  شود  باعث  نبايد  راه  هاى  سختى 
جهت  مبارزه  انقالبى  مسير  از  مبارز  زنان 
جمهورى  ستيز  زن  رژيم  سرنگونى 
زنان  هم صدايى  شوند.  منحرف  اسالمى 
مبارز با كسانى كه به علت منافع طبقاتى 
اشان ، تغيير قوانين در چهار چوب نظام 
جمهورى اسالمى را در سر لوحه حركت 
به  جز  اى  نتيجه  اند،   داده  قرار  خود 

مبارزات  كشاندن  شكست  به  و  انحراف 
زنان را به همراه نخواهد داشت.  كسانى 
زن  قوانين  لغو  شعار  كه  ميكنند  ادعا  كه 
شرايط  با  محورى،  شعار  عنوان  به  ستيز 
امروزى مبارزه در جامعه منطبق است، نه 
مبارزات  ارتقا  و  رشد  راه  در  سدى  تنها 
بوجود مى آورند، بلكه باعث ايجاد توهم 
و مخدوش كردن صفوف مبارزين انقالبى 
با رفرميست ها ميشوند.  در واقع ما بايد 
تمامى  پس  در  كه  دهيم  توضيح  شفاف 
رژيم،  ارتجاعى  و  انسانى  ضد  قوانين 
طبقه  اقتصادى  منافع  و  ارتجاع  تداوم 
حاكمه نهفته است.  مذهب و قوانين تنها 
مالكيت  مقدس  نهاد  حفظ  جهت  ابزارى 

خصوصى  طبقات حاكم مى باشد.
عليه  مبارزه  گويا  كه  نظر  اين  مقابل  در 
قوانين زن ستيز جمهورى اسالمى به معنى 
است  رژيم  اين  سرنگونى  براى  مبارزه 
بايد گفت كه اساسى ترين موضوع براى 
هر  و  هست  اش  نظام  حفظ  همانا  رژيم 
زمان كه اين رژيم حيات خود را در خطر 
ببيند حتى ممكن است خودش دست به 
مانور هاى اصالحى هم بزند.  تازه در اين 
در  زنان  نفع  به  هم  تغييراتى  اگر  صورت 
قانون صورت بگيرد، در جامعه ديكتاتور 
عملى  ضمانت  گاه  هيچ  اساسا  ما  زده 
نخواهد داشت.  مثًال ممكن است كه رژيم 
آنجا  يا  جا  اين  مردم  مبارزات  علت  به 
عقب نشينى اى را انجام دهد، اما اين به 
هيچ وجه نمى تواند دائمى باشد و جنبش 
در اولين فرصت با تعرضى جديد روبرو 
كه  رژيم  اين  كه  زمانى  تا  و  شد  خواهد 
حاكم  دارى  سرمايه  نظام  مناسبات  حافظ 
هست بدست توده ها تحت يك رهبرى 
انقالبى سرنگون نشود،  هيچ تغيير اساسى 
در شرايط و در جهت بهبود زندگى زنان 
آنچه  واقع  در  بيايد.    بوجود  تواند  نمى 
قوانين  لغو  اين  كه  است  اين  است  مسلم 
تضمين  را  رژيم  سرنگونى  كه  نيستند 
سرنگونى  اين  عكس  بر  بلكه  ميكنند، 
رژيم است كه لغو قوانين اش را تضمين 
جنبش  دمكراتيك  هاى  خواسته  ميكند.  
مبارزات  از  جدا  تواند  نمى  ايران  زنان 
عليه  بر  مبارزه  از  جدا  امپرياليستى،  ضد 
جنگ افروزى آنها و جدا از مبارزه براى 
سرنگونى تماميت نظام جمهورى اسالمى 
جنبش  دمكراتيك  هاى  خواسته  باشد. 
قرار  محورى  با  تواند   نمى  ايران  زنان 
به  ستيز  زن  قوانين  عليه  بر  مبارزه  دادن 
ثمر برسد.   زنان انقالبى بايد بدون هيچ 

مصلحت طلبى عافيت جويانه اى  حمايت 
سر  در  را  جامعه  محروم  بخش  منافع  از 

لوحه كار مبارزاتى خود قرار دهند.
بطور  شد  گفته  آنچه  همه  به  توجه  با 
محصور  كه  است  تأكيد  به  الزم  خالصه 
چوب  چهار  در  زنان  مبارزات  كردن 
تسليم  قوانين   لغو  يا  تغيير  براى  مبارزه 
ها  كمونيست  است.    رفرميسم  به  شدن 
فردا  به  را  اى  خواسته  هيچ  براى  مبارزه 
موكول نمى كنند و اساسا در پروسه همين 
مبارزات است كه توده ها تجربه ميكنند، 
مى  را  خود  دشمنان  ميشوند،  متشكل 
شناسند، متحدين واقعى خود را مى يابند 
و راه  كارهاى انقالب را پيدا ميكنند.  اما 
به  زنان  جنبش  هاى  خواسته  دادن  تنزل 
صرف لغو يا تغييرات در قوانين نمى تواند 
در چنين مسيرى باشد.   ما از هم اكنون 
حافظ  كه  نظامى  بردن  بين  از  براى  بايد 
و مجرى اين قوانين است مبارزه كنيم و 
مبارزات زنان را در جهت از بين بردن ريشه 
اصلى نابرابرى هاى موجود كاناليزه كنيم.  
اجتماعى  اقشار  ساير  همراه  توانيم  مى  ما 
و  كارگران  تاريخى  قدرت  بر  تكيه  با  و 
را  اسالمى  جمهورى  رژيم  زحمتكشان 
گورستان  به  اش  ارتجاعى  قوانين  همراه 
مبارزاتى  اصولى  اتحاد  بسپاريم.   تاريخ 
بر  اتكا  با  و  بسترى  چنين  در  فقط  زنان 
موازين اصولى و با الهام  و درس گيرى 
از تجربيات و مبارزات آشتى ناپذير زنان 
كمونيست  و انقالبى جهان ميسر ميشود.  
به اين نكته هم بايد توجه داشت كه  زمينه 
بوجود آمدن  اتحاد واقعى  مبارزاتى زنان 
نياز به دامن زدن به مبارزه ايدئولوژيك در 
فضايى سالم و دمكراتيك دارد. فضايى كه 
در آن تاب تحمل شنيدن نظرات مخالف 
بدور از تحريفات و تنگ نظرى هاى رايج 

وجود داشته باشد .

10 فوريه 2008

زير نويس ها:
  (1) و (2)

http://www.goftogoo.net/    
 main.php?submenu=&id=73
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عنوان  به  فمينيسم  مقوله  به  انسان  وقتى 
يك گرايش فكرى مى نگرد، بدون در نظر 
گرفتن متد مبارزاتى و عملكرد بخش هاى 
چپ  از  را  وسيعى  طيف  كه  آن،  مختلف 
با  و  گيرد  برمى  در  را  راست  تا  افراطى 
توجه به وضعيت اسفبارى كه امروزه زنان 
به عنوان نيمى از جامعه ايران در آن قرار 
گرفته اند، و قوانين و سنت هاى عقب مانده 
و مردساالرانه اى كه با ابزارهاى سركوب 
دولتى نهادينه شده و توليد و بازتوليد مى 
شوند، حداقل ترين انتظارى كه انسان از 
فمينيسم  را  خود  كه  فكرى  گرايش  يك 
تفكر  مقابل  در  كه،  است  اين  خواند  مى 
مردساالرانه و زن ستيز جمهورى اسالمى 
ايستادگى كند و از حقوق زنان در عرصه 
هاى مختلف كار و زندگى، در خانواده و 
كه  زنان  حقوق  كمترين  اين  حتى  جامعه 
در جامعه سرمايه دارى به رسميت شناخته 

شده باشد، دفاع كند.
شدن  انتخاب  حق  چون،  اى  پايه  حقوق 
همسر،  انتخاب  حق  كردن،  انتخاب  و 
طالق  حق  مسافرت،  و  مسكن  انتخاب 
و جدايى، حقوق برابر در تقسيم اموال و 
دارايى، حقوق برابر در استفاده از وراثت 
با  رابطه  در  برابر  حق  از  برخوردارى  و 
نگهدارى كودک در هنگام جدايى، حقوق 
مساوى  كار  برابر  در  مرد  و  زن  مساوى 
به  زن  شناختن  رسميت  به  مجموع  در  و 
در  مستقل  و  برابر  و  آزاد  فردى  عنوان 

جامعه.
حال بيائيد ببينيم كه آيا يك گرايش فكرى 
كه خود را فمينيسم اسالمى مى خواند، و 
مى خواهد حقوق زنان را در چهارچوب 
حكومت  سايه  زير  اسالمى  قوانين 
مبناى   بر  كند،  مطالبه  اسالمى  جمهورى 
اسالم،  در  شرعى  اصول   و  قوانين  چه 

حقوق زنان را مطالبه مى كنند.
براى اين كار ما ناچاريم به پايه اى ترين 
مراجعه  است  قرآن  همانا  كه  اسالم  منبع 
كنيم. تا بدانيم اين سند مذهبى روابط بين 

زن و مرد را چگونه تعريف مى كند.
شده  ترجمه  قرآن  به  رابطه  اين  در  من 
به  مشهور  شرفكندى  عبدالرحمان  استاد 

«هه ژار» مراجعه كردم:

آمده  چنين   24 آيه  النسا  سوره  قرآن  در 
است:

مگر  است،  حرام  شما  بر  شوهردار  «زن 
آنهايى كه به مالكيت شما در آمده باشند. 
اين فرمان از طرف خداوند بر شما نازل 
شده است . جدا از اين بر شما رواست كه 
پاک  با  اما  بگيريد،  زن  خودتان  ثروت  با 
دامنى، نه با ناپاک دامنى. در برابر لذتى كه 
از آنها مى بريد، اجرتى كه خداوند فرمان 
داده و حق خودشان است بر شماست كه 

بپردازيد.»
با  آيه  اين  در  مى كنيد،  مشاهده  چنانكه 
مرد  و  زن  بين  زناشوئى  روابط  صراحت 
مبناى  بر  طرفين  توافق  اساس  بر  نه  را 
دو  بين  آزادانه  و  طبيعى  عالقه  و  عشق 
روابط  يك  مبناى  بر  كامال  بلكه  انسان، 
و  خريد  واقع  در  و  گرايانه  معامله  كامال 
فروش قرار داده است. در اين رابطه مرد 
در انجام عمل جنسى با زن لذت مى برد 
و بابت اين لذتى كه مى برد بايد مبلغ و 
يا هزينه اى به زن بپردازد و يا در همان 

سوره النساء آيه 34 مى گويد:
«مردان اختيار زنان را در دست دارند. زيرا 
خداوند بعضى ها را داناتر از بعضى ديگر 

خلق كرده است.»
جمله  اين  در  كنيد،  مى  مشاهده  چنانكه 
خانواده  در  زن  حقوق  روشنى  به  كوتاه 
و  مستقل  انسانى  زن  است.  شده  روشن 
كامل نيست و اراده وى بايد در دست مرد 

باشد.
در ادامه اين آيه آمده است: «معلوم است 
را  زندگى  هزينه  تامين  وظيفه  مردان 
بردوش دارند و زنان خوب آنهايى هستند 
كه گوش به فرمان هستند و همچنانكه كه 
شوهران  از  جدا  است.»  داده  دستور  خدا 
خود، ناموس خود را حفظ كرده و از خانه 

نگه دارى مى كنند.»
تقسيم  روشن  صورتى  به  نيز  اينجا  در 
تعيين  جنسيت  براساس  را  اجتماعى  كار 
كرده است، براى مرد كار در بيرون خانه 
و  زندگى  هزينه  تامين  و  درآمد  كسب  و 
نگهدارى  و  خانواده  درون  كار  زن،  براى 

از كودكان.
و باز هم در ادامه آمده است. «زنانى را كه 

از سركشى آنها در هراس هستيد نصيحت 
كنيد، از همخوابگى با آنها دورى كنيد. اگر 
آنها را نيز بزنيد، بالمانع است. اگر مطيع و 
فرمان بردار شما شدند، براى اذيت كردن 
آنان بهانه جويى نكنيد. خداوند بلند پايه 

و دانا است.»
در كليت آيه 34 از سوره النساء حق زن 
اين  مطابق  دهد.  مى  نشان  را  خانواده  در 
و  اراده  بى  موجودى  خانواده  در  زن  آيه، 
از لحاظ فكرى، عقل و شعور كمترى از 
است،  شده  خلق  دوم  درجه  و  دارد.  مرد 
كه مرد بايد زندگى وى را تامين كند و در 
مقابل زن موظف است كه مطيع و فرمان 
بردار وى باشد و از خانه و كاشانه و اموال 
و  جسم  و  كند  دارى  نگه  كودكان  و  مرد 
وجود خودش را در دسترس ديگران قرار 
هر  صورت  در  دارد  حق  مرد  و  ندهد. 
گونه نافرمانى زن، از وى بازخواست كند 
و خودش راى صادر كند و حكم اجرا كند 

و حتى او را بزند.
زنان  آيه 223  بقره  سوره  ديگر  جايى  در 
شما، ملك خودتان هستند. از هر جايى كه 
خواهيد به ملك خود وارد شويد در  مى 
اين آيه نيز به روشنى رابطه زن و مرد را 

در خانواده بيان كرده است.
مطابق اين آيه، پيمان زناشوئى نه بر مبناى 
است  روابطى  بلكه  آزاد،  و  برابر  روابطى 
بر مبناى، ملك و مالك در اين رابطه، زن 
كاالئى  زن  واقع  در  و  است،  مرد  ملك 
معامله اى  جريان  است كه مرد آن را در 
به تصرف درآورده است. يا زن را از پدر 
و خانواده پدرش گرفته و يا به عقد خود 
به  كنيز  و  برده  مانند  يا  است،  درآورده 
تملك خود درآورده است. در اين رابطه 
هيچ حرفى از روابط برابر و انتخاب و آزاد 
هيچ  كتاب  اين  در  حتى  و  ندارد.  وجود 
است  نيامده  ميان  به  حرفى  چنين  جايى 
كه زن به عنوان انسانى آزاد و مستقل حق 
صرف  بلكه  دارد.  را  خود  همسر  انتخاب 
بر سر چگونگى حق تملك بر زن است و 
در اين رابطه مرد چگونه مى تواند از اين 

حق تملك خود نهايت استفاده را بكند.
جنسى  روابط  برقرارى  در  حتى 
هيچ  خانواده  در  مرد  و  زن  بين 
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حرفى در مورد تمايل و رضايت 
زن به عمل جنسى وجود ندارد 
و تازه به صورت روشن بيان مى شود كه 
زن هيچ چاره اى جز تسليم در برابر تمايل 

جنسى مرد ندارد.
در  زن  حقوق  از  هايى  گوشه  با  اينجا  تا 
مدرک  ترين  اى  پايه  با  مطابق  خانواده 
آشنا  باشد،  مى  قرآن  همانا  كه  اسالمى 
شديم. حال قوانين ضد زن و مردساالرانه 
حكومت جمهورى اسالمى مانند، حجاب 
اجبارى، و جداسازى زن و مرد، و آپارتايد 
جنسى عليه زنان، خشونت و زن آزارى، 
تجاوز جنسى به دختران در سنينن پايين 
ديگر  و  ازدواج  عنوان  تحت  كودكى 
مصيبت هائى كه جامعه سرمايه دارى كنونى 
مانند بيكارى وسيع و به رسميت نشاختن 
و  كار  نيروى  عنوان  به  جامعه  بيكار  زنان 
سازمان  و  فحشا  وسيع  اشاعه  عوض  در 
تجارت  اقتصادى،  مافياى  گروه هاى  دادن 
سكس در همه ابعاد جامعه را به آن اضافه 
كنيد، تا ابعاد اين جهنم ننگين را كه نظام 
جامعه  زنان  براى  امروز  دارى  سرمايه 
تدارک ديده است، به خوبى نمايان شود و 
بر بستر اين جهنم، گرايش فكريى به نام 
فمينيزم اسالمى با تكيه بر اين قوانين مى 

خواهند از حقوق زنان دفاع كنند.
چنين خط فكريى كه اين اصول و قوانين 
خود  مبارزاتى  حركت  مبناى  را  زن  ضد 
مى  نه  و  خواهد  مى  نه  است.  داده  قرار 
ستم  تحت  زنان  مبارزات  از  جزئى  تواند 
در  كه  باشد،  آزاديخواه  مردم  توده  و 
رژيم  رحمانه  بى  و  شديد  سركوب  برابر 

اين  كليت  عليه  و  ايران  اسالم  جمهورى 
كرده،  علم  قد  ستيز  زن  قوانين  و  اصول 
و زندان و شكنجه و شالق طى 29 سال 
حاكميت اين رژيم عقب مانده و ارتجاعى، 
نتوانسته است آنها را از مبارزات برحق و 

عادالنه شان بازبدارد.
اما سئوالى كه مطرح است، اين است كه در 
چنين اوضاع و احوالى چرا همچنين خط 
مبارزاتى  ميدان  اين  عرصه  به  پا  فكرى، 
مى دهد، فعاالن آن از چه قشرى از جامعه 

هستند.
پيدايش و ظهور چنين خط فكريى، ريشه 
در تناقضات درونى خود رژيم جمهورى 
اسالمى از يك طرف و وجود يك گرايش 
ليبرالى غيررزمنده در اقشار طبقات باالى 
در  بيشترى  سهم  خواهان  كه  جامعه 

حاكميت هستند، دارد.
عمر  طول  در  اسالمى  جمهورى  رژيم 
دوام  و  بقا  مسئله  هميشه  خودش  ننگين 
عمرش و مقابله در برابر جنبش هاى عينى 
و واقعى جامعه مانند، جنبش آزاديخواهانه 
جنبش  و  دانشجويان  كارگران،  زنان، 
بوده  چالشى  بزرگترين  كردستان،  انقالبى 
است كه گريبان گير آن بوده اند. و اتفاقا 
روبرو شدن با همين چالش بارها در ميان 
اختالف  رژيم  اين  حاكمان  و  سردمداران 
نظرها و بلوک بنديهاى گاها مخالف هم و 
در بعضى مواقع اپوزسيون سازى در درون 

خود حكومت صورت گرفته است.
فمينيزم اسالمى نيز از همين قماش است. 
اسالمى  جمهورى  مخالف  تفكر  اين 
نيست و نمى خواهد عليه هيچ قانون زن 

است  نيروئى  بلكه  كند.  نيزمبارزه  ستيزى 
جهنمى  همين  بستر  بر  مى خواهد،  كه 
ايران  بورژوازى  و  اسالمى  جمهورى  كه 
براى زنان و كل طبقات تهى دست ايران 
نقش  ايفاى  براى  راهى  اند،  ديده  تدارک 
خود  براى  سياسى  قدرت  و  حاكميت  در 
و از طرفى تضمينى براى بقاى عمر همين 

رژيم، بيابند.
اين تفكر به لحاظ عملى جايگاه اجتماعى 
و  طلبانه  حق  مبارزات  درون  در  خاصى 
ندارد  زن  رهايى  جنبش  آزاديخواهانه 
نه  مى شود.  شنيده  آنها  از  صدائى  اگر  و 
در  مبارزاتيشان  جايگاه  و  وزن  خاطر  به 
عمل  آزادى  در  بلكه  زنان  رهايى  جنبش 
و  دارند.  دست  در  كه  تبليغى  امكان  و 
به  منظور  به  رژيم  خود  كه  امكاناتى 
طلبانه  حق  و  واقعى  جنبش  كشيدن  مهار 
و  گذارند  مى  اختيارشان  در  زن،  رهايى 
بلندگوهاى مدياى سرمايه جهانى، كه هر 
از چند گاهى چهره اى از آنان را مطرح 

مى كنند.
و  زن  رهايى  جنبش  فعالين  رو  اين  از 
فعالين چپ و راديكال درون اين جنبش، 
بخشى از فعاليت خود را عليه خنثى كردن 
نقش مخرب آنها در جنبش زنان و افشاى 
فكرى،  خط  اين  سردمداران  و  فعالين 

صرف كنند.
اين  در  است  گامى  نيز  كوتاه  نوشته  اين 

راستا.

بو  اسفند  1386 . مارس 2008تر

زنان بايد از فشار كار خانگى رهايى يابند 
و شركت آنها در زندگى اجتماعى بايد تسهيل شود.

انجام امور منزل و مراقبت از خانواده بخش اعظم وقت و انرژى جسمى و فكرى زنان را به خود مى گيرد و مانع بزرگى 
براى پرورش استعدادهاى زنان و محدوديت جدى اى بر امكان حضور و شركت زن در زندگى اجتماعى است، تحقق 
علمى حقوق و آزادى هاى فردى و اجتماعى زنان، تنها به درجه اى ممكن است كه زنان از قيد كار خانگى رها شده 

باشند.
كار خانگى امر مشترک مرد و زن در خانواده است، و براى اينكه مردان و زنان در كنار انجام كار خانگى، از مشاركت 
در زندگى اجتماعى و از فراغت فردى برخوردار باشند، تسهيل و انجام هر چه بيشتر كار خانگى توسط جامعه امرى 

حياتى است.
بخش عمده كار خانگى هم امروز ميتواند و بايد توسط جامعه سازمان داده شود و انجام گيرد، بخش اجتناب ناپذير كار 
خانه نيز ميتواند و بايد با توليد و عرضه مناسبتر و بيشتر محصوالت و وسائل الزم براى امور منزل، و همچنين سازماندهى 

مناسبتر خدمات اجتماعى به شدت تسهيل شود.
       از بيانيه حقوق زن، مصوب مصوب كنگره دهم كومه له (سازمان كردستان حزب كمونيست ايران)
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غالبًا چنين تصور مى شود كه آداب و سنن 
و همچنين شعائر و قوانين اسالمى، مستقال 
اسالم  صدر  رهبران  و  بنيانگذاران  توسط 
وضع گرديده. بسيارى نيز با اينكه اعتقادى 
به خرافات مذهبى ندارند برخى شعائر و 
مى  جامعه  بحال  مفيد  را  مذهبى  قوانين 
شمارند. حجاب يكى از مهمترين اين شعائر 
است. از ياد نبرده ايم زمانى كه مزدوران 
و اوباشان حزب اّهللا شعار “بى حجابى زن 
از بى غيرتى مرد اوست” را سر مى دادند، 
چگونه با اين شعار برده دارانه بر اينگونه 
ادراكات رايج و ارتجاعى خصوصًا در بين 
و  اسناد  مشاهده  كردند.  مى  اتكاء  مردان 
بسيارى  كه  ميدهد  نشان  تاريخى  شواهد 
مستقيم  بطور  قوانين  و  شعائر  اينگونه  از 
متاثر از شرايط جامعه و ساير اديان بوجود 
آمده اند، و نه از توهمى بنام چشمه فياض 
از  بسيارى  مثال  بعنوان  الهى.  نوربخش  و 
از  متاثر  اسالمى  مناسك  و  سنن  و  آداب 
حتى  و  زرتشتيگرى  يهوديت،  عيسويت، 
مثًال  است.  پيش  14قرن  اعراب  جاهليت 
روزه از مذهب يهود و از مجراى عادات 
اعراب به اسالم آمده. در آن دوران اعراب، 
پيش از اسالم روز دهم محرم را روزه مى 
روز  ده  مدينه  به  هجرت  از  پس  گرفتند. 
اول محرم را روزه مى گرفتند. و پس از 
يهوديان  از  را  خود  خرج  مسلمانان  آنكه 
جدا كردند ماه رمضان به ماه روزه گرفتن 
تاييد  براى  تحقيقًا  حج  يافت.  اختصاص 
شده  مقرر  عرب  قومى  عادات  تثبيت  و 
و  كسب  رونق  بعلت  كه  عاداتى  است. 
كار و تجارت سران قريش و ديگر قبايل 
عرب رواج يافته بود. چرا كه بعلت وجود 
بتخانه بزرگ كعبه و هجوم زوار، مكه به 
يك مركز تجارى بزرگ اعراب تبديل شده 
بود، و تبليغات عليه بت پرستى از جانب 
محمد خطر لطمه وارد ساختن به كسب و 
كار برده داران و تجار بزرگ عرب و در 
نتيجه عدم برخوردارى وى از حمايت آنان 
را بهمراه داشت. بهمين دليل سنت حج كه 
پيش از اسالم و در ميان اعراب بت پرست 
نيز وجود داشت، ابقاء گرديد. تمام مناسك 
حجراالسود  لمس  احرام،  عمره،  حج، 
راه  باشتاب  يعنى  “سعى”  سياه،  سنگ  يا 
رفتن ميان دو نقطه صفا و مروه، وقفه در 

شيطان،  سنگباران  يا  جمره  رمى  عرفات، 
همگى در دوره جاهليت متداول بود و در 
اسالم تنها با برخى تعديالت مواجه شد. 
حتى بريدن دست راست دزد نيز پيش از 
غسل،  انواع  همچنين  بود.  متداول  اسالم 
شباهت  نزديكان.  برخى  با  ازدواج  منع  و 
“پوروچيستا”  زرتشت  دختر  معنوى  مقام 
با فاطمه دختر پيغمبر، شباهت اهميت پنج 
نماز روزانه در اسالم و زرتشتيگرى، اعتقاد 
به روز محشر و پل صراط ـ همان پلى كه 
و  كافران  آخرت  در  آن  از  عبور  بهنگام 
كنند  مى  سقوط  جهنم  قعر  به  زيانكاران 
ـ  يافت  خواهند  راه  بهشت  به  مومنان  و 
باور  همچنين  و  مقرب،  مالئك  به  اعتقاد 
به ظهور مهدى همه از مشتركات اين دو 
مذهب است. قابل ذكر است كه حتى خود 
قرآن كه كتابى بزبان عربى فصيح بوده و 
به نسبت زياد از كلمات غيرعربى بركنار 
آن  در  فارسى  كلمه  حدود 30  باشد،  مى 

وجود دارد.
تاريخچه حجاب نيز از اين قاعده مستثنى 
نيست. ويل دورانت، مورخ سرشناس در 
“در  نويسد:  مى  خود  تمدن  تاريخ  كتاب 
داشتند،  عالى  منزلتى  زنان  زرتشت  زمان 
در كمال آزادى و با روى گشاده در ميان 

مردم آمد و شد مى كردند.”
 اما با گذشت زمان و تحوالت حاصله در 
ايران آن دوره، اوضاع تغيير مييابد. در اوايل 
حكومت هخامنشيان چهار طبقه اصلى در 
برزگران،  بردگان،  داشت:  وجود  ايران 
فرمانروايان واليت (يعنى مامورين دولتى) 
و درباريان. غير از سيل عظيم و روزافزون 
مى  بيگارى  فقط  مزد  بدون  كه  بردگان 
پرداختند،  مى  ماليات  نيز  دهقانان  كردند، 
نيز  آزاد  وبصورت  كردند،  مى  بيگارى 
اين  اينكه  وجود  با  كردند.  مى  زندگى 
ماليات و بيگارى كمر دهقانان را خرد مى 
آزاد  دهقانان  جزء  بهرحال  آنها  ولى  كرد 
فرساى  طاقت  فشار  شدند.  مى  محسوب 
به  نيز  را  زحمتكش  زنان  توليد،  و  كار 
پروسه توليد مى كشاند و اين امر خود به 
شهرى  زنان  به  نسبت  روستا  زنان  آزادى 
مامورين  ولى  كرد.  مى  كمك  دربارى  و 
جهان  اثر  در  روز  هر  كه  دولتى  دولت، 
جهت  بدين  و  ميشد  قدرتمندتر  گشاى 

مامورين آن نيز جابرانه تر عمل مى كردند، 
با چشمانى حريص بدنبال زيباترين زنان 
شاه،  به  هديه  و  ارائه  جهت  دختران  و 
شخصى،  سوءاستفاده  و  حكام  درباريان، 
اين  در  كه  مرد  اينجهت  به  گشتند.  مى 
جامعه صاحب و مالك خانه و مالك زن 
جلوگيرى  جهت  بود،  خود  فرزندان  و 
اى  چاره  خود  دختران  و  زنان  غارت  از 
نظر  از  آنها  كردن  مخفى  و  پوشاندن  جز 
و  زن  پوشاندن  نداشت.  دولتى  مامورين 
دست و پاگير بودن آن در پروسه توليد و 
كار خانه، حجابى متناسب با كار را براى 
دار،  چين  بلند  شلوار  از  عبارت  كه  زنان 
روسرس و شالى در كمر بود، ايجاب مى 
كرد. بدين ترتيب ميل به عيش و عشرت 
يكسو،  از  فئودالها  و  داران  برده  شاهان، 
نقش  بتدريج  خانه  در  مردان  حكومت  و 
زن در اقتصاد و سياست و علم و هنر و 
راندن  حاشيه  به  كالم  يك  به  و  فرهنگ، 

زنان در جامعه را شدت بخشيد.
روستاها،  زنان  خالف  بر  شهرها  در  زنان 
شركت  اجتماعى  توليد  كار  در  اساسًا 
نداشتند. به اينجهت تنها فعاليت مهم آنها 
انجام كارهاى خانه، خدمتگزارى مردان و 
اين  بود.  فرزندان  كردن  بزرگ  و  زائيدن 
در  كه  زيربنا  بعنوان  اجتماعى  كار  تقسيم 
در  چه  حاكم،  و  سرور  را  مردان  نهايت 
خانواده  عرصه  در  جه  و  جامعه  سطح 
زن  موقعيت  رفته  رفته  نمود،  مى  تعيين 
خدمت  در  و  دوم  درجه  موجود  بمثابه 

مردان را تثبيت كرد.
البته اين تقسيم كار تاريخى بسيار پيشتر از 
اينها آغاز و تثبيت شده بود، اما آنچه در 
معتبر  تاريخى  اسناد  شود،  مى  بيان  اينجا 
مربوط به آن دوره از حيات جامعه ايران 

است.
درباره  يونانى،  معروف  مورخ  هردوت، 
نويسد:  مى  هخامنشى  عهد  اشراف  طبقه 
داشتند  عقدى  زن  چند  آنها  از  هركدام   “

آنان  غيرعقدى  زنان  عده  ولى 
بيشتر بود. وجود مامورين بسيار 

نوال بنى طرف
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در شهرها، بويژه زنان زحمتكش 
را در خطر ربوده شدن و تجاوز 
در  جهت  اين  به  داد.  مى  قرار 
بيشترى  اهميت  حجاب  ايران  شهرهاى 
با  و  كرده  مى  كسب  روستا  به  نسبت  را 
از  پس  شد.”  مى  رعايت  بيشترى  شدت 
حمله اسكندر و گسترش فرهنگ يونانى 
از  قدرى  ايران،  در  او  وسيع  قلمرو  در 
مختلف  هاى  زمينه  در  زنان  محدوديت 
بويژه مسئله حجاب كاسته شد. اين امر در 
مناطقى كه يونانى ها در جوار سكنه بومى 
زندگى مى كردند و يا با سكنه بومى در 
نتيجه ازدواج مخلوط شده بودند، بروشنى 

ديده مى شود.
ازاسناد و شواهد تاريخى چنين برمى آيد 
زوجات  تعدد  نيز  اشكانيان  زمان  در  كه 
يك  فقط  توانست  مى  مرد  بوده.  معمول 
زن عقدى و تعداد زيادى زنان غيرعقدى 
مى  واقعيت  اين  به  توجه  با  باشد.  داشته 
بينيم كه با ظهور اسالم و حمله مسلمانان 
بودن  مشروع  و  عمر،  زمان  در  ايران  به 
داشتن چهار زن عقدى در قرآن، بر ابعاد 
محروميت و تعدى به حقوق زن در ايران 
به  بسته  كه  نماند  ناگفته  البته  شد.  افزوده 
اينكه قدرت اقتصادى مردان طبقه اشراف 
و درباريان و همچنين ميزان نفوذ سياسى 
آنان در جامعه چقدر بوده، ابعاد تسلط آنان 
بر شئون اجتماعى نيز متغير بوده. بعنوان 
ساسانى  شاهان  از  يكى  خسرو  مثال، 
حرمسرايى مشتمل بر 3000 زن داشت، و 
هر زمان كه وى ميل تجديد حرم مى كرد، 
نامه اى به فرمانروايان اطراف مى فرستاد 
و در آن وصف زنان مورد دلخواه خود را 
برميشمرد. پيرو چنين نامه هايى مامورين 
مشخصات  با  كه  را  زنى  كجا  هر  در  او 
توصيف شده تطابق مى كرد، به دربار مى 

بردند.
كشورگشائى هاى مكرر در دوره ساسانيان 
داليل  از  يكى  بردگان  تعداد  افزايش  و 
رشد تعديات وحشيانه به حقوق زنان در 
اين  اثر  در  كه  چرا  باشد.  مى  دوره  اين 
كشور گشائى ها و افزايش ثروت طبقات 
حاكم و عدم برخوردارى زنان از استقالل 
در  مردان  نفوذ  و  مالى  توان  بر  اقتصادى، 
جامعه افزوده گشت. بارتلو مه ى از شرق 
شناسان معروف در مورد تعدد زوجات در 
“تعداد  نويسد:  مى  چنين  ساسانيان  دوره 
همانند  ساسانى  امپراتورى  در  زوجات 
امروزه كشورهاى اسالمى بوده است. در 
عمل تمايل مرد، مخصوصًا موقعيت مالى 

كرد.  مى  معين  را  زنان  تعداد  كه  بود  او 
قناعت  زن  يك  به  بايد  معمولى  مرد  يك 
كند، در حاليكه مرد ثروتمند و اشرافى مى 
ازدواج  زنان  از  زيادى  تعداد  با  توانست 
نمايد. گزارشات يونانى حتى از صدها زن 

در اين رابطه صحبت مى كنند.”
اسالمى  ايدئولوژى  كه  بينيم  مى  بنابراين 
خصوص  در  بيشترى  حقوق  و  حق  اگر 
تعدد زوجات به مردان اعطاء نكرده باشد، 
شاهان  كه  آنچه  به  نسبت  كمترى  حقوق 
و اشراف ايرانى قبل از اسالم براى مردان 

قائل بودند، در نظر نگرفته است.        

دگرگونى ها  راستاى  و  فورى  هاى  گام 
در مورد زنان 

سركوبگر  نهادهاى  تمامى  برچيدن  ــ 
انتظامى، ايدئولوژيك و فرهنگى دولتى كه 

زنان را نشانه گرفته اند.
در  زنان  آزادى  اجبارى؛  حجاب  لغو  ــ 
و  سفر  شغل؛  انتخاب  پوشش؛  انتخاب 
زنان؛  ويژه  تشكالت  ايجاد  تحصيل؛ 
شركت  حق  زنان؛  ويژه  مطبوعات  انتشار 
در  و  سياسى  قدرت  مراجع  باالترين  در 
نظامى،  اقتصادى،  سياسى،  فعاليتهاى  كليه 

فرهنگى و اجتماعى.
و  مدنى  مقررات  و  قوانين  تمامى  لغو  ــ 
شرعى و عرفى ضد زن؛ لغو مجازات هاى 

ويژه زنان.
ــ لغو سنگسار. مناسبات خارج از ازدواج 

جرم تلقى نخواهد شد.
اذيت  و  آزار  با  فورى  و  شديد  مبارزه  ــ 
جامعه  در  جوى  ايجاد  و  زنان  خيابانى 
را  زنان  آزادانه  آمد  و  رفت  و  فعاليت  كه 

بپذيرد و تشويق كند.
تامين  زنان”؛  به  “زمين  شعار  تحقق  ــ 
حقوق برابر زنان در ارث و در تصاحب و 

اداره مايملك خانواده.
ــ دستمزد، حقوق و مزاياى برابر در مقابل 

كار برابر براى زنان و مردان.
هنگام  به  سبكتر  كارى  شرايط  تامين  ــ 
يائسگى  دوران  و  زايمان  و  ماهانه  عادت 
براى زنان و تامين دوره هاى استراحت و 
ضرورى  تسهيالت  ايجاد  ويژه؛  مرخصى 
مراكز  و  كودک  مهد  شيرخوارگاه،  نظير 
ساعات  از  پس  ها  بچه  از  نگهدارى 

مدرسه.
كلكتيو  اشكال  از  حمايت  و  تشويق  ــ   
كار خانگى به نفع زنان (نظير مهد كودک 
هاى  رختشويخانه  و  ها  ناهارخورى  ها، 

عمومى و نگهدارى از سالمندان).

از  مردساالرانه  محتواى  زدودن  ــ   
هاى  برنامه  از  آموزشى،  منابع  و  دروس 
و  گفتارى  زبان  از  و  گروهى  هاى  رسانه 
نوشتارى. دامن زدن به نقد ريشه اى ايده 
ها و سنن و آثار فرهنگى كهنه كه مضمون 
زن ستيزانه دارند و توجه خاص به خلق 

آثار ادبى و هنرى زنان.
ممنوعيت  و  فحشاء  بردن  بين  از  ــ   

پورنوگرافى.
عليه  تبعيض  و  سركوب  ممنوعيت  ــ   

همجنس گرايان.
 ــ آزادى سقط جنين، حق كنترل زنان بر 

بدن خويش و توليد مثل.
در  خانواده  تنظيم  سياست  پيشبرد  ــ 

خدمت رهائى زنان.
 ــ تدوين قانون نوين ازدواج و طالق بر 
نكات  شامل  فرزندان؛  و  زنان  منافع  پايه 

زير:
زور  بر  مبتنى  هاى  ازدواج  ممنوعيت  ــ   

و اجبار.
و  جهيزيه  مهريه،  بهاء،  شير  ممنوعيت  ــ 
هاى  ضمانت  تامين  مقابل،  در  و  امثالهم، 

اجتماعى براى زنان.
آزادانه  انتخاب  مبناى  بر  ازدواج  ــ 
سن  به  كه  مردانى  و  زنان  براى  طرفين 
و  راحت  ثبت  رسيده اند،  18سالگى 
طرفين  حضور  با  تاخيرازدواج  بدون 
كسانى  خواست  با  دولتى،  ويژه  دردفاتر 
ثبت  بدون  مشترک  زندگى  خواهان  كه 
رسمى هستند مخالفتى صورت نمى گيرد 
و حقوق مربوط به خانواده در مورد آنان و 

فرزندانشان برسميت شناخته مى شود.
امر  در  سوم  طرف  مداخله  ممنوعيت  ــ 
ازدواج، ممنوعيت مداخله در امر ازدواج 

مجدد بيوه ها.
صيغه؛  و  همسرى  چند  ممنوعيت  ــ 

ممنوعيت ازدواج كودكان.
ــ ممنوعيت ضرب و شتم زنان، ممنوعيت 
تجاوز شوهر به زن؛ ممنوعيت بدرفتارى 
نتيجه  كه  فرزندانى  مورد  در  تبعيض  و 

ازدواج قبلى هر يك از طرفين است.
ــ ايجاد تسهيالت ويژه در امر طالق براى 
زنان؛ شوهر، در صورتى كه زن نخواهد، 
از  بعد  سال  يك  تا  و  باردارى  دوران  در 
در  ندارد؛  طالق  تقاضاى  حق  بچه  تولد 
از  بخشى  يا  كل  تامين  طالق،  صورت 
هزينه ضرورى معاش و تحصيل فرزند به 
حق  شناختن  رسميت  به  پدراست،  عهده 

سرپرستى فرزند توسط مادر پس 
از طالق.
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حقوق  شناختن  رسميت  به  ــ 
برابر براى كودكانى كه خارج از 

ازدواج رسمى متولد شده اند.
دستيابى به اين حقوق، بدون شركت زنان 
و  حقوق  اينها  است.  ناممكن  انقالب  در 
اقداماتى هستند كه زنجير ستم و اسارت 
هزاران ساله را مى گسلند و زمينه راهيابى 
رهبرى  از  گوناگون،  هاى  عرصه  به  زنان 
سياسى و نظامى گرفته تا رهبرى توليد، از 
خلق آثار ادبى و هنرى گرفته تا فلسفه و 
آزمونهاى علمى را مهيا مى سازند.  شعار 
راهنما در اين زمينه” آزادى زنان در گرو 
سرنگونى جامعه طبقاتى است وسرنگونى 
آزادى  براى  مبارزه  بدون  طبقاتى  جامعه 

زنان ناممكن است!
“ است.     

داللت  برابرى،  به  مربوط  قوانين  صدور 
و  دارد  ها  نابرابرى  و  تمايزات  وجود  بر 
قوانين  نيازمند  ناگزير  به  برابرى  تامين 
به  نسبت  آميز  تبعيض  مفاد  است.  نابرابر 
و  طالق  و  ازدواج  نوين  قانون  در  مردان 
است. استوار  پايه  اين  بر  ها  عرصه  ساير 

كار  پايان  انقالبى،  قوانين  تصويب  اما 
آغاز  تازه  كار  كه  معناست  بدين  و  نبوده 
ها  عرصه  همه  در  بنابراين  است.  شده 
گيرد  صورت  تحوالتى  گام  به  گام  بايد 
ضد  به  و  نمانده  كاغذ  روى  به  قوانين  تا 
اقدامات،  اين  ميان  در  نشود.  بدل  خود 
“امكانات  و  زنان”  به  “زمين  شعار  تحقق 
برابر براى كار كردن، و دستمزد برابر در 
كار  اين  است.  كليدى  برابر”  كار  مقابل 
راه استقالل اقتصادى زنان را مى گشايد. 
تقسيم زمين در بين زنان دهقان، مناسبات 
فئودالى و نيمه فئودالى ديرينه را در زيربنا 
مى  ضرب  زير  قاطعانه  جامعه  روبناى  و 
برد و به پدرساالرى و مردساالرى ضربه 
مى زند. امكانات برابر براى كار كردن و 
دستمزد برابر در مقابل كار برابر، ايده كهنه 
برترى مرد و فرودستى زن را زير سئوال 
كه  شوند  مى  برانگيخته  زنان  و  كشد  مى 
خارج  خانه  چارديوارى  از  بيشتر  چه  هر 
شده و به كار و آموزش بپردازند، آگاهى 
طبقاتى خود را باال ببرند و درگير مبارزات 
حياتى سياسى و ايدئولوژيك شوند. شعار 
“هر كارى كه مردان انجام مى دهند زنان 
هم مى توانند؛ و هر كارى كه زنان انجام 
مى دهند، مردان هم مى توانند” سر لوحه 

كارها قرار مى گيرد.
پيشبرد اين تحوالت را نمى توان جدا از 
نقش و كاركرد اجتماعى نهاد خانواده در 

نظر گرفت. رهائى كامل زنان منجمله در 
است.  خانواده  نهاد  شدن  مضمحل  گرو 
خانواده يك نهاد مقدس و دست نخوردنى 
نيست. اين نهاد آغازى داشته و پايانى هم 
خواهد داشت. روند زوال خانواده، روندى 

طوالنى و جهانى است.
خانواده  نهاد  اگرچه  نوين،  جامعه  در 
مهمى  هاى  دگرگونى  اما  شود  نمى  نابود 
نقش  خانواده  گيرد.  مى  صورت  آن  در 
گذشته خود را بعنوان يك واحد اقتصادى 
عمدتا از دست خواهد داد. يعنى برخالف 
خانواده فئودالى، نقش توليدى خود را از 
خانواده  خالف  بر  و  داد؛  خواهد  دست 
مصرف  و  توزيع  در  آن  نقش  بورژوائى، 
در  شد.  خواهد  محدود  بتدريج  درآمد 
خانواده نوين، زن تابع شوهر نخواهد بود 
محو  فرزندان  بر  والدين  مطلق  اقتدار  و 
خواهد شد. راستاى اين تحوالت و بطور 
از  جدا  چيزى  خانواده،  نقش  تغيير  كلى 

راستاى تكامل جامعه نيست.
سنگين  وزنه  بخاطر  نوين،  جامعه  در 
واحدهاى خصوصى در اقتصاد كشاورزى 
و نوپا بودن مالكيت كلكتيوى و نهادهاى 
برخى  خانواده  مكانيزه،  توليد  و  تعاونى 
دارد.  بعهده  را  اجتماعى  عملكردهاى 
مصرف  و  توزيع  سازماندهى  در  خانواده 
و  كند  مى  بازى  نقش  كماكان  درآمد 
پرورش  و  بازتوليد  در  مدتها  تا  مشخصا 
نسل جديد نقشى مهم بعهده خواهد داشت. 
باعث  تواند  مى  كه  است  شرايطى  اين 
فرودستى زنان شده و در راه شركت همه 
جانبه آنان در فعاليت هاى اجتماعى مانع 
كردن  دگرگون  براى  بنابراين  كند.  ايجاد 
اين  نقش  تغيير  و  خانواده  در  زن  جايگاه 
نهاد، بايد قدم به قدم بار وظايف خانگى را 
از دوش زنان برداشت و بايد براى تقسيم 
تا  كرد  مبارزه  مردان  با  وظايف  اين  برابر 
شانه به زير اين بار نهند. كار خانگى بايد 
همگام با عرصه هاى ديگر اقتصاد روستا 
كردن  كلكتيويزه  شود.  كلكتيويزه  شهر  و 
فرزندان،  پرورش  و  مراقبت  دارى،  خانه 
بپاى  پا  امثالهم،  و  سالمندان  به  رسيدگى 
زراعت  كه  كشاورزى  كلكتيويزاسيون 
از  يكى  مثابه  به  را  خصوصى  كوچك 
اركان نظام خانواده پدرساالر كنار مى زند، 
هر  خانواده  عملكرد  كه  شود  مى  باعث 
چه محدودتر شود. كلكتيويزاسيون، نقش 
خانواده در توليد را تضعيف خواهد كرد و 
تقسيم كار سنتى بين زن و مرد در خانواده 
را بر هم خواهد زد. نقش تعيين كننده اى 

كه كلكتيويزاسيون در تحرک اجتماعى و 
آزاد كردن نيروى نهفته و امر رهائى زنان 
زن  هاى  توده  شك  بدون  كند،  مى  بازى 
را به صف مقدم مبارزه براى پيشرويهاى 

سوسياليستى مى كشاند.
از  ديگر  يكى  دستمزدى  نظام  در  تحول 
اقدامات مشخصى است كه به امر رهائى 
بايد  زمينه  اين  در  رساند.  مى  يارى  زنان 
و  شكاف  كه  معيارهائى  تصحيح  براى 
مى  بيشتر  را  مردان  و  زنان  بين  نابرابرى 
توانائى  كه  شرايطى  در  كرد.  مبارزه  كند، 
ها و نيازهاى معيشتى افراد متفاوت است، 
كار  مقابل  در  برابر  “دستمزد  شعار  حتى 
قرار  مردانى  خدمت  در  تواند  مى  برابر” 
نان  قويترند،  جسمى  نظر  از  كه  گيرد 
تقسيم  خاطر  به  يا  و  دارند  كمترى  خور 
مى  ادامه  مدتها  تا  كه  خانگى  نابرابر  كار 
يابد، وقت آزاد بيشترى براى اضافه كارى 
دارند. جنبش زنان نقش بسزائى در مبارزه 
براى كاهش اختالف دستمزدها و محدود 
خواهد  بازى  دستمزد  بندى  طبقه  كردن 
مهم  موضوعات  از  يكى  خود  اين  كرد. 
مبارزه اى است كه بر سر تحديد يا توسعه 
حق بورژوائى ميان پرولتاريا و بورژوازى 
در جامعه سوسياليستى به راه خواهد افتاد. 
وجين كردن علف هاى هرز سرمايه دارى 
رهائى  و  برابرى  مساله  با  جامعه  اين  در 
ناگسستنى  پيوند  زنان  مبارزات  با  و  زنان 
زنان  بر  كه  هائى  نابرابرى  و  ستم  دارد. 
اعمال مى شود، حلقه هاى همان زنجيرى 
مى  بند  به  را  ستمديدگان  همه  كه  است 
نخورده  دست  ها  حلقه  اين  اگر  كشد. 
و  بازسازى  استثمار  و  ستم  زنجير  بماند، 
تحكيم خواهد شد. اگر در دنيا حتى فقط 
يك زن تحت ستم باشد، هيچكس به واقع 

آزاد نخواهد بود.

سرنگونى  گرو  در  زنان  آزادى 
جامعه طبقاتى است و سرنگونى 
جامعه طبقاتى بدون مبارزه براى 

آزادى زنان ناممكن است!
مرگ بر جمهورى اسالمى!

زنده باد انقالب !
زنده باد كمونيسم !

بو  تر اسفند  1386 . مارس 2008
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براى پاسخ به پرسشى كه  طرح كرده ام و 
چكيده نظرم در باره مسئله زن هست، از 
خودم پرسيدم حرفم را به چه عنوانى  با 
به  نزديك  دخترک  بگذارم؟  ميان  شما در 
تالش  تمام  هفته  يك  كه  پيش؟  قرن  نيم 
كه  بعد  و  بياموزد  را  زدن  سوت   تا  كرد 
غرور  و  كشيدن  سوت  شادى  از  مست 
رسيد  كه  بزرگترى  اولين  به  يادگيرى 
چه  اين  آآآآآآااا  شنيد:  و  كشيد  سوت 
دختر  زنه؟   نمى  سوت  كه  دختر  كاريه؟ 
جوان سرشار از آرزو و آرمان؟ همسر؟؟ 
زن جوان حامله؟ كه بچه اش را  با چماق 
خوردن  درتظاهرات زود تر از موعد دنيا 
آورد؟ مادر دو كودک؟ كه جان خودش و 

بچه هايش را بعد از تحمل هزاران 
رنج، مجبور شد كف دست بگذارد 
و به كردستان برود؟ همسر سابق؟ 
مادر بزرگ آينده ى اى نزديك؟ يا 
دور ترک؟ فعال سياسى زن؟ و يك 

دنيا حرف؟
گفتم نه!!! حرفم را به عنوان خودم 
چرا  جنسيت  مرز  از  فرا  زنم.  مى 
كه رويكرد سخنم  هم براى كمك 
دختركانى  براى  شما  از  گرفتن 
بكشند،  سوت  آزادنه  بتوانند  كه 
چماق  و  تظاهرات  با  كه  مادرانى 
چماق  و  تظاهرات  بى  يا  خوردن 

مقرر  موعد  در  يا  تر  زود  را  كودكانشان 
اما با رنج به دنيا مى آورند. همسرانى كه 
هويتشان ذات انسانى شان  بايد باشد نه 
تعلق حقوقى و حقيقى شان به اين پدر آن 
با  كه  سابقى  همسران  همسر،  آن  و  برادر 
تامين اجتماعى و بدور از هر انگ اخالقى 
باشند،  داشته  بايد  زندگى  انتخاب  حق 
مادر بزرگانى كه دوران پيريشان مثل مادر 
عزيز(كه  ساعدى  نظير  بى  قصه  “گداى” 
گردم)  مى  بر  آن  با  نوشته  همين  در  بعدا 
و  شود.  سپرى  كسى  بى  و  فقر  در  نبايد 
تبعيض  به  نيازى  كه  زنى  سياسى  فعال 
مضاعف  تحقير  جز  من  نظر  به  كه  مثبت 
و  وجود  اثبات  و  ندارد  نيست  چيزى 
صرف  همان  سياست  صحنه  در  لياقتش 
با  زنى  نه  كالم  آخر  و  هست،  حضورش 

يك دنيا حرف، كه انسانى با يك  كالم و 
قدم به نفع برابرى انسانى و رفع تبعيض 

جنسى است.
مسئله زن

ترين  مشكل  از  يكى  ترديد  بى  بودن  زن 
واويالست.  دنياى  اين  در  ها  بودن  نوع 
گاهى از خودم مى پرسم؟ اگر موجودات 
داشته  وجود  كهكشان  در  ترى  پيشرفته 
باشند و از آن باال باال ها  از فراسوى راه 
شيريشان به دنياى سياه زنان ما نگاه كنند؟ 
زمينيان  ما  به  گفت؟  خواهند  چه  ما  به 
هنوز  كه  خندند؟  مى  نشينان  ارض  و 
برابرند؟  ها  انسان  كه  مسئله  اين  سر  بر 
هاى  اشك  قطره  يا  جداليم؟  در  هم  با 

روزگار  و  حال  به  مى ريزند؟  اى  ستاره 
شديد  تمايل  اين  كنم  مى  فكر  گاهى  ما؟ 
انسانى  مسائل  ديدن  جنسيتى  فرا  به  من 
يك  ويژه   به  زنان  مسئله  و  العموم  على 
جور فرار از نپذيرفتن  واقعيت تلخ  وهن 
كه  نيست؟  برابر  نا  جهان  در  بودن  “زن” 
توتياى  بر  را  ناچيزى  اقليت  سعادت  پايه 
اما   است؟  گذاشته  كشانش  رنج  اكثريت 
به  نابرابرى  عريان  حقيقت  همين  سر  از 
اين پاسخ مى رسم كه اساسا انسان بودن 
بيكارى،  بيسوادى،  فقر  منجالب  اين  در 
بيگانگى  خود  از  اعدام،  شكنجه،  ترور، 
نقاط  و  است  مشكل  فرهنگى  انحطاط  و 
مشترک انسان هاى محروم فرا از مرز هاى 
جنسيتى آنقدر زياد هست كه تنها و تنها 
از منظر فراجنسيتى ديدن انسان است كه 

مى توان به انسان رسيد، به انسان پرداخت 
و براى سعادتش قدمى بر داشت و نفس 

راحتى مى كشم.

جامعه انسانى و مسئله زن
زنان،  حقوق  مدافعان  تالش هاى 
جنبش هاى اجتماعى قرن نوزده و بيست 
به ويژه انقالب اكتبر و تاثيرى كه بر مسئله 
زنان گذاشت مبارزات زنان كارگر شيكاگو 
ريز  كار  هزاران  و  جت،   سافر  جنبش  و 
اثر  بيشك  زمينه  اين  در  ديگر  درشت  و 
خود را بر جامعه ى بشرى چه به لحاظ 
و  سازى  فرهنگ  لحاظ  به  چه  و  حقوقى 
زنان  حقوق  از  دفاع  در  پشتيبانى  جلب 
براى  اما  اند.  گذاشته  مثبت  بطور 
غلبه بر موانع  و عقب افتادگى ها  
فاصله  حداقل ها  از  فرسنگ ها 
در  بلكه  كه  فاصله  تنها  نه  داريم. 
عصر ما و آغاز هزاره سوم مسائل 
زنان گويا به عقب مى رود. دنياى 
پس از جنگ  سرد، گلوباليزاسيون 
كه سرمايه دارى نه تنها  با  هياهو 
و وعده هاى  تو خالى دمكراسى 
را  بر طبل جنگ، انسان كشى و 
متالشى كردن اين يا آن كشور، مى 
كوبد، بلكه جامعه آماده و نيازمند 
رهائى كامل را سعى دارد با بوق و 
كرنا به دوران بدويت و دمكراسى نيم بند 

و از آن بد تر به قهقرا ببرد.
 يك نگاه اجمالى به خواسته ها و مطالبات  
و  بيستم  قرن  اوائل  در  كارگرى  جنبش 
خواسته ها  به  “سرانگشتى”   مقايسه  يك 
ساير  و  جنبش  اين   امروز  مطالبات  و 
به  تا  ست  كافى  اجتماعى  هاى  جنبش 
ببريم.  پى  زمينه  اين  در  تاريخ   نيشخند 
ساير  آن  تبع  به  و  كارگرى  مبارزات  اگر 
جنبش هاى اجتماعى در آن دوران با جهش 
از فرايند هاى اجتماعى  به دوران جديد، 
انسان تراز نوين و بالنده را در دستور كار 
خود داشت، انسان از خود بيگانه ى  عصر 
پسا مدرن به دريوزگى حقوق بدست آمده 

و باز پس گرفته، به خود  مشغول 
و  بربريت  برابر  در  جهان  است. 

چرا جنبش مطالبات زنان 
و نه “جنبش زنان”؟؟

اسفند  1386 . مارس 2008 بو  تر
     سوسن بهار
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و  تهى  هاى  تبيين  سنگسار، 
بر  آزادى  نام  چه  آن  از  بند  نيم 
فريبنده   بند  ترجيع  يا  دارد  خود 
كاشفان  است.  گرفته  قرار  دمكراسى 
مدنيت  ضرورت  و  مدنى  جامعه  حقير 
جامعه  با جنبش به “اصطالحات شان” در 
گوناگون  هاى  اسم  با  دنيا  كنار  و  گوشه 
در  پيشروى،  بزک  و  لعاب  و  رنگ  با 
سير  رشد   دنبال  به  پشتى   الک  تالشى 
از  را  انسانى  حقوق  تكنولوژى،  نور 
سرمايه دارى استغاثه مى كنند و برخى از 
جنبش  مقابل  در  سابق  هاى  سوسياليست 
ضد سرمايه دارى انگشت حيرت به  دهان 
مى گزند و براى سرمايه دارى صنعتى در 
و  الهى  سبز  فرش  مشروعشان  روياهاى 
اين  در  مى كنند.  پهن  ليبراليسم  آبى  گليم 
وجود  نحس  از  كه  گى  دلمرده  وانفساى 
ديكتاتورى هايى از نوع رژيم سرمايه دارى 
جنبش  مطالبات  و  ها  خواست  اسالمى 
يك  آورى  جمع  به  هم  اجتماعى  هاى 
و  كور  ستيزى  مرد  يا  و  امضا  ميليون 
زن  حق  از  دفاع  نام  به  كوبى  سوسياليسم 
همين  تلويحا به  كرده است و  تقليل پيدا 
اعتبار بخشى از  جامعه هم تا آنجا كه به 
مسئله ى زنان بر مى گردد نه تنها در سايه 
سراسر  در  بلكه  ايران  در  اسالم  ارتجاعى 
جهان نسبت به مسئله حقوق برابر انسانى 
در  و  است  تفاوت  بى  حالت  بهترين  در 
بدترين حالت به همكارى با اين سبعيت . 
مى پردازد، تعمق و تامل و گفتگو بر سر 
آنچه كه جنبش  اكثريت  مردم جامعه ى 
بشرى ما در مقابل اقليت  زور گو و ابواب 
جمعى آنان ناميده  مى شود و ايكاش كه 
امروز هم حى و حاضر زنده و بالنده و رو 
به اعتال وجود مى داشت يك ضرورت و 

نه يك اختيار است.
غيرسياسى بودن معطوف به خود و سكت 
از  برخى  اصلى  هاى  مشخصه  از  بودن 
آنچه اسم پر طمطراق “ جنبش” بر خود 
گذارده است در اين دنياى  پسا مدرن و 

پيشا روابط حتى نيم بند انسانيست.
آنچه كه بر خود  نام جنبش زنان گذاشته 
است هم بخشا از اين تعريف جدا نيست و 
بر خورد جامعه هم  به آن ،- جدا از اقليت 
پيشروش- باز تابى از همين خواست ها و 
عملكرد ها ى اين حركت است. به همان 
به  رو  و  جنسيتى   جنبش  اين  كه  اندازه 
خود  و كمتر اجتماعى است  جامعه هم 

از آن جدا مى ماند.
 وقتى كه  بخشى از به اصطالح” جنبش 

فورى  لغو  خواست  عوض  به  زنان” 
قانونى  بر  مبناى  مدنى  قانون   1210 ماده 
كودكان دختر نه  شناختن سن بلوغ براى 
سال قمرى  كه پايه و مبنى تبعيض جنسى  
بردن  سوال  زير  و  رسمى،  پدوفيليسم 
بر  بشرى  ى  جامعه  هاى  دستاورد  تمامى 
سر حقوق كودكان و زنان است، به جرح  
و تعديل  قانون جديد مهريه  مى پردازند 
و سهم بيشترى را در فروخته شدن زنان 
بر  هم  مردان  كه  است  طبيعى  طلبند،  مى 
بزنند.  چانه  جنس  اين  ارزانتر  خريد  سر 
مسئله اين جا حركت كردن از واقعيات و 
بدست آوردن حد اقل ها نيست، گويا كه 
براى همين حد اقل خواهى بهاى گزافى 
پرداخته مى شود، مسئله تقليل خواست ها 
بهاى   پرداخت  و  سياست  روز  نرخ  به 
نظر  به  ين  برا  بنا  است.  آن  براى   گزاف 
من اوال كه جامعه ى جهانى آنطور كه بايد 
به  زنان  مطالبات  از  دفاع  سر  بر  شايد   و 
نفع برابرى انسانى فعال نيست و تا آنجا 
على  گردد  مى  بر  آن  هاى  قدرت  به  كه 
ناب  طالى  از  نه    - كه  گردطالئى  رغم 
بلكه از دروغ هاى زردشان به عمل آمده 
است-  به سر اين جنبش مى پاشند و آن 
را در بسته بندى  بازار پسند بر فرق  نيم 
ديگر محرومان جامعه مى كوبند. هيچ قدم 
به لحا ظ محتوائى و حقيقى و حقوقى كه 
بتواند به ميثاق قرنى كه گذشته است جلو 
تر از خواست ها مطالبات و حد اقل هاى 
بعنوان نمونه سازمان زنان ژندتوٍل حزب 
بلشويك و حقوقى كه در آن دوران دولت 
شورا ها به زنان اختصاص داد،  برود بر 

نداشته است.
 اين كه تجربه هاى شكست  از يكطرف 
و وجود اينترنت در جمع آورى اطالعات 
پذيرى  ضربه  مقابل  در  را  ما  آينده   نسل 
را  گذشته  نقد  ابزار  و  مى كند  تر  مصون 
صيقل مى دهد و بخشا داده است و امروزه 
ميزان  يكطرف  از  دوران  آن  به  نسبت 
يك  بررسى  امكان  و  عمومى  اطالعات 
بايد  مى  و  تواند  مى  خورده  شكست  راه 
درک روشنترى از تبيين هاى سوسياليستى 
و يا اصوال انسان محوربه جامعه بدهد و 
از طرف ديگر على رغم چوبى كه سرمايه 
دارى الى چرخ حركت تاريخ رو به جلو 
و به نفع رهائى انسان، با سازمان دهى از 
باالى توليد  به نفع  يك اليت در جامعه ى 
پوياست  تاريخى  روند  گذارد  مى  انسانى 
و جهان رو به جلو خواه نا خواه در حال 
پويش است.يكى از وجوهات اين حركت 

كه  هاست  طلبى  حق  همين  وجود  هم 
تر  موثر  و  چون  و  چند  سر  بر  صحبت 
است  واقعيت  يك  اين  است.  بودنشان 
اولويت گرائى و  اما به لحاظ محتوائى و 
اكمل گرائى كه جزئى ازذات هر انسان و 
جنبش پيشروئى بوده و مى بايست باشد، 
بسيارى از جنبش هاى امروز گوشه و كنار 
دنيا از همتا هاى خودشان در آغاز هزاره  
دوم با توجه به دست باال گرفتن سرمايه 
از  بسيارى  نهايت  در  و  ترند  عقب  دارى 
آنان نه تنها رنگ آتشين و سرخ مطالبات و 
خواستگاه ها و عملكرد هاى جنبش هاى 
حتى  بلكه  ندارند،  جانشان  بر  را   پيشين 
نيستند و روز به روز به  صورتى تند هم 
رنگ گل به “ صورتى  گل بهى” مى گرايند 
و جا دارد كه به قولى بپرسيم اى درخت 
به چه كردى به نشدى؟  جنبش زنان هم 
از اين قاعده مستثنى نيست و  بخش قابل 
توجهى از عدم دخالتگرى  بيشتر مردم در 
اين  خورد   بر  متد  به  زنان  حقوق  زمينه 
جنبش به جامعه و جدا نمودن خود از آن  

بر مى گردد.

نهاد هاى بين المللى و 
رويكرد آنان به مسئله زن

سال  در  ملل  سازمان  گزارش  به 
زنان  مسائل  ى  زمينه  در  دوهزاروهفت 
اين  هاى  برنامه  و  طرح  و  ها  حل  راه  و 
 The State of women.  سازمان  كه
world. نام دارد نگاهى بيندازيد، يكى از 

در  بشرى  جامعه  هاى  دستاورد  مهمترين 
زمينه برابرى انسانى در عرصه حقوق زنان 
عنوان  به  كودک  و  زن  از  مستقل  تعريف 
حقوق  داراى  و  هم  از  جدا  موجود  دو 
ويژه على رغم ارتباط معنوى بين آن دو 
بود. از همين رو هم ايجاد شير خوار گاه 
شغلى،  برابرى  و  كار  حق  كودک،  مهد  و 
بيمه   كودک،  بيمه  جامعه   در  زن  حضور 
اين  مطالبات  مجموعه  از  باردارى.  دوران 
جنبش ها بود و امروزه هم كماكان برخى 
هاى  كشور  در  كه  آنان  ويژه  به  زنان   از 
حقوق  اين  از  كنند  مى  زندگى  اروپائى 
انسانى   طلبى  حق  جنبش  يمن  به  كه 
بر  باالترى  نسبت  به  است،  آمده  بدست 
ى  جامعه  هاى  نياز  زمان  آن  خوردارند، 
مسئله   طرف  يك  از  سرمايه دارى   مدرن 
جنگ و نياز به نيروى كار زنان هم عامل 
تعيين كننده اى بر تعريف و تبيين استقالل 

زن از كودک و مسئولييت جامعه 
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در قبال كودكان بشمار مى آمد. 
يك  گذشت  از  بعد  اما  امروز 
دور تاريخى به رغم طرح  بحث 
حقوق  از  دفاع  ى  زمينه  در  فروان  هاى 
زنان تساوى شغلى و تساوى زن و مرد كه 
قرن  اوايل  انسانى  برابرى  تبيين  با  جايش 
فعاليت هاى  رغم  به  است   شده  عوض 
در  زياد  ئى  او  جى  ان،  و  مللى  سازمان 
هاى  جنبه  از  برخى  كردن  ذهن  ملكه 
صورى مطالبات زنان  به جاى مسائل پايه 
هاى  خواست  زمينه،  اين  در  موثر  و  اى 

و  زنان  جنبش  مللى  سازمان 
ملل  سازمان  هاى  حل  راه 
به  زنان  مسئله   زمينه  در 
سال  گزارش  رود.  مى  عقب 
سازمان  اين  هفت  و  دوهزار 
به  مستمرى  و  آگاهانه  بطور 
تعريف مشترک زن و كودک 
و  مرتب  بطور  پردازد،  مى 
ناگسستنى از زنان و كودكان 
حتى  و  برد  مى  نام  توامان 
آنجا كه رو به  لزوم امر سواد 
آموزى زنان و داشتن مهارت 
شغلى براى آنان دارد، از اين 

زاويه حركت مى كند كه زنان بايد تعليم 
ديده شوند كه بتوانند مادران خوبى براى 
فرزنداشان باشند و در امر تحصيل كودكان 

سهيم باشند.
 و اين  يك عقب گرد تاريخى در زمينه  
بعنوان  كودكان  بويژه  و  زنان  حقوق 
مسئوليت  كه  است  مستقل  انسان هاى 
دوش  بر  بايد  اساسا  سعادتشان  و  زندگى 
جامعه باشد كه حتى پدر و مادر نتوانند هر 
نوع بر خوردى را كه مى خواهند به آنان 
كماكان  گزارش  اين  اينكه  از  .جدا  بكنند 
ايجاد شغل براى زنان را يك دستاورد به 
حساب مى آورد، همين جا الزم است به 
اين نكته هم اشاره  كنم كه امروزه بحث 
پيشرو در زمينه ى حقوق زنان حق اشتغال 
به كار نيست! چرا كه زنان مدت هاست 
اند،  داشته  شركت  ها  كار  از  بسيارى  در 
بعضا  و  اند،  گرفته  ناچيزى  هاى  دستمزد 
رايگان خدمت كرده اند، و به طور واقعى 
ميزان شركت زنان چه در امر توليد و چه  
آن  از  بيش  بسيار  خدمات  ى  عرصه  در 
از  برخى  طرف   يك  از   كه  ست  چيزى 
نهاد ها سعى در بزرگ نمائى آن دارند و 
از طرف ديگر خود گرو ه هاى زنان بطور 
كنيد  نگاه  كنند.  مى  تكيه   آن  بر  دقيق  نا 
مهرانگيز  خانم  كار  بازار  و  زنان  كتاب  به 

اين  در   زنان  حضور  مورد  در  حتى  كار 
بازار در كشورى مثل ايران طبق تحقيقات 
ايشان واقعييت كار كردن زنان بسيار بيشتر 
از كار نكردنشان است، اما ارزش گذارى 
خوردار  بر  حقوق  و  بيمه  از  شود،  نمى 
نيست، رسمى نمى شود، حتى كار خانگى 
نقاط  بسيارى از زنان در ايران  و بعضى 
و  دارى  بچه  بند  ترجيع  به  جهان  ديگر 
رفت و روب و پخت و پز منحصر نيست 
يدكى  قطعات  كردن  هم  سر  شامل  بلكه 
سرى  سازى  مهره  و  پيچ  موبيل  تلفن 

دوزى و خياطى، لحيم كارى ابزار ظريف 
همراه  به  بافى   گليم  و  جاجيم  و  قالى   ،
كودكانشان  مى باشد. سخن كوتاه كه به 
ديگر  امروز  ماركس  داماد  الفارگ  قول 
طبقه كارگر بايد از حرف بزند يعنى حق 
آسودگى نه كار كردن  كه استراحت بيشتر. 
الفارگ به rätten till lättja درستى به 
ى  طبقه  كه  گذارد  مى  انگشت  نكته  اين 
كرده  كار  تاريخا  كافى   اندازه  به  كارگر 
ى  باره  در  پيشرو  بحث  امروزه  و  است 
اشتغال  حق  صرف  نه  كارگرى   جنبش 
به كار كه فرا تر رفتن و خواستار مزاياى 
پائين  از  توليد  دهى  سازمان  و  اجتماعى 
هم  نكته  اين  متوجه  البته   است.  شدن 
سال  ها  ده  را  ها  اين  الفارک  كه  هستيد 
قبل گفته است نه امروز زمانى كه شرايط 
اجتماعى و رشد صنعت و تكنولوژى صد 
ها سال نسبت به آن دوره پيشرفت كرده 

است.
گزارش سازمان ملل امر اشتغال به كار زنان 
را  يك پيروزى  خود قلمداد مى كند. اما 
رويكرد اين گزارش  حركت به سوى مبدا 
بماند  است.  مادر”  زن   “ سنتى  تعريف  و 
است  شده  باعث  ها  خورد  بر  همين  كه 
كه برخى از زنان فمينيست در امر فاصله 
گرفتن از اين تعاريف سنتى تا آن جا پيش 

كودكان  حقوق  از  دفاع  حتى  كه  اند  رفته 
زنان  به  مربوط  نا  و  شده  دمده  كارى  را 
مى دانند و نسبت به زنانى كه به اين امر 
نگرند  مى  آميز  تحقير  ديد  با  پردازند  مى 
فمينيست هاى  بين  در  جماعت  اين  از 
اروپائى كم نيستند و خود من و همكاران 
مرد و زن ديگرم بار ها مورد اين برخورد 
از جانب آن ها قرار گرفته ايم. به هر حال 
و   چنينى  اين  هاى  نهاد  من  عقيده   به  و 
تنها  نه  شان  مجموعه  زير  سازمان هاى 
زمينه  موثرى در  روشن و  به تبيين ها ى 
مسائل زنان  نه پرداخته اند بلكه  با 
زرورق بندى هاى زيبا جنس كهنه 
و تعاريف پوسيده  سرمايه دارى 
و  كالن  هاى  بودجه  كنار  در  را 
پروژه هاى پر طمطراق به خورد 
يكى  دهند.  مى  بشرى  ى  جامعه 
و  سكت  قلب،  اجناس  اين  از 
و  زنانه   كردن،  نگاه  سطحى 
مردانه سياه و سفيد كرد و ترک 
قضاياست.  ديدن  عجم  و  عرب 
كه متاسفانه  ياركشى فراونى هم 
از بين زنان كرده است. صحبت 
از  استفاده  سر  بر  البته  اينجا  من 
امكانات موجود به نفع پيش برد مبارزات 
جارى و روزمره بهبود شرايط به نفع تغيير 
بنيادين نيست بلكه در نغلتيدن به تعاريف 
انسان ستيز و تفرقه افكنانه منتج از چنين 
روش هائى است كه نه سيادت انسان بلكه 
سفاهت او را در تشخيص منافع مشتركش 

با ساير شهروندان كره  ارض مى طلبند.
مستقل  تشكل  خواست  مثال  براين  بنا 
جنسى  آپارتايد  رژيم  در  كارگر  زنان 
ايران نه تنها  در سطح  كارخانه خواست 
و  دارد  تو  به  سر  بلكه  نيست  پيشروئى 
كارگر   مردان  زنان  بيشتر  سازى  جدا  به  
مسائل  بسيارى  از  زنان  ماندن  خبر  بى  و 
خود  و  انجامد   مى  استخدام   به  مربوط 
از  مانده  عقب  بعضا  هاى  درک  به  بخود 
در  حتى  مردان  با  زنان  نبودن  برابر  قبيل  
نمونه   مى انجامد.  كارى   سقف  يك  زير 
سال  ساليان  در  مينو  كارخانه  آور  تاسف 
اعتصاب  و  اعتراض  هنگام   به  كه   پيش 
مرد  كارگران  كارخانه،  آن  كارگر  زنان 
فشار  از  جدا  اخالقى  هاى  انگ  ترس  از 
رژيم از خواست زنان پشتيبانى نكرده   و 
همبستگى كارگرى را كنار گذاشتند و به 
از  يكى  كردند  بيشتر  توجه  جنسيتى  امر 

اين موارد است.  
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جنبش مستقل زنان 

نچرال  اينكه  بدون  من  براى 
از  دسته  آن  جزو  يعنى  باشم،  فمينيست 
مدافعان حق زن كه تضاد بين زن و مرد را 
چيزى طبيعى و نهاده شده در ذات انسانى 
آن ها مى بيينند و قائل به حل شدن  اين 
راه  تنها  و  نيستند  طريقى  هيچ  به  تضاد 
آنان  سلطه  را  شان  حق  به  زنان  رسيدن 
قدرت  جابجائى  اصطالح  به  و  مردان  بر 
يا  فمينيسم  دانند،  مى  زنان  به  مردان  از 
جامعه  در  نابرابريش  به  را  زن  اعتراض 
و  زنان  طرف  از  طبيعى  واكنشى  مرد  با 
متوجه  كه  جا  آن  دختر  كودكان  حتى  يا 
استثناگذارى بين آن ها و برادرهايشان يا 
ساير پسرها مى شوند مى دانم  و به  اين 
حق طلبى و اعتراض به صورت در خود 
و در شكل بدوى و حق طلبانه آن حس 
همين  به  اگر  دارم.  سمپاتى  و  همدردى 
را  زنان  مستقل  تشكل  خواست  قياس 
واكنشى نسبت به عدم دخالت دادن زنان 
و  تشكيالتى  يا  اجتماعى  كليدى  امور  در 
مطالبات  مسئله   ندادن  قرار  دستور  در  يا 
رفع  نفع  به  آنان   حقوق  از  دفاع  و  زنان 
و  ها  سازمان  در  جنسى  ستم  و  نابرابرى 
سنت هاى  به  بنا  سياسى   تشكيالت هاى 
بزرگساالر  اصوال  و  پدر  مرد،  جامعه، 
سرمايه دارى  بدانيم، فى النفسه و از سر 
اصول پرستى و برخوردهاى كليشه اى با 
اين  سر  بر  مسئله  اما  ندارم.  مخالفتى  آن 
و  ها  نابرابرى  اين  وجود  اگر  كه  است 
اين فرودست انگاشتن ها و اين تبعيضات  
زنان را از يك حق مسلم و طبيعى و در 
گرفتن  قرار  يعنى  انسانى شان،  خورشان 
و  حضورشان  كه  جايگاهى  و  رده  هر  در 
باسيت  مى  ها  آن  به  جامعه  در  تالششان 
شان  انسانى  حضور  صرف  حتى  بدهد 
تالشى  كنكورى”  شرط  نه  فرد  عنوان  به 
اين  و   - بزند”  كنار  را  مردان  حتى  كه 
زنان  براى  دارى   سرمايه  جامعه   آزمون 
لياقت  كه  كنند  ثابت  بايد  كه  است  بوده 
دارند- و متاسفانه بسيارى از زنان هم به 
مالک  همين  با  ديگر  زنان  به  هم  و  خود 
ها بر خورد مى كنند- محروم كرده است، 
پس بديل آن اوال شركت زنان در تمامى 
تشكل ها و نهاد هاى اجتماعى بطور برابر 
با مردان بايد محور خواست ها قرار گيرد، 
هاى  سازمان  و  ها  نهاد  تمامى   از  ثانيا 
سياسى و اجتماعى بايد اين انتظار مطرح 
گردد كه امر زنان و مسئله مطالباتشان را با 

توجه به ضرورت و نيازى كه وجود اين 
نابرابرى ها و به ويژه در مورد ايران، وجود 
مطرح  زنان  عليه  وسطائى  قرون  قوانيين 
مى سازد در دستور كار خويش قرار دهند. 
اين كه همين االن اكثر احزاب سياسى چه 
پارلمانى و احزاب دولتى در قدرت و چه 
زير  جهان  سراسر  در  اپوزيسيون  احزاب 
را  زنانشان  درونى  نهادهاى  يا  مجموعه 
اين  به  خيلى  هم  هايشان  بعضى  و  دارند 
مى نازند كه حزب و سازمانشان به زنانش 
اين امكان را داده است كه نشريه خودشان 
را داشته باشند، راديو داشته باشند، و دارى 
جمع و محفلى باشند به هيچ وجه تامين 
كه   ضرورت  اين  و  خواست  اين  كننده  
زنان   از  تبعيض  رفع  براى  عمومى  تالش 
بايست  مى  و   باشد   بايد  فراجنسيتى  
احزاب  و  دولت ها  نيست.  بگيرد  صورت 
درجه  در  كه  را  زنان  مسئله  پارلمانى 
تبليغاتى  امرى  به  آنند،  مسبب  خود  اول 
و  طول  سر  از  خود  براى  مدال  كسب  و 
اند،  كرده  زنانشان   هاى  سازمان  عرض 
كه  ايران  اسالمى  جمهورى  دولت  حتى 
زنان  مسئله   امر  در  دولت  آبروترين  بى 
است داراى دم دستگاه عريض و طويلى 
امور  در  خواهران  دادن   مشاركت  براى 
در  رايزنى  به  ساعت   24 و  است  جامعه 
باره  آزاد شدن و بودن زنان در چارچوب 
اسالم از وجه كاالئى در آمدنشان با توجه 
به پوشيده گى آنان و.... هزاران  خزعبل 

ديگر مشغول است. 
در واقع امر زنان را به خودشان و تشكل 
كه  آن  از  قبل  كردن  موكول  خودى  هاى 
تخت  باشد،  زنان  هاى  حركت  دستاورد 
حلبى  تاج  و  جواهر  بى  پايه  دو  چوبى 
زنگ زده اى است  كه با كاله بوقى شرعى 
و فرنگى بر سر زنانى كه آنقدر امر خود 
ملكه   اجتماعى،  مسائل  ساير  از،  انزوا  در 
مضحكه  متوجه  كه  است  بوده  ذهنشان 
تختى   و  تاج   با  هايى  ملكه  بعنوان  شدن 
از آن چه كه شرحش رفت نشده اند، اين 
تاج كه  در درجه اول توسط  دولت ها بر 
سر زنان گذاشته شده  به تبع آن و رشد 
اين فرهنگ  بخشى از زنان داوطلبانه آن 

را بر سر مى گذارند.
اين كه رسيدن به هرحقى و فرياد اعتراض 
مورد  طرف  از  بدوا  بى حقوقى  به  نسبت 
انجام  به  و  شده  مطرح  واقع شدگان  ظلم 
هيج  كه  واقعيت  اين  از  اى  ذره  مى رسد، 
ساير  از  انزوا  در  جنبشى  هيچ  و  حقى 

به  مردم  اساسا  و  اجتماعى  هاى  جنبش 
به  اين  نمى كاهد.  است  نرسيده  مقصود 
بار  يك  كه  است  غرض  نقض  من  نظر 
ديگر  بار  و  كند  ظلم   كسى   به  جامعه 
دفاع از خودش را در برابر ظلم در قالب 
واگذار  او  خود  به  استقالل  طمطراق  پر 
كند.اگر ظلم و ستم نسبت به زن از طرف 
كل جامعه صورت مى گيرد، پس در امر 
در  بايد  جامعه  تمام  زنان  مطالبات  تحقق 
از  بيشتر  هرروز  معاصر  شود.تاريخ  گير 
دهد،  مى  نشان  ماها  همه   به  پيش  روز 
آنقدر وضعيت اقتصادى و سياسى به هم 
بشرى  جامعه  آحاد  اكثريت  سرنوشتى 
هر  از  بيش  آنقدر  و  است  كرده  كمك 
منطقى  ربط  هم  به  مسائل  ديگرى  زمان 
هيچ  اصوال  كه  دارند  اجتماعى  سياسى  و 
جنبشى غير از آن كه فرا گير و توده اى 
تبديل  جامعه  امر  به  را  خود  امر  شود، 
با  بتواند  و  باشد  داشته  همه  به  رو  كند  
امكان   نمايد  جلب  توجه  همدلى  ايجاد 
كوچكترين پيروزى را نخواهد داشت. اگر 
همين  در  و  ها  فمينيست  از  برخى  بزعم 
زنان  بدبختى  مسبب  مردان  ابتدائى  سطح 
بوده اند نه مناسبات اجتماعى كه از خود 
مردان هم قربانى به فراوانى گرفته است، 
پس دندشان نرم وظيفه دارند در دفاع از 
كار  به  تن  و  بيايند  ميدان  به  زنان  حقوق 

بدهند.
باز  بكنيم  خودمان  را  خودمان  كار  پس 
هم يعنى امر ما به آن ها مربوط نيست. و 
ما عمال تبديل به امر بران “آنها” در امور 
خودمان شده ايم، به آن ها هيچ آموزشى 
زمينه  در  مشكالتشان  رفع  در  ايم  نداده 
ى مسائل زنان هيچ قدمى بر نداشته ايم، 
بلكه بيشتر دشمن تراشى كرده ايم، به سهم 
خود جدائى سازى كرده ايم اين بار اما از 
پائين و تازه دلمان هم خوش است كه كار 
خودمان را خودمان مى كنيم؟ و مستقليم؟ 
اين ها را گفتم كه منظورم را از كار ساز 
بودن  متاقض  دوفاكتوى  يك  و  نبودن 
مقوله  تشكل مستقل زنان را به سهم خود 
توضيح داده باشم. شخصا بر اين عقيده  ام 
نه تنها االن و امروز كه با رژيم زن ستيز 
جمهورى اسالمى تا آن جا  كه به ايران بر 
امر  باز  دير  از  بلكه  مواجه ايم،  گردد  مى 
حق طلبى  در تمامى مسائل اجتماعى  و 
از  اعم  جامعه  پيشروان  امر  زنان  منجمله 

زن و مرد بوده است. اين همه از 
ادبيات نوشته شده زنان صحبت 
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به ميان مى آيد انصافا كدام رمان 
به  كه  شناسيد  مى  را  اى  زنانه 
زيبائى آن هم نه بعنوان راوى بلكه قهرمان  
يا پرسوناژ داستان يكى از مهم ترين و غم 
انگيز ترين جلوه هاى ستم كشى زن يعنى 
حسين  غالم  مثل  را  تامينى  بى  و  پيرى 
ساعدى در قصه ى “كدا” بيان كرده باشد، 
كهنسالى امرى است كه در جامعه  ما به 
ويژه كمتر بر روى آن كار شده است، پير 
بودن يا در لفافه هاى تقدس گونه و تو 
استهزا  مورد  يا  است  شده  پيچيده  خالى 
و ريشخند است چند  قصه مضحك در 
است  اين  شناسيد؟  مى  زن  پيره  مورد 
ساعدى  غالمحسين  بودن  پيشرو  وجه 
است  پرداخته  امر  اين  به  زمانى  در  كه 
و  عاطفى  چنان  طرزى  به  و  زيبائى  به  و 
تراژيك “ گدا” را مجسم ساخته است كه  
جهانى  جامعه  بلكه  ايران  جامعه  تنها  نه 
به بسيارى از تعاريف و راه حل ها براى 
سالمندان نرسيده بوده و نرسيده است. اين 
خورد   بر  هر  نهاد  در  بايد  پيشرو  عنصر 
وجود  بايد  مى  من  نظر  به  طلبانه اى  حق 
حسين  نويسنده اش  اينكه  باشد  داشته 
است يا حسنيه كوچكترين اهمييتى ندارد. 
و چه زيبا مى بود كه ما از اين كار ها بيشتر 
مى داشتيم. و مردان بيشترى را اجازه مى 
داديم و آن ها هم به اين كار مى پرداختند 
كه در دفاع از حقوق انسانى براى برابرى 
يك  عنوان  به  جنسيتى  هاى  مرز  از  جدا 
يكطرف  از  و  كنند  عمل  قالب  دو  و  تن 
نشوند  كسانى  هاى  زدن  غر  مرعوب  
كه آن ها را متهم به دخالت در امر زنان 
مى كنند و از طرف ديگر از برج برهوت 
عنوان  به  زنان  مسئله   به  مانندشان  عاج 
بلكه   مبارزاتى  و  سياسى  كمتر  اى  مسئله 
من،و  نظر  به  البته  گيومه  در  دمكراتيك 
“اجتماعى” به اعتبار  برخورد هاى سنتى  
كار اجتماعى را دو  سه درجه از  كار به  
خواند  تر  دست   فرو  سياسى  اصطالح  
را؟  راستى  نكنند.  نگاه  مسئله  اين  به  ن، 
كدام مسئله اجتماعى را در جهان معاصر 
مى شناسيد كه سياسى نباشد؟ و كدام كار 
انجام  به  به حال  اجتماعى تا  غير  سياسى 

رسيده است؟
مستقل  تشكل  كوتاه   سخن  و  اين  بر  بنا 
زنان يك شمشير دو لبه و يك عقب گرد 
از حضور دوشادوش زنان در عرصه هاى 
مختلف زندگى و كار سياسى اجتماعى با 
ساير انسان هاست. ضرورت رفع تبعيض 
از زنان را بايد يك جنبش مطالباتى جدا 

خود  دستور  در  جنسيتى  هاى  مرز  از 
در  تنها  زنان”   زنانه   جنبش”  نه  بگذارد 
اين صورت است كه نه ساير جنبش هاى 
اجتماعى  را رقيب خود مى داند بلكه به 
آن ها نزديك تر مى شود از ان ها نيرو مى 
گيرد و يار كشى مى كند و به آن ها نيرو 
و  است  گرفته  و  داده  اينكه  كما  دهد  مى 
اين رد و بدل نيرو ى انسانى جزو بهترين 
و   ست  مبارزاتى  هاى   سنت  هاى  تجربه 
اتفاقا در اين موارد هم بوده است كه اين 
جنبش ها به پيروزى و موفقيت در جركت 

اجتماعى شان رسيده اند.
ضرورت همسوئى جنبش مطالباتى زنان با 
جنبش كارگرى هم مشخصا از همين جا 
ناشى مى شود از سر هم سرنوشتى  كليه  
مردم محروم جامعه، طبقه ى كارگر بعنوان 
ذينفع ترين طبقه اجتماعى در رفع نابرابرى  
جدا از زن و مردش مناسبترين همراه  براى 
از  صرفنظر  است  طلبى  حق  جنبش  هر 
وضعيت كنونى  اين جنبش  تاريخا بعنوان 
طبقه ا ى كه اكثريت محرومان جامعه را در 
خود جاى داده است  و اصوال حرف آخر 
را به دليل نقشش در توليد  مى زند بخش 

پيشرو آن اين خاصيت را داشته است.
به  تاريخى  منصفانه  نگاه  يك  فقط 
هاى  خواست  و  جنبش  و  بشرى  جامعه 
نام  خود  بر  چه  آن  از  جدا  سوسياليستى 
خورد  شكست  و  گذاشت  سوسياليسم 
ى  اوليه  مشخصات  همان  من  منظور 
ايده هاى سوسياليستى طبقه كارگر در رفع 
اجتماع،  آزادى  جنسى،  طبقاتى،  تبعيض 
حق كودكى، و دهها مسئله مهم مربوط به 
انسان است، انداختن  و تجربه شخصى را 
از اين يا آن سازمان منتسب به سوسياليسم 

با يك تاريخ  و نرم گذاريهايش در جامعه 
تشخيص  تورنسل  كاغذ  هم  هنوز  كه 
آزادى خواهى و برابرى طلبى جنبش هاى 
اجتماعى در كنار ساير جنبش هاست  و 
نمونه مينياتور اخيرش را جنبش دانشجوئى 
كند.   مى  مشخص  داد.  نشان  ايران  در 
آزاديخواه  چپ،  دانشجويان  استثنا  بدون 
سوسياليست  بخوان  طلب!  برابرى  و 
زدند  روند   يك  بر  را  مهرشان  چنان  آن 
آن  نرسيدن  يا  رسيدن  پيروزى  به  (بحثم 
نيست). كه از راديوهاى  خود جمهورى 
اسالمى گرفته تا رسانه هاى ديگر را وادار 
اصالح  و  چپ  به  دانشجويان  تفكيك  به 
سوسياليستى  برابرى  جنبش  كردند.  طلب 
چنان تاثيرى به لحاظ  تبيين حقوق انسانى 
بر جامعه  بشرى گذارده است كه امروز هم 
حتى در شرايطى كه رسانه ها و مكاتب و 
فيلسوفان سرمايه دارى خبر ختم و دفنش 
را روزانه  به جامعه مى دهند. ناگزيرند كه 
خود را در تقابل با آن تعريف كنند. هزار 
سفسطه و كتمان واقعيت  را  بكار گيرند  
دست  و  كنند  لوثش  شوند،  منكرش  كه 
آخر تازه خودشان را هم به چپ و راست 
تقسيم كنند، گوشه هائى از اهدافش را به 

عاريه بگيرند و قس عليهذا...
جنبش  و  سوسياليسم  به  كه  جا  آن  تا 
رغم  على  تنها  نه  مى گردد  بر  كارگرى 
و  رهائى  با  تناقضى  در  كمبودهايش 
است،  نداشته  قرار  زنان  از  تبعيض  رفع 
قالب  در  حتى  آن  اوليه  مبشرين  از  بلكه 

سوسياليست هاى تخيلى بوده است.
انسان محورى ماركسيسم و درک  

هرگز  كمونيسم  از  ماركسيستى 
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و  پيشرو  شركت  با  تناقض  در 
و  روزمره  مبارزات  در  فعاالنه 
جارى جنبش هاى اجتماعى متحد كردن 
و اعتال دادنشان نداشته است، كمونيست 
اكونوميست  از  گز  هر  ماركسى  هاى 
در  شان  شركت  دليل  به  شدن  ناميده 
مبارزات تامين معاشى طبقه ى كارگر و 
شان  سرسختانه  دفاع  دليل  به  شدن  زن 
از رفع هر گونه تبعيض جنسى نهراسيده 
انسان  هيچ  كه  كمونيستها  تنها  نه  و  اند. 

آزاده و انديشمندى از اين بابت هراسى به 
دل راه نداده است. 

جنبش سوسياليستى كه صرفا با ظهورش 
به مثابه يك انقالب در آن كشور به دليل 
جهان  كل  بر  تاثيرش  و  خواستگاههايش 
همان اول كار جدا از هر نقدى كه امروز 
به  حق  به  باشيم  داشته  آن  از  شما  و  من 
قول “جان ريد” دنيا را با طرح مطالباتش 
لرزاند.  اين حقانيت و صالحيت را   كه 
هم  چندى  كه  دارد  آن  جاى  من  نظر  به 
رفع  اجتماعى  و  جنسيتى  فرا  جنبش  ره 
چنبش  ساير  كنار  در  زنان  از  تبعيض 
از  و  بگيريم.  اجتماعى   پيشرو  هاى 
برخورد هاى خصمانه، سكت و بعضا غير 
.اين جان كالميست كه  سياسى بپرهيزيم 
مى خواستم با شما در ميان بگذارم .اما جا 
دارد  كه نكته وار به چند موضوع اشاره 

كنم.

سوسياليستى  تبيين  و  راديكال  نقد   .  1
جنبه   جه  و  هيچ  به  زن  مقوله   از  داشتن 
از  دفاع  و  زن   مشكل  بودن  تر  عمومى 
به  آنان را  بر  عليه تبعيض  مبارزه  زنان و 
نظر من از دستور كار ما خارج نمى كند. 

اعتال  نفع  به  بايد  اول  درجه  در  نقد  اين 
يابى اين جنبش ها و ارتقايشان باشد. نه 
خورد  بر  گاهى  حتى  و  تحقير  تضعيف، 
حسادت آميز و سترون. به آن ها  حتى به 

كمپين يك ميليون امضا.

بين  هاى  نهاد  دست  ابزار  به  تبديل   .  2
وابسته   و  زنان  مسائل  از  دفاع  در  المللى 
هاى  پروژه  با  ها   آن  به  نشدن  اقتصادى 
چند فرهنگى و امثالهمشان، از ديد من به 
هيچ و جه به معنى عدم شركت در مسائل 
روزمره ى هر مسئله و جنبش اجتماعى و 
در اين جا زنان نيست. بلكه آگاهانه عمل 
كردن و تاثير دو جانبه داشتن و به چالش 

كشيدن  حركت هاى آنان است.

3 . نه مسئله ى برخورد غلط به حضور 
زنان  مطالبات  امر  در  مردان  شركت  و 
آنان  در   شركت  عدم  نه  و  است  مطلق 
توسط مردان. موضوع بر سر كمبود هائى 
نادرست  نگرش  يك  از  منتج  كه  است 
ريشه  كه  است  اجتماعى  مبارزات  امر  به 
صد  در  صد  يا  آلترناتيو  گويا  است.  دار 
مسائل  ساير  و  است  شدن  آنان  همرنگ 

كردن  فراموش  را  ها  جنبش  و 
يا بى توجهى مطلق به آن ها و 

حاشيه اى خواندشان.

4 . طبيعى است كه  هر كارى 
و  سازى  فرهنگ  به  بتواند  كه 
جلو بردن جنبش هاى مطالباتى 
تنها  نه  كند  كمك  العموم  على 
اما  نكته  است.  الزم  بلكه  مفيد 
كه  را  ها  اولويت  كه  است  اين 
اول  ى  درجه  در  سياسى   من  عقيده  به 
است  مسائل  اين  كل  بودن  طبقاتى  و 

فراموش نكنيم.

صرفا  نه  اثباتى  هاى  متد  با  بتوانيم   .  5
وجه  تنها  نه  مان  پراتيك  و  گرايانه   نفى 
تمايزمان را از  حركت هاى از باال سازمان 
داده شده نشان دهيم بلكه بيشترين سمپاتى 
را نسبت به اين  مسئله ى مهم در سطح 
اجتماع فراهم كنيم. كافى است نگاهى از 
پدر،  هزاران،  و  بيندازيم  بيروم  به  پنجره 
برادر، همسر، همكار  فرزند را ببينم كه از 
ظلم ستمى كه در ايران به خصوص عليه 
زنان روا مى شوند به ستوه آمده اند. و از 
رهائى  و  برابرى  جنبش  كل  براى  ها  آن 

بخش كمك بگيريم.
كوتا سخن :

من زنم پاى به ره مى آيم دست تو 
مى طلبم تا كه كنم چاره ى كار

من زنم خنده به لب مى آيم نه يكى 
چند كه صد ها و هزار.
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بند 23 بيانيه حقوق زنان
 مصوب كنگره دهم كومه له (سازمان كردستان حزب كمونيست ايران)

  كليه قوانين شرعى و عرفى كه تحت عنوان دفاع از ناموس و شرف در جرم مرتكبين 
جنايت عليه زنان تخفيف ميدهند، بايد لغو گردند.

عقب ماندگيهاى فرهنگى و تعصبات مذهبى تحت عنوان ناموس پرستى امنيت روحى و جسمى زنان بسيارى 
را به خطر مى اندازد، دولتهاى مذهبى و بسيارى از قوانين شرعى و عرفى اين عقب ماندگيها و تعصبات را 

تطهير و پاسدارى مى كنند و به آنها دامن مى زنند.
به منظور حمايت از حقوق انسانى زنان الزم است تا اين قوانين فورا ملغى شوند و براى جناياتى كه از طرف 
پدر، برادر، شوهر، و يا هر فرد ديگرى نسبت به زنان تحت عنوان دفاع از ناموس و نظاير آن صورت مى گيرد، 

مجازات سنگينى تعيين گردد.
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بدون شك براى درک بهتر آنچه امروز بر 
زن مى گذرد، و براى آنكه بتوان پرولتارياى 
انقالبى  پرولتر  زنان  خصوصا  و  انقالبى 
بعنوان  خود  تا  نمود،  مسلح  دركى  به  را 
ميدان  به  پا  زن  بر  ستم  براندازى  پيشتاز 
كننده  فراهم  آنچه  از  بايست  مى  گذارند، 
به  زن  اسارت  ذهنى  و  عينى  هاى  زمينه 
شمار مى آيند، ديد همه جانبه ترى داشت. 
مسلما آنچه زنان را در حصار زنجير ستم 
اتفاقى  و  ناگهان  به  نگهداشته،  مضاعف 
تاريخى  علتهاى  داراى  و  نيامده،  بوجود 
مشخص و معينى است. بدون دنبال كردن 
نقش زن در طول تاريخ در پروسه توليد 
اجتماعى، و رابطه اش با بازار توليد، نمى 
تحقيق  يافت.  دست  علتها  اين  به  توان 
پيرامون اين موضوع ما را به بررسى نقش 
اجتماعى  كار  تقسيم  و  خانواده  در  زن 
سازد.  مى  موظف  مختلف  دوره هاى  در 
سوسياليسم  بنيانگزاران  از  يكى  انگلس 
در  كمونيستى،  جنبش  رهبران  و  علمى 
منشاء  بنام  خود،  ارزشمند  آثار  از  يكى 
دولت  و  خصوصى  مالكيت  خانواده، 
ارائه  زمينه  اين  در  اى  گسترده  تحقيقات 
داده است. سعى مى كنيم از همين كتاب 
جهت  در  گامى  تا  كنيم  عنوان  را  مطالبى 
شناسايى ريشه هاى تاريخى ظلم و تعدى 
بخش  انگلس در  برداريم.  بر زن به پيش 

“پايان حق مادرى” چنين مى نويسد:
ثابت  ثروت  بربريت،  ابتدايى  مراحل  “در 
منحصر به خانه، لباس، زيورآالت خشن و 
وسائل تامين و تهيه غذا چون قايق، اسلحه 
بود.  آشپزخانه  ظروف  نوع  ترين  ساده  و 
غذا را مى بايستى روز بروز بدست آورد. 
گله  با  پيشرفته  شبانى  اقتصاد  با  اقوامى 
هاى اسب و شتر، االغ، گاو، گوسفند، بز و 
خوک خود، مانند آريائى هاى سرزمين هند 
در اياالت پنجاب و گنگ و جلگه هاى رود 
سيحون كه در آن هنگام پر آب تر بودند، 
اكنون  فرات  و  دجله  كنار  در  ها  سامى  و 
فقط  كه  آوردند  بدست  سرزمين هايى 
روز  بطور  مراقبتى  و  نظارت  مختصر  با 
افزونى بر تعداد احشامشان افزوده گرديد 
... اما اين ثروت هاى جديد به چه كسى 
تعلق داشت؟ بدون شك در ابتدا متعلق به 

تيره ها بود ... با اطمينان مى توان گفت كه 
در آستانه شروع تاريخ هستند، همه جا گله 
هاى دام همانند آثار هنرى قبايل بربريت، 
زيور آالت فلزى، لوازم تجملى، و باالخره 
تملك  در  ها،  برده  يعنى  بشرى  هاى  گله 
سران خانواده ها بودند.... اين ثروتها پس 
از آنكه به مالكيت خصوصى خانواده ها در 
آمدند و در نتيجه بسرعت افزايش يافتند، 
پايه  بر  ايكه  جامعه  به  شديد  اى  ضربه 
ازدواج جفتى و تيره هاى مادر ساالرى بنا 
در  جفتى  ازدواج  نمودند.  وارد  بود،  شده 
و  كرده،  وارد  را  جديدى  عنصر  خانواده 
را  طفل  طبيعى  پدر  طبيعى،  مادر  كنار  در 
جاى داد. پدرى كه احتماال از بسيارى از 
پدران امروزى واقعى تر بود. طبق تقسيم 
كار رايج درون خانواده، در آن زمان تهيه 
بود.  مرد  عهده  به  لزوم  مورد  ابزار  و  غذا 
بنا بر اين او هم مالك ابزار بوده و اگر زن 
و شوهرى از هم جدا مى شدند. همانطور 
كه زن وسائل خانه خود را بر مى داشت، 
اختيار  در  را  خويش  كار  ابزار  نيز  مرد 
سنت  مطابق  ترتيب  همين  به  گرفت.  مى 
وسائل  بر  عالوه  مرد  زمان،  آن  اجتماعى 
كار، مالك منابع جديد غذايى يعنى دامها 
و پس از آن وسايل جديد كار يعنى بردگان 
نيز محسوب مى شد ... بنا براين به نسبت 
ازدياد ثروت، از طرفى اين ثروت مقام مرد 
را در خانواده مهمتر از زن كرد و از طرف 
ديگر محركى بود براى مرد تا با استفاده از 
بنفع  را  توارث  سنتى  قواعد  قوى،  موضع 
توارث  بدينگونه  براندازد...  فرزندانش 
مادرى و قوانين پدرساالرى ارث (كه در 
و  شد  واژگون  بود)  مسلط  قوانين  زمانى 
ساالرى  پدر  قوانين  و  پدرى  بازماندگان 
ارث جانشين آن گرديد... برانداختن حق 
جنس  جهانى  ـ  تاريخى  شكست  مادرى، 
فرماندهى  ترتيب)  مرد (بدين  بود.  مونث 
منزل را نيز بدست گرفت، مقام زن پايين 
آورده شد، و به برده ارضاء شهوت مرد و 
وسيله اى براى توليد فرزند تبديل گرديد. 
ميان  در  بخصوص  كه  زن  مقام  تنزل  اين 
يونانيهاى باستان و از آن پيشتر در قرون 
كالسيك كامال مشخص بود، بتدريج پرده 
پوشى شده و گاهى نيز بشكل ماليمترى 

درآمد، ولى به هيچ وجه از بين نرفت.”
تقسيم  و  زنان  “مردان،  بخش  در  انگلس 
مالكيت  خانواده،  “منشاء  كتاب  كار” 
دادن  نشان  براى  دولت”،  و  خصوصى 
نقش  گيرى  شكل  در  كار  تقسيم  اهميت 
بحث  كنون،  تا  گذشته  از  جامعه  در  زن 

خود را چنين ادامه مى دهد:
ها  شاخه  تمام  در  توليد  افزايش  با   ...“
صنايع  و  كشاورزى  دامپرورى،  يعنى 
كرد  قادر  را  انسان  كار،  نيروى  دستى، 
بيش از آنچه براى گذران زندگى خودش 
در  امر  اين  كند.  توليد  داشت،  ضرورت 
از  يك  هر  كه  كارى  مقدار  حال  عين 
اعضاء تيره يا جماعت خانگى يا خانواده 
منفرد ميبايست انجام دهد را افزايش داد. 
افزايش نيروى كار، بيشتر مطلوب گشت. 
برده  به  اسرا  داد.  پاسخ  امر  اين  به  جنگ 
عام  تاريخى  شرايط  تحت  شدند.  تبديل 
اجتماعى  كار  تقسيم  نخستين  زمان،  آن 
نيروى  توليدى  قابليت  افزايش  با  بزرگ 
كار، يعنى ايجاد ثروت و وسعت بخشيدن 
بدنبال  را  بردگى  ضرورتا  توليد  دامنه  به 
خود داشت. نخستين تقسيم كار اجتماعى 
جامعه  بندى  تقسيم  نخستين  به  بزرگ 
تقسيم  طبقه  دو  به  جامعه  و  شد  منجر 
گشت: اربابان و بردگان، استثمار كنندگان 

و استثمار شوندگان.
اينكه مالكيت اشتراكى قبيله همراه با تيره 
احشام ، در چه زمانى بمالكيت فردى سران 
خانواده تبديل شده، تا بامروز هنوز معلوم 
عمدتًا  ميبايست  تبديل  اين  اما  نيست، 
گرفته  صورت  بربريت  ميانى  مرحله  در 
باشد. احشام و چيزهاى جديد ديگرى كه 
خانواده  در  انقالبى  شدند،  ثروت  نمودار 
پديد آوردند. تهيه مايحتاج زندگى هميشه 
توليد  را  وسايل  اينرو  از  بود،  مرد  كار 
مى كرد و آنها را در تملك خود داشت. 
احشام، وسايل جديد معيشت بودند و مرد 
در اهلى كردن آنها پيشگام بود وپرورش 
مالكيت  اينرو  از  گرفت.  بعهده  آنهارا 
احشام و كاالها و نيز بردگانى كه در ازاى 
او  به  بود،  آورده  بدست  كاالها  و  احشام 

مازاد  تمام  اينك  داشت.  تعلق 
زن  افتاد.  مى  مرد  بدست  توليد 

مسئله زن: بحث هاى تئوريك 
نازنين اميرى

اسفند  1386 . مارس 2008 بو  تر
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بود  سهيم  آنها  مصرف  در  تنها 
سهمى  هيچ  آنها  تملك  در  و 
جنگجوى  و  شكارچى  نداشت. 
زن  از  بعد  را  دوم  مقام  باينكه  “وحشى” 
شبان  بود.  قانع  باشد،  داشته  درخانه 
موضع  به  ثروتش  بر  تكيه  با  تر”  “نجيب 
عقب  بزور  را  زن  و  برده  هجوم  مقدم 
راند. و زن نمى توانست اظهار نارضايتى 
كند. تقسيم كار در خانواده، شكل توزيع 
ثروت را ميان مرد و زن تعيين كرده بود. 
اين  با  و  بود  نكرده  تغيير  كار  تقسيم  اين 
همه روابط خانگى پيشين را واژگون كرد، 
فقط باين علت كه تقسيم كار در خارج از 
خانواده تغيير پذيرفته بود. همان علتى كه 
قبال موجب برترى زن در خانواده مى شد، 
خانگى،  بكارهاى  زن  بودن  محدود  يعنى 
اينك برترى مرد را درخانه تثبيت مى كرد. 
در  مرد  كار  با  مقايسه  در  زن  خانگى  كار 
داد.  دست  از  را  خود  اهميت  نان  كسب 
كار مرد همه چيز بود و كار زن “جزئى” 
ناچيز را تشكيل مى داد. در اينجا مى بينيم 
مردان تا  آنها با  برابرى  زنان و  رهائى  كه 
آنزمان كه مردان از كار توليدى اجتماعى 
خصوصى  امرى  كه  كارخانه  به  و  بركنار 
و  است  ناپذير  امكان  محدودند  است، 
امكان ناپذير خواهد بود. رهائى زنان تنها 
بتوانند  زنان  كه  گردد  مى  ممكن  هنگامى 
اجتماعى  و  وسيع  مقياس  به  توليد  در 
شركت كنند و وظايف و امور خانه ميزان 
ناچيزى از وقت آنها را بخود مشغول كند. 
و تنها در زمان ماست كه صنايع مدرن به 
دهد  مى  اجازه  بزنان  تنها  نه  وسيع  ميزان 
كه بمقياس وسيعى در توليد شركت كنند، 
عالوه  و  كند  مى  طلب  آنرا  درواقع  بلكه 
براين تالش دارد تا كار خانگى خصوصى 
نمايد.  تبديل  عمومى  صنعت  يك  به  را 
رهائى  كه  است  صنعت  اين  نتيجه  كه در 
زن ممكن گشته است. برترى واقعى مرد 
برخانه آخرين مانع را از سر راه حاكميت 
لغو  با  مطلق  حاكميت  اين  برداشت.  مرد 
گذار  و  پدر  حق  پيدايش  و  مادر  حق 
همسرى  تك  به  جفتى  خانواده  تدريجى 

تقويت شد و خصلت دائمى يافت.”
و  استثمارگر  طبقات  نيز  امروز  آرى 
از  دولتها  مقام  در  آنها  سياسى  نمايندگان 
تا  گيرند،  مى  بهره  خويش  امكانات  تمام 
ازلى،  نموده،  تحكيم  را  كار  تقسيم  اين 
اين  ماداميكه  دهند.  جلوه  طبيعى  و  ابدى 
كار  تقسيم  اين  درقدرتند  ارتجاعى  دول 

مادامكه  و  ماند.  خواهد  باقى  خود  بقوت 
و  تقديس  هاى  ريشه  محو  براى  زنان 
نكنند،  حركت  كار  تقسيم  اين  تحكيم 
حداكثر به رفرمهايى بيش دست نخواهند 
يافت. مبارزه زنان آزاده و انقالبى نه براى 
بهتر  زيست  شرايط  ايجاد  و  ستم  كاهش 
خويش،  مدنى  حقوق  افزايش  طريق  از 
بلكه ميبايست براى حذف ستم و از بين 
ارتجاعى  هاى  ايده  بازتوليد  منابع  بردن 
درقدرتهاى حاكمه صورت پذيرد. برابرى 
مردان  با  واقعى  برابرى  معناى  به  قانونى، 
نيست. كمتر پيش مى آيد كه اين نوع به 
و  ارتجاعى  قوانين  در  برابرى  اصطالح 
استثمارگر  طبقات  و  دولتها  مانده  واپس 
تصريحات  اينگونه  باشد.  نشده  تصريح 
در  و  نموده  ايجاب  را  رفرمهائى  حداكثر 
مقابل ، اشكال ستم را بيش از پيش پيچيده 
خواسته  است.  ساخته  تر  پوشيده  و  تر 
دمكراتيك  كال  و  صنفى  حقوقى،  هاى 
هرچه  حضور  درپرتو  ميبايست  زنان 
مبارزه  و  انقالبى  جنبش  در  آنان  فعالتر 
ازاين  فقط  و  فقط  گردد.  متحقق  سياسى، 
سنن  و  برآداب  توان  مى  كه  است  طريق 
پوسيده و منحط جامعه طبقاتى مردساالر، 
سخت  جان  هاى  ريشه  محو  ادامه  در  و 
برزنان  مضاعف  استثمار  و  ستم  ديرينه  و 
و  پارلمانتاريستى  مبارزات  اگر  آمد.  فائق 
رفرميستى يعنى مبارزاتى كه قلب ارتجاع 
و امپرياليسم يعنى دولتهاى حاكم را هدف 
قرار نداده باشد، توانست طبقه كارگر را به 
خواهند  نيز  زنان  برساند،  سياسى  قدرت 
هاى  خواسته  به  مشابه  طرقى  از  توانست 
چيزى  چنين  يابند!  دست  خود  اساسى 
ميبايست  انقالبى  زنان  نيست!  توهم  جز 
فاصله بين رفرم تا انقالب را بخوبى درک 
گسترده  شركت  با  ابتدا  همان  از  و  كنند 
خود درمبارزه سياسى، آنهم نه بمثابه جزو 
تابعى از مرد، و براى نيل به قدرت سياسى 
و آگاه بودن به جايگاه خود در آن، آنچه 
اگر  دهند.  انجام  را  پذيرد  انجام  ميبايد 
پرولتارياى آگاه بتواند در سطحى گسترده 
از درون خود رهبران كمونيست و انقالبى 
برجسته اى از زنان تربيت كند، آنگاه امر 
آن  قطعى  تحقق  تا  زنان  واقعى  رهايى 

فاصله كمترى خواهد داشت!
تا زمان انگلس، موقعيت تبعى نيمى از نوع 
شد.  نمى  واقع  سئوال  مورد  هيچگاه  بشر 
تنها در اواسط قرن نوزدهم بود كه ماركس 
و  داوريها  پيش  بر  مبتنى  منطق  انگلس  و 

كه  كردند  ثابت  شكسته،  را  تعصبات 
ضعف  به  ربطى  هيچ  زنان  تبعى  موقعيت 
جسمانى و يا جنبه هاى باصطالح طبيعى 
انگلس  و  ماركس  بالعكس،  ندارد.  زنانه 
بر  ستم  كه  گذاشتند  پيش  را  تئورى  اين 
اجتماعى  سازمان  نتيجه  و  محصول  زن 
بشر بوده و اساسا در هر جامعه از سطح 
مولده و روابط  نيروهاى  مشخص توسعه 

توليدى مبتنى بر آن منتج مى شود.
زن  اجتماعى  موقعيت  ساختن  مرتبط 
توزيع  و  مالكيت  روابط  و  كار  تقسيم  به 
ثروت در يك زمان و جامعه معين منجر 
تا  وضع  اين  كه  شد  سئوال  اين  طرح  به 
سئوال  اين  البته  يافت؟  خواهد  ادامه  كى 

موضوع اصلى بحثها نبود.
انگلس اشاره نمود كه تا قبل از سال 1860 
اى  پديده  خانواده  كه  بود  اين  بر  فرض 
وجه  بهيچ  تاريخى  بلحاظ  و  بوده  ازلى 
بينش  اين  طبق  است.  نداده  شكل  تغيير 
اى  پديده  ازل  روز  از  همسرى  چند 
همسرى،  تك  و  آمد  مى  بشمار  انحرافى 

پديده اى طبيعى.
اين  در  بشر  تاريخ  علم  كه  گفت  انگلس 
“تورات”  كتاب  نفوذ  تحت  كامال  زمينه 
آن  در  كه  كتابى  داشت.  قرار  يهوديان 
تك همسرى ستوده شده و چند همسرى 
بمثابه پديده اى غير طبيعى در تاريخ بشر 

و حتى حيوانات تلقى مى گشت.
انگلس در جواب به آن دسته از محققين 
بورژوا كه اثبات طبيعى بودن تك همسرى 
در زندگى بشر، يارگزينى پرندگان را مثال 
و  كشيد  ميان  به  را  كرمها  مثال  زدند  مى 
تا   50 بين  كرمها،  از  كدام  هر  در  گفت 
200جفت اندام جنسى وجود دارد و كرم 
نوع  بازتوليد  اش  زندگى  طول  تمام  در 

خود را به تنهايى انجام مى دهد.
از  انسان  كه  كرد  اشاره  انگلس  مضافا 
براى  پرندگان  مثال  و  نبوده  پرندگان  تيره 
اثبات باصطالح طبيعى بودن تك همسرى 

بيفايده است.
تكاملى  پروسه  وجوديكه  با  زمان  آن  در 
نوع بشر و يا شكل هاى ابتدائى اجتماعات 
انگلس  اما  بود  نشده  كشف  هنوز  بشرى 
هيچ  كه  كرد  اعالم  را  مهم  حكم  اين 
و  نبرده  بسر  خالء  در  اجتماعى  سازمان 
از تماس متقابل با سازمان هاى اجتماعى 

پيش از خود رها نيست.
“حقوق  كتاب  كه  بود  نگرشى  چنين  با 

مادرى” نوشته باخوفن فيلسوف 
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آلمانى توجه وى را جلب كرد.

با  كتابش  در   باخوفن 
ادبيات  در  كاو  و  كند  و  مطالعه 
مربوط به تمدن هاى كالسيك يونان و رم 
بطور مستند به اين نتيجه رسيده بود كه در 
حاكم  مادرساالرى  ابتدائا  اجتماعات  اين 
بوده است. باخوفن بر اين مسئله نام “حق 

مادرى” نهاد.
باخوفن قادر نشد دالئل تغيير ريشه اى در 
اين وضعيت را مشخص كند، اما توانست 
را  مذهبى  عقايد  در  تغيير  اين  همزمانى 
مادى  شرايط  در  تغيير  از  انعكاسى  بمثابه 
اجتماعات كهن درک كند و گفت در اين 
سرنگونى  دليل  توان  مى  كه  است  عرصه 

حق مادرى را پيدا نمود.
سپس در سال 1871 لوئى هنرى مورگان، 
زيست شناسى كه در ميان سرخپوست هاى 
كرد،  مى  كار  شمالى  آمريكاى  مختلف 
و  فعاليتها  مورد  در  بيشمارش  تحقيقات 
اشكال سازمان اجتماعى آن قبايل را منتشر 

ساخت.
آنچه از تحقيقات مورگان مى شد فهميد 
با  سرخپوستى  جوامع  در  كه  بود  اين 
اصلى  شكل  ابتدائيش  مولده  نيروهاى 
از  كوچكى  نسبتا  گروه  اجتماعى  سازمان 
افراد است كه از طريق نسب مادرى بهم 
مرتبط مى شوند. مورگان اين شكل پايه اى 

را تيره ناميد.
در آن جوامع بنظر مى رسيد كه زن نفوذ 
و  باشد.  داشته  گيريها  تصميم  در  زيادى 
عمده  اتكاء  نقطه  زن،  طريق  از  دودمان 

سازمان اجتماعى بحساب مى آمد.
مى  صورت  قبيله  درون  غالبا  ازدواجها 
گرفت، اما غالبا خارج از تيره. و در اكثر 
موارد اين مرد بود كه وارد طايفه زن مى 

شد، نه بالعكس.
مورد  در  تحقيق  با  همچنين  مورگان 

جهان  مختلف  نقاط  در  ابتدائى  جوامع 
از  دورانها  آن  در  زنان  كه  كرد  مشاهده 
مقام اجتماعى باالئى در جامعه برخوردار 
هاى  گيرى  تصميم  زمينه  در  و  بوده 
رهبران  اند  توانسته  مى  حتى  اجتماعى، 
مرد را انتخاب يا بركنار كنند. اين كشف 
عقب  عقايد  بر  سهمگينى  ضربه  مورگان 
مانده رايج در قرن هجدهم محسوب مى 
شد. مورگان نشان داد كه بسيارى از اين 
گشته  عظيم  تغييراتى  دچار  سپس  جوامع 
مادرساالرى  بجاى  پدرساالرى  آنها  در  و 

نشسته است.
را  تغييرى  چنين  دليل  نشد  قادر  مورگان 
دليل  به  كه  بود  انگلس  اين  دهد.  شرح 
مطرح  و  يافت  دست  تغييرى  چنين 
فعاليتهاى  توسعه  امر  اين  علت  كه  نمود 
همچنين  انگلس  است.  بوده  توليدى 
در  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  مطالعاتش  در 
همسرى  تك  برپايه  روابط،  اوليه  جوامع 
قرار نداشته است. يعنى هنگامى كه جوامع 
براى  طبيعت  از  صرف  استفاده  بر  مبتنى 
هم  همسرى  چند  بود،  زندگى  گذران 
برقرار  زن  جانب  از  هم  و  مرد  جانب  از 
بيشتر  استفاده  و  جامعه  تكامل  با  اما  بود. 
تحت  بيشتر  ازدواجها  ابزارتوليدى،  از 
سياسى  مالحظات  و  درآمد  جامعه  كنترل 
و اقتصادى در ازدواجها دخيل گشت. در 
جامعه  در  موجود  كار  تقسيم  حال  عين 
به  دستيابى  بخاطر  جنسيت،  حسب  بر 
منابع توليدى و بازده بيشتر طورى تكامل 
عمدتا  ثروت  توزيع  و  مالكيت  كه  يافت 
بدست مرد افتاد. بدنبال اين تكامل بود كه 

مردساالرى جانشين زن ساالرى گشت.
مى  نتيجه  است  شده  گفته  آنچه  بر  بنا 
گيريم كه يكم، در مرحله نخستين پيدايش 
اوليه  اجتماعى  سازمان  بشرى،  جوامع 
مادى  زمينه  كه  چرا  بود،  اشتراكى  اساسا 

براى مالكيت خصوصى ابزار توليد وجود 
پايه  بر  اجتماعى  تمايزات  لذا  نداشت. 
بين  در  هم  مالكيت  عرصه  در  تمايزات 
مافوق  دولت  يك  وجود  بنابراين  نبود. 
مردم براى هماهنگ كردن مالكيت، توزيع، 
ضرورتى  مالكيت  توسعه  و  دفاعى  امور 

نداشت.
اوليه  جوامعه  در  زن  اجتماعى  مقام  دوم، 
نقش  زنان  بالعكس،  نبود.  مرد  مادون 

زيادى در تصميم گيريها داشتند.
سوم، حتى در زمانى كه طبقات و سلسله 
بر  كارى  تقسيم  نداشته،  وجود  مراتب 
مبناى جنسيت و در ارتباط  با توليد مثل 

موجود بوده است.
چهارم، زمانى كه امر توليد بدست مرد افتاد 
و تقسيم اجتماعى بر مبناى مالكيت توسعه 
مادرساالرى  جانشين  پدرساالرى  يافت، 

گشت.
دهد  مى  نشان  تاريخ  و  علم  بنابراين 
يا  بشرى  خصلت  بر  مبتنى  نظريات  كه 
بعنوان  جنسى”  “ويژگيهاى  باصطالح 
زن  بر  مرد  ستم  و  سلطه  براى  توجيهى 
كامال بى پايه و اساسند. يعنى آنكه سلطه، 
پديده اى ذاتى و وابسته به نوع جنس مرد 
يا زن نبوده و چيزى غير قابل اجتناب و 

غير قابل تغيير نيست.
جامعه  سرنگونى  گرو  در  زنان  آزادى 
طبقاتى  جامعه  وسرنگونى  است  طبقاتى 
ناممكن  زنان  آزادى  براى  مبارزه  بدون 

است!

(بنفشه  كارگر  زنان  فعالين  از  جمعى 
طرف،  بنى  نوال  آصف،  جميله  قادرى، 
صديقه  بهادرى،  سوسن  پرتوى،  مرجان 

مختارى، نازنين اميرى و....)
مهرماه 
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كليه دروس و دوره هاى آموزشى براى دختران و پسران در مدارس و آموزشگاههاى عالى بايد 
يكسان شود، تقسيم قانونى و عملى رشته هاى آموزشى به زنانه و مردانه بايد لغو گردد، در كليه 
سطوح آموزشى، كالسها بايد مختلط باشد، زنان حق دارند در كليه رشته هاى ورزشى شركت 

كنند و بايد از كليه امكانات ورزشى برخوردار باشند.
            از بيانيه حقوق زن،  مصوب كنگره دهم كومه له (سازمان كردستان حزب كمونيست ايران)

هر گونه تبعيض بر حسب جنسيت در زمينه آموزش و پرورش بايد لغو گردد!



31

فكر ميكنى چرا...؟
فكر مى كنى چرا از صبح تا شب صدا و 
نوحه  برنمى دارد؟  سرت  از  دست  سيما 
سريال  از  ميآيد.  سريال  مى شود،  تمام 
راحت نشده، برايت قرآن ميخوانند. هنوز 
صداى قارى قطع نشده، ترانه پاپ مذهبى 
پى  در  پى  ورزشى  هاى  برنامه  ميشنوى. 
به مغزت شوت مى كنند و برايت قهرمان 
اختالف دارى،  همسرت  با  اگر  ميسازند. 
نسخه  برايت  سر  به  عمامه  كارشناسان 
مى پيچند. اگر نوجوان باشى،”بچه حاجى” 
ها برايت مسئله ميتراشند و خودشان هم 
برايت حلش ميكنند. براى اينكه حتى دو 
فواصل  در  نماند،  آزاد  مخت  هم  دقيقه 
اندرز  و  پند  و  ميآيند  مجريان  ها  برنامه 
مى خوانند.  عرفانى  اشعار  و  مى دهند 
خود  جاى  ديگر  كه  بازرگانى  هاى  پيام 
دارد. چهار طرف تصوير را گرفته است، 
رنگ  به  رنگ  مى زند،  پشتك  مى چرخد، 
را  ذهنت  دارند  كارها  اين  با  مى شود. 
كنترل مى كنند. همه اينها، كار ايدئولوژيك 

است روى مغز تو و من. 
هم  را  خود  ايدئولوژى  مى خواهند 
آنها  مثل  را  دنيا  ما  تا  كنند،  حاكم  ما  به 
خيالشان  آنوقت  شوند،  موفق  اگر  ببينيم. 
انقالب  و  شورش  و  مقاومت  بابت  از 
كماكان از اين  ممكنست  راحت مى شود. 
اما  بزنى،  هم  نق  و  باشى  ناراضى  زندگى 
به خودت دلدارى ميدهى كه عيب ندارد، 
كه  است  خدايى  خواست  هست  چه  هر 
يا  بدهد.  را  اجرمان  دنيا  آن  در  قرارست 
كرد؟  مى شود  چكار  مى گويى  نوميدانه 
ايدئولوژى،  اين  با  ديگر!  است  قسمت 
تازه اگر بخواهى تكانى به خودت بدهى 
و براى كمتر كردن مشكالتت تالش كنى، 
هستند  حاكم  گرگهاى  همين  تو  الگوى 
را  هم  گلوى  اقتصاد  و  سياست  در  كه 
ميجوند، خون زحمتكشان را ميمكند و از 
استخوان مردم براى خودشان نردبان ترقى 
مى سازند. البته هر چقدر هم كه جان بكنى 
ولى  نميرسى  آنها  موقعيت  به  هيچوقت 
مى بينى  كنى  دفت  رفتارت  به  خوب  اگر 
مى كنى.  عمل  آنها  مثل  درست  دارى  كه 

ديگر  ات  شخصى  منافع  به  رسيدن  براى 
از  دارى  يعنى  نميكنى.  رحم  هيچكس  به 

ايدئولوژى آنها پيروى ميكنى. 
بگذار.  بين  ذره  زير  را  رفتارت  و  گفتار 
ممكنست خودت كارگر و يا از قشرهاى 
كه  مى بينى  اما  باشى،  جامعه  زحمتكش 
درست به زبان همين انگلهاى سرمايه دار 
و مالک دارى كارگر جماعت و فقير فقرا 
چنان  را  “عمله”  كلمه  مى كنى.  تحقير  را 
كه  مى آورى  زبان  به  نيشخند  با  و   غليظ 
پرور!  تن  مفتخور!  مى گويى:  دارى  انگار 
مردم  كه  ميكنى  فكر  سرمايه دار!  انگل! 
بى عرضگى  از  مى كشند  چه  هر  محروم 
و تنبلى و خنگى خودشان است. موفقيت 
اين يا آن  كاسب و سرمايه دار را به رخ 
به  پا  كه  ميبينى  مى كشى.  آنها  و  خودت 
عربها،  تركها،  افغانى ها،  دارى  جمع  پاى 
لرها، رشتى ها و... را جوک مى كنى، حتى 
اگر خودت از يك مليت تحت ستم و قوم 
محروم باشى. اگر مرد هستى، ميبينى كه با 
همسر، دوست، خواهر يا مادرت دارى بر 
طبق موعظات آخوندها و به روش سريال 
هاى تلويزيونى رفتار مى كنى. يعنى كار تو 
شده ستم، تحقير، تمسخر، سركوب و همه 
چيزهايى كه الگوى مردانگى است. مى بينى 
كه تو هم دارى به “زن ذليل ها” ميخندى. 
متنفرى  فمينيست ها  از  هم  تو  كه  ميبينى 
فحش  زنان  حقوق  مدافعان  به  دارى  و 
ميدهى. اگر جوان هستى، ميبينى كه آينده 
شخص  جز  نميخواهى  هيچكس  براى  را 
خودت. تنهاى تنها. فكر ميكنى فقط بايد 
اما  بكشى،  بيرون  آب  از  را  خودت  گليم 
ضمنا تظاهر به دوستى و رفاقت را هم بلد 
شده اى. براى اينكه كارهايت پيش برود، 
تظاهر و تعارف كردن را خوب ياد گرفته 
براى  اى.  شده  بلد  را  جنگل  قانون  اى. 
بقاء خودت، بقيه را قربانى مى كنى. يا اگر 
زورت نرسيد همرنگ جماعت مى شوى و 

خودت را با اوضاع منطبق مى كنى.
چكار  هست!  كه  است  همين  مى گويى   
بوده  دنيا  تا  كرد؟  مى شود  چكار  كنم؟ 
هم  من  چيست؟  من  تقصير  بوده!  همين 

يكى مثل بقيه.

اشتباه مى كنى. نه دنيا هميشه اينجور بوده 
فكر  بماند.  همينجور  كه  شده  مقدر  نه  و 
و عمل همه مردم هم يكجور نيست. اين 
دنيا دائما دارد تغيير مى كند. همه چيزش 
عرصه  تا  گرفته  توليد  دهى  سامان  از 
سياست و قانون، از تكنيك و تكنولوژى 
گرفته تا فرهنگ آدمها تغيير كرده و ميكند. 
امكانات براى بهتر شدن و نو شدن زندگى 
مردم بيشتر مى شود، انديشه هاى نو براى 
مى گيرد  شكل  مردم  زندگى  كردن  بهتر 
كهنه  هاى  نظام  مى كند.  پيدا  طرفدار  و 
هاى  روش  و  راه  اجتماعى،  و  اقتصادى 
كهنه سياسى، فرهنگ ها و سنت هاى كهنه 
و دست و پا گير، در هم ميشكند و جاى 
فرهنگ  و  سياست  و  اقتصاد  به  را  خود 
نو و پيشرو مى دهد. اما نه خود بخود! نه 
در  و  ميكند  مقاومت  كهنه  راحت!  و  نرم 
مقابل تغيير چنگ و دندان نشان مى دهد. 
با  اند  كهنه  نظام  حافظ  كه  هايى  رژيم 
توپ و تانك و زندان و قانون، با بمباران 
ايدئولوژيك سعى مى كنند جلوى تغيير را 
بگيرند. نظام كهنه يعنى نظامى كه با سطح 
بشرى  جامعه  دانش  و  پيشرفت  و  تكامل 
خوانا نباشد. يعنى نظامى كه در آغاز قرن 
بيست و يكم، با وجود اين همه ثروت و 
علمى  پيشرفت  و  مادى  امكانات  و  منابع 
در سطح جهان، مردم را گرفتار استثمار و 
فقر و فالكت و جهل و فساد و خرافه نگه 
مشت  يك  منافع  كه  نظامى  يعنى  ميدارد. 
صاحب سرمايه و ملك و ثروت را تامين 
پا  زير  را  جامعه  اكثريت  منافع  و  ميكنند 
منافع  اختالف بين  اين دعوا و  ميگذارند. 
باالييها و پايينى ها، با سازش و وصله پينه 
و “من بميرم تو بميرى” حل نمى شود. با 
اينكه از صبح تا شب بگويند ما همه ايرانى 
و  خدا  پيش  هستيم،  امت  يك  از  هستيم، 
در روز قيامت همه ما را به يك چشم نگاه 
اين  اصال  نميشود.  حل  و....  كرد  خواهند 
حرفها را ميگويند كه آن دعوا و اختالف 
را بپوشانند. كه زجر يك عمر را برايمان 
قابل تحمل كنند. كه ناراضى و تحت فشار 

بمانيم اما به فكر پيدا كردن يك 
راه چاره واقعى نيفتيم. 

آگاهى سرآغاز آزادى است 
      به جوانانى كه آينده اى متفاوت مى خواهند

            ايدئولوژى ما يا آنان؟ مسئله اينجاست!

بو اسفند  1386 . مارس 2008 تر
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 مى گويى بى خيال. يك چيزى 
كن  فكر  خوب  ديگر.  مى شود 
ببين حرفى كه از دهانت در ميآيد 
را هر روز از زبان چند نفر مى شنوى؟ از 
كدام بلندگوها مى شنوى؟ ببين اين حرف 
با حرف مارمولكى كه مى گويد هر چه خدا 
نه؟  يا  دارد  فرقى  مى شود  همان  بخواهد 
نتيجه اش را هم ببين. فكر ميكنى اتفاقى 
بود كه خمينى توانست سوار مردم شود و 
آيا  كند؟  درست  برايمان  را  وضعيت  اين 
بدون تبليغ ايدئولوژى مى توانست مردم را 
دنبال خودش بكشد؟ حتى همين خاتمى 
دوم  بين  اگر   بگير.  نظر  در  را  آبرو  بى 
مردم  از  بخشى  با  حكومت  خرداديهاى 
بخصوص با بخش مهمى از روشنفكرها، 
وجود  ايدئولوژيك  بندهاى  و  پيوندها 
نداشت آيا آن همه جوان آنطور با حرارت 
به  و  ميزدند  سينه  خاتمى  علم  پشت 
ميخوردند؟  را  شعارهايش  فريب  سادگى 
شبانه  تزريق  تاثير  كه  جاهاست  اينجور 
روزى ايدئولوژى مذهبى به جامعه روشن 
على  يا  على  يا  اينهمه  باالخره  ميشود. 
گفتنها و ماه محرم سياه پوشيدنها و حتى 
روى  تاثيرى  بايد  رفتنها،  پارتى”  “حسين 
اينست  حداقلش  بگذارد!  آدم  فكر  طرز 
اميدت  چشم  دوره  يك  براى  هم  باز  كه 
ميشود  دوخته  “صادق”  مسلمان  فالن  به 
ارادت  حسين  و  على  به  ميآيد  بنظر  كه 
حكومتى  اسالم  از  اگر  يا  دارد.  بيشترى 
تو  باشى  شده  ذله  فجيعش  شكل  اين  به 
و  اندازد  مى  دينى”  فكر “نوانديشى  به  را 
امامزاده  به  را  دخيل  كه  ميافتى  راه  اينبار 
اين  ببندى.  امثالهم  و  گنجى  و  آغاجرى 
را  مغزت  ممكنست  كردنها  خدا  به  توكل 
شوى  بلند  كه  باشد  نكرده  تعطيل  آنقدر 
بخوانى،  آيات  نماز  زلزله  مقابل  در  و 
سر  درست  كه  اينست  حداقلش  ولى 
دريا  به  دل  بايد  كه  وقتى  يعنى  بزنگاه، 
بزنى، براى خالص شدن از اين وضعيت 
شورش  به  جدى  بطور  و  بگيرى  تصميم 
شل  زانوهايت  بپيوندى،  انقالبى  مبارزه  و 
جاى  را  سرنوشتت  ميكنى  فكر  ميشود. 
ديگرى مينويسند و از دست تو و مثل تو، 
يعنى مردم معمولى و محروم كه  قدرت 
نميآيد.  بر  چندانى  كار  ندارند  سرمايه  و 
همين  حتى  ايدئولوژى،  نكن  خيال  پس 
يك  اسالمى،  پوسيده  و  كهنه  ايدئولوژى 
مشت حرف مفت و وراجى بيفايده است 
نمى كند؟  فرقى  ما  براى  نبودش  و  بود  و 
فقط فكرش را بكن، از همين امروز برنامه 

هاى صدا و سيما قطع شود. روزنامه ها و 
مجالت وابسته به رژيم منتشر نشود. هيچ 
خرافى  درسهاى  نرود.  منبر  به  آخوندى 
و  مدرسه  آموزشى  مواد  از  علمى  غير  و 
دانشگاه حذف شود! فكر مى كنى ديگر در 
خواهد  بند  سنگ  روى  سنگ  نظام،  اين 
پس  پا  ترديد،  و  ترس  ميكنى  فكر  شد؟ 
كشيدن، بيخيالى و خودخواهى ميتواند به 
راحتى شيوع پيدا كند؟ حاال به يك چيز 
ديگر فكر كن. اينكه شورش عليه نابرابرى 
تمايزات  و  حقوقى  بى  و  محروميت  و 
طبقاتى تبليغ شود. عدم تحمل نظام كهنه 
و يورش بردن به برج و باروى آن تبليغ 
شود. تعاون و همبستگى ميان مردم تبليغ 
تبليغ  تبعيض  و  تمسخر  و  تحقير  شود. 
لوحه  سر  اشتراک  و  جمعى  منافع  نشود. 
تبليغ  مرد  و  زن  برابرى  باشد.  تبليغات 
يك  يعنى  شود.  تبليغ  خرد  و  علم  شود. 
افكار  سلسله  يك  جديد،  فكرى  دستگاه 
هم،  مكمل  هم،  به  مرتبط  هاى  انديشه  و 
نو  حال  در  دائما  و  نقاد،  و  زنده  و  پيگير 
شدن تبليغ شود. فكر ميكنى نتيجه اش چه 

خواهد بود؟                  
از  ما  بدبختيهاى  همه  ولى  قبول!  ميگويى 
بر  ايدئولوژيك  حكومت  يك  كه  اينست 
رسمى،  هاى  رسانه  است.  حاكم  كشور 
ايدئولوژيك  چيز  همه  ند.  ايدئولوژيك 
است. مى گويى ديگر از هر چه ايدئولوژى 
ميگويى  ميخورد.  هم  به  حالت  است 
اين  كه  اينجايش  تا  باشم.  آزاد  ميخواهم 
دارد  را  خود  خاص  ايدئولوژى  دولت، 
ايدئولوژيك  دولت  اين  ميگويى.  درست 
هم  خودش  و  است،  مذهبى  رژيم  است، 
ميگويد. حكومت مذهبى يعنى سلطه تمام 
و كمال ارتجاع هم بر حيطه عمومى (يعنى 
قوانين  و  اجتماعى  و  دولتى  نهادهاى  بر 
هم  و  ها)  رسانه  و  پرورش  و  آموزش  و 
دولتى  غير  (نهادهاى  خصوصى  حيطه  بر 
حكومت  فردى).  و  خانوادگى  امور  و 
است  سخت  جان  حكومت  يك  مذهبى 
كردن  محروم  با  را  سختى  جان  اين  و 
و  ها  فرصت  و  ابزار  از  مردم  اكثريت 
شرايط جمعى و فردى براى آگاه شدن و 
متشكل شدن بدست ميآورد. بنابراين دين 
بايد از حكومت جدا باشد. جدا كردن دين 
يك  ساختن  شرايط  از  يكى  حكومت،  از 
زندگى متفاوت، يك جامعه پيشرو و يك 
دولتها  همه  در  اما  است.  دمكراتيك  نظام 
آنها،  سكوالرترين  حتى  جوامع،  همه  و 
باالخره يك ايدئولوژى حاكم وجود دارد. 

كشورى  هر  پرورش  و  آموزش  دستگاه  
در  ببين  و  بگير  نظر  در  خواستى  كه  را 
درسهايى كه از روز اول دبستان به بچه ها 
ايدئولوژى  دانشگاه،  آخر  روز  تا  ميدهند 
حاكم بر آن كشور حضور دارد يا نه؟ و آيا 
مى تواند حضور نداشته باشد؟ اگر جامعه 
طورى سامان پيدا كرده كه اقليتى از افراد به 
قيمت كار و رنج  و فقر و فالكت اكثريت 
ثروت  و  توليد  وسايل  و  سرمايه  صاحب 
شوند، مگر مى شود انتظار داشت كه بچه 
ها را در مدارس با ديدگاه جمع گرايى و 
اشتراک و تعاون و شورش عليه تمايزات 
در  دارى  انتظار  آيا  كنند؟  تربيت  طبقاتى 
جامعه اى كه يك سلسله مراتب هرمى بر 
آن حاكم است و اقليت بر دوش اكثريت 
نشسته و قدرت سياسى را در دست خود 
قبضه كرده است، فلسفه هايى كه برترى 
جويى و فردگرايى را توجيه ميكنند مسلط 
نباشد؟ حاال از يك طرف ديگر به مسئله 
نگاه كن! آيا انتظار دارى كه بدون وجود 
حاكم  و  متفاوت  كامال  ايدئولوژى  يك 
شدن آن بر اعتراض و مقاومت و شورش 

مردم بتوان از پس اين نظام برآمد؟ 
 اين را هم بدان كه ايدئولوژى نخواستن 
يعنى  است.  ايدئولوژى  نوع  يك  خودش 
كن  فكر  اين  به  نبودن.  شدن  رها  فكر  به 
فكر  تو  مثل  كه  هستند  يكسرى  چرا  كه 
مى كنند.  پيدا  را  يكديگر  افراد  مى كنند؟ 
همفكرها. كسانى كه فكر و بينش نزديك 
ايدئولوژى  ميگويى  دارند.  همخوان  و 
خشك است. دست و پاى آدم را ميبندد. 
مانع آزادانه فكر كردن ميشود. خب حاال 
ميخواهد  دلت  كه  آنجورى  كن  سعى 
خواستى.  كه  جور  هر  كنى.  فكر  آزادانه 
حاال بگو فكرت چيست؟ ميخواهى با اين 
ميآيد  بدت  آن  از  هم  خيلى  كه  وضعيت 
چكار كنى؟ قبول دارى كه بايد سرنوشتت 
كه  ميكنى  فكر  يا  كنى  تعيين  خودت  را 
هيچ كارش نمى شود كرد و سرنوشت ما 
را جاى ديگرى بافته اند؟ خب! پس چه 
فكر  آزاد  سر  بر  فرياد  و  داد   آنهمه  شد 
آزادانه  مى خواهى  خودت.  شخص  كردن 

فكر كنى كه اسيرى؟!
همه  دنيا  در  االن  بردار!  دست  مى گويى 
چيز روى هواست. همه جا بحران است. 
هيچ چيز قطعى وجود ندارد كه بشود به 
پيدا  نجات  گرداب  اين  از  و  چسبيد  آن 
كرد. مى گويى در اين اوضاع سردرگم، از 

كجا معلوم كه آن ديگرى درست 
فقط  كه  معلوم  كجا  از  نگويد؟ 
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داشته  وجود  درست  چيز  يك 
حق  هركس  مى گويى  باشد؟ 
را  خودش  مطلوب  حقيقت  دارد 
بايد  كه  ميدهى  تشخيص  تو  باشد.  داشته 
مبارزه كنى و تسليم نشوى. كسى جلويت 
كه  ميدهم  تشخيص  من  است.  نگرفته  را 
ميگويى  بسازم.  اوضاع  با  و  شوم  تسليم 
جزيره  يك  در  اگر  البته  دارم!  حق  منهم 
تك و تنها زندگى ميكردى و هيچ ربطى 
تو  با  حق  نداشتى  بشر  نوع  و  جامعه  به 
بود. ولى آدم موجود اجتماعى است. بدون 
زندگى اجتماعى و ارتباط با آدمهاى ديگر، 
هيچ آدمى آدم نيست. ارتباط هم يعنى كار 
و  پيوسته  يعنى  يكديگر،  كار  به  داشتن 
وابسته بودن به عمل و فكر جمعى، يعنى 
رو در رو شدن با شرايط جامعه به شكل 
از  گروهى  در  گرفتن  قرار  يعنى  جمعى، 
انسانها كه براى حفظ وضع موجود تالش 
مى كنند و يا تعلق داشتن به گروهى ديگر 
حركت  موجود  وضع  تغيير  براى  كه 
ميكنند. تو چه آگاه باشى چه نباشى، چه 
بخواهى چه نخواهى، در يكى از اين دو 
گروه قرار ميگيرى. اگر كنار نشسته اى و 
به خيال خودت از همه چيز و همه كس 
مستقل شده اى، در عمل تاثيرى بر وضع 
آن  حفظ  به  يعنى  اى.  نگذاشته  موجود 

كمك كرده اى.
چمنى،  هر  از  ميخواهم  من  اما  ميگويى 
كه  مطلق  بد  و  مطلق  خوب  بچينم.  گلى 
از  را  خوب  چيزهاى  ميخواهم  نداريم. 
ايدئولوژى هاى مختلف بگيرم.  مى گويى 
پيروى  ايدئولوژى  يك  از  فقط  بايد  چرا 
درست  تو  حرف  اين  بگوييم  اصال  كنم؟ 
و عملى است. راه بيفت و از هر چمنى، 
بچين.  و  كن  پيدا  را  خوشبويش  گلهاى 
چطور  كن:  فكر  هم  سئوال  اين  به  ولى 
خوب و بد را تشخيص ميدهى؟ معيارت 
كدام  و  خوشبوست  گل  كدام  اينكه  براى 
دارى  تو  كن!  فكر  خوب  چيست؟  بو  بد 
در  اول  را  راهى  و  برنامه  و  عقيده  هر 
ذهن  در  خودت  كه  خاصى  چارچوب 
ميكنى  الك  را  آنها  ميدهى،  قرار  دارى 
برداشت  با  ميگذرانى،  خاصى  فيلتر  از  و 
از  خودت  كه  خاصى  گيرى  نتيجه  و 
ميكنى،  مقايسه  دارى  گذشته  تجربيات 
آنها را با ارزشها و روابط و عادات خاصى 
كه خودت از قبل قبول دارى ميسنجى، و 
باالخره اين عقيده يا آن برنامه را قبول يا 
رد مى كنى. اينها همه اش يعنى چارچوب 

و معيارهاى ايدئولوژيك داشتن! 

اينطورند.  مردم  همه  راحت،  خيالت 
باالخره  ولى  ندانند  خودشان  ممكنست 
هستند.  ايدئولوژى  آن  يا  اين  تاثير  تحت 
طور  خودشان،  جايگاه  و  نقش  و  دنيا  به 
آسمان  از  نگاه  اين  ميكنند.  نگاه  خاصى 
نازل نشده. خدادادى و مادرزادى نيست. 
طبقاتى  دنياى  اين  در  آدمها  عمل  و  ذهن 
هميشه تحت سلطه اين يا آن ايدئولوژى 
ديد.  نبايد  اى  فله  را  مردم  ميگيرد.  قرار 
رفتارهاى  و  فكرها  خيلى  مردم  بين  آدم 
ميبيند.  مشترک  فرهنگ  ميبيند.  مشترک 
اما خوب كه دقت كنى متوجه ميشوى كه 
هم  مثل  همه  وقتها  خيلى  و  جاها  خيلى 
هم  مثل  همه  رفتار  و  فكر  نميكنند.  عمل 
نيست. مثال نگاه و عمل آن كارگرانى كه 
وقتى مى بينند حقشان دارد خورده مى شود 
آخر  تا  و  كنند  اعتصاب  ميگيرند  تصميم 
پايش ميايستند و از كتك خوردن و زندان 
و  ها  چاپلوس  آن  با  نمى ترسند،  رفتن 
فرصت طلبهايى كه حاضرند منافع همه را 
فداى منفعت شخصى خود كنند، از زمين 
كه  جوانى  دختر  آن  دارد.  فرق  آسمان  تا 
نيروى  مقابل  در  ميخرد،  جان  به  را  خطر 
كوتاه  كوماندوها  فاطمه  و  شورش  ضد 
نميآيد، پررويى ميكند، مسخره شان ميكند 
و فحش مى دهد تا براى بقيه سرمشق شود 
براى خودش يك نوع ايدئولوژى دارد كه 
كامال با ايدئولوژى دخترانى كه امروز تابع 
تصميم و خواسته پدر و برادر و فردا اسير 

شوهر هستند فرق دارد. 
چيز  ايدئولوژى  تعريف  ولى  ميگويى   
يك  ايدئولوژى  گويى  مى  است.  ديگرى 
آن   توى  كه  است  بسته  فكرى  دستگاه 
يكسرى حكم ها چپانده اند كه نه اجازه 
دارى آنها را انكار كنى و نه ميتوانى آنها 
جز  ندارى  اى  چاره  پس  بدهى.  تغيير  را 
و  كنى  تعطيل  و  منجمد  را  مغزت  اينكه 
بشوى يك موجود متعصب و مسخ و زبان 
نفهم مثل همين حزب الهيها. ميگويى هر 
در  اينكه  محض  به  را  شاداب  و  نو  فكر 
از  بگذارى  ايدئولوژى  تنگ  هاى  قفسه 
اينهايى  اما  مى شود.  خفه  و  ميافتد  نفس 
كهنه  ايدئولوژيهاى  مورد  در  ميگويى  كه 
دنيا  اين  چيز  همه  كه  است  ارتجاعى  و 
مرتبا  را  ها  پديده  ميكنند.  بيان  وارونه  را 
يك  به  نمى بينند.  تحول  و  تغيير  حال  در 
نظم ابدى و ازلى و سرنوشت هاى از پيش 
تعيين شده معتقدند. آدمها را نهايتا بازيچه 
يك  آزمايشگاهى  موش  و  عروسك  و 
قادر متعال ميدانند. احكام و قوانين كهنه 

گذشته  جوامع  در  كه  اى  مانده  عقب  و 
بشرى برقرار بوده و امروز فقط به درد اين 
كودكى  و  جهل  نماد  بعنوان  كه  ميخورد 
و  دارى  برده  ستمگرانه  روابط  و  انسانها 
را  شود  گذاشته  تاريخ  موزه  در  فئودالى 

حكم الهى مينامند. 
ايدئولوژى هايى  آن  فقط  نكن  فكر  البته 
خشك  آشكارا  كه  هستند  عقبگرا  و  كهنه 
و غير قابل انعطاف و گرد و خاک گرفته 
اند. دنيا را با نسبيگرايى و شك گرايى و  
هم  ايدئولوژيك  غير  ظاهرا  ايدئولوژيهاى 
ميتوان وارونه و غير واقعى نشان داد! يك 
ايدئولوژى ميتواند آنقدر بدبينى به خورد 
آدمها بدهد كه ديگر به فكر تغيير زندگى 
شخصى و امروز و فرداى خود هم نباشد 
ميتواند  بشرى.  جامعه  تغيير  به  رسد  چه 
’نمى دانم  آنقدر  و  باشد  گرا  شك  آنقدر 
و نمى شود فهميد’ به مغز ما فرو كند كه 
بر  حاكم  قوانين  فهميدن  فكر  به  ديگر 
جامعه بشرى و ريشه  و راه حل دردهاى 
اجتماعى نيفتيم. مى تواند آنقدر نسبى گرا 
هدفى  چه  بفهميم  نتوانيم  اصال  كه  باشد 
عمال  يعنى  بد.  هدفى  چه  و  خوبست 
طبقاتى،  و  جانبدار  دنياى  اين  در  نتوانيم 
جاى خود را مشخص كنيم و براى تحقق 
جامعه  يك  ساختن  يعنى  انقالبى  هدف 
طبقاتى  استثمار  و  ستم  از  آزاد  و  پيشرو 
تالش كنيم. ميتواند آنقدر كوته انديشانه و 
ارتجاعى باشد كه جامعه بزرگ انسانها را 
بر مبناى مليت و قوم و مذهب، جنسيت 
و يا ميزان سرمايه و ثروت تقسيم بندى و 
ارزش گذارى كند. كاال و بازار را پرستش 
كند. رقابت بر سر منافع فردى يا گروهى 
و  بشر  ذات  و  جوهر  را  بقاء  تنازع  و 
اين  بداند.  جامعه  ترقى  و  پيشرفت  عامل 
ايدئولوژى ها با وجود ظاهر غير جزمى و 
ابدى  به  دارند،  كه  مدرنى  پسا-  يا  مدرن 
و  احكام  يكسرى  بودن  تغيير  غيرقابل  يا 
حتى  پايبندند.  و  معتقد  روابط  و  ارزشها 
اگر اين پايبندى را به اين شكل بيان كنند 
ولى  هستيم  ناراضى  موجود  وضع  از  كه 
بهتر  و  نيست  دادن  تغيير  قابل  وضع  اين 
به  خود  نگاه  نوع  كلى  بطور  بشر  است 
خوب و بد را عوض كند تا خيالش راحت 

و وجدانش آسوده شود! 
 ميگويى با وجود همه اين حرفها، انديشه 
آزاد و پيشرو بايد بيشتر حالت جرقه هاى 
آزاد در اينجا و آنجا داشته باشد تا حلقه 

زنجير.  يك  از  يافته  نظم  هايى 
در  البته  است،  درست  حرفت 
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صورتى كه نخواهى با اين انديشه 
ها كارى بكنى، اگر نخواهى آنها 
زندگى  تكامل  و  تغيير  براى  را 
انديشه  يك  بودن  پويا  اصال  ببندى.  بكار 
با اين مشخص ميشود كه چقدر به تكامل 
و پيشرفت جامعه بشرى كمك ميكند. آيا 
بدون داشتن هدف مشخص (هر هدفى در 
هر عرصه اى از زندگى كه باشد) ميتوان 
انديشه اى را مثبت يا منفى ارزيابى كرد؟ 
خوبست.  آزاد  هاى  جرقه  ندارد!  امكان 
انديشه هاى پيشرو و پويا با همين جرقه 
ها شكل ميگيرد. ولى با جرقه نه ميتوان دنيا 
را روشن كرد و نه اتاق را گرم كرد. بايد 
از جرقه ها، آتشى درست كرد. ايدئولوژى 
پيشرو و انقالبى، حكم اين آتش را دارد. 
در  جديد  هيزم  دميد،  آن  به  مرتب  بايد 
و  ريخت،  نفت  رويش  به  گذاشت،  آن 
روشن  براى  آتش  اين  كه  نكرد  فراموش 
كردن دنيا و ديدن ناديده ها و گرم كردن 
نه  است  شده  برافروخته  انسانها  زندگى 

براى پرستش و تقديس.
در  درست  حرف  و  فكر  اما  ميگويى 
نيست.  خاص  فرد  يا  گروه  يك  انحصار 
قبول! حرفت كامال صحيح است. خيلى از 
تئوريهاى علمى را ممكنست دانشمندانى 
تدوين كنند كه از نظر اعتقادات مذهبى يا 
نداشته  آنها  با  توافقى  هيچ  سياسى  افكار 
كه  كسانى  ممكنست  وقتها  خيلى  باشيم. 
در جاده زندگى اجتماعى و سياسى با آنها 
اشكاالتى  برداريم  قدم  دو  نميتوانيم  حتى 
و  فكر  به  انتقاداتى  و  ببينند  ما  كار  در  را 
عمل ما بكنند كه خودمان نتوانسته بوديم 
و  بشرى  تجربه  كه  اينست  علتش  ببينيم. 
دريچه ها و دروازه هاى شناخت نوع بشر 
را  سندش  و  نيست  هيچكس  انحصار  در 
نزده  ايدئولوژى  آن  يا  اين  پيروان  اسم  به 
اند. اما فرق است بين جرقه ها و كبريت 
كشيدنهاى اينجا و آنجا كه موقتا محدوده 
اى را روشن ميكند با درست كردن آتش 
فكر  كه  كسى  تو  بنظر  چراغ.  ساختن  يا 
براى  واجب  راهكارهاى  از  يكى  ميكند 
است  آيات  نماز  خواندن  زلزله،  با  مقابله 
همانطور به مشكالت و مصائب جامعه و 
ماترياليست  يك  كه  ميكند  برخورد  مردم 
معتقد  كه  كسى  تو  بنظر  علم؟  به  معتقد 
انسان  از  انسان  كشى  بهره  بودن  ابدى  به 
طبقات  بقيه  بر  طبقه  يك  بودن  حاكم  و 
است، ظلم و حرص و آز و خودخواهى 
مراتب  سلسله  مى داند،  بشر  ذات  در  را 
و  الهى  نظم  بازتاب  را  جامعه  بر  حاكم 

سلسله مراتب بين خدا و نمايندگان خدا با 
بندگانش مى داند، سلسله مراتب اقتصادى 
و  طبيعى  چيزى  را  كار  و  سرمايه  بين 
منطقى وانمود مى كند، همان عملكردى را 
كه  دارد  سياسى  قدرت  در  و  جامعه  در 
نگاه  به  كه  كسى  يعنى  كمونيست،  يك 
از  بشرى  جوامع  تاريخ  به  عينى  و  علمى 
ابتدا تا حاال دريافته است كه مناسبات ميان 
انسانها و نظام هاى اجتماعى و اقتصادى 
ثابت و هميشگى نيستند و مرتبا تغيير كرده 
و ميكنند. مناسبات و نظام ها و فرهنگها 
و باورهاى كهنه با انقالب جاى خود را به 
نو داده و ميدهند. طبقات پيشرو و انقالبى 
كه ابتدا تحت سلطه اند بر طبقات عقبگرا 

كه حاكمند غلبه ميكنند؟ 
و  ايدئولوژى  از  ميگويى  كه  تو  راستى 
حاال  تا  ميآيد،  بدت  ايدئولوژيك  دولت 
اين  بودن  طبقاتى  و  بودن  جانبدار  به 
اصال  اى؟  كرده  فكر  دولت  و  ايدئولوژى 
كاركردى  چه  و  ميخورد  دردى  چه  به 
اين  به   دادن  جواب  دنبال  اگر  دارد؟ 
و  حاكم  ايدئولوژى  ربط  و  نروى  سئوال 
سلطه  و  طبقاتى  نظام  به  موجود  دولت 
طبقه اقتصادى معينى را نفهمى بزرگترين 
چون  اى؟  خورده  ايدئولوژى  از  را  كلك 
يكى از اصليترين كارهاى اين ايدئولوژى 
پنهان كردن ماهيت طبقاتى خودش است. 
صحبت  بشريت  و  ملت  و  امت  اسم  به 
نژاد  و  رنگ  به  كه  ميكند  ادعا  كند.  مى 
و جنسيت و شناسنامه و كيف پول آدمها 
نگاه  چشم  يك  به  را  همه  و  ندارد  كارى 
مرتبا  ايدئولوژى  اين  سخنگويان  ميكند. 
موعظه ميكنند كه مال و مقام دنيوى اعتبار 
و ارزش ندارد و معيار و محك، تقواست. 
اما  اينها حاكمند و شكاف طبقاتى و فاصله 
فقر و ثروت هر روز عريضتر ميشود. طبقه 
سرمايه دار و زميندار و بورس باز چاقتر 
و حريصتر ميشود و همزمان ولى فقيه كه 
به  فتوا  است  ايدئولوژى  اين  اصلى  نماد 
حرام و غيرشرعى بودن اعتصاب كارگران 
براى  پرورش  عدالت  دستگاه  و  ميدهد. 
قرص  يك  اندازه  به  گاه  (كه  دنيا”  “مال 
نان است)  دست مى برد و جوانان را با 

جرثقيل اعدام مى كند.
من  دارد  اشكالى  چه  حاال  مى گويى   
اصال  يا  باشم  نداشته  را  تو  ايدئولوژى 
ايدئولوژى نداشته باشم؟ مهم اينست كه با 
هم متحد شويم و عليه اينها مبارزه كنيم؟ 
اشكالى  هيچ  كردن  مبارزه  و  شدن  متحد 
مختلف  ايدئولوژيهاى  با  خيليها  ندارد. 

ميتوانند با هم متحد شوند و براى اهداف 
يا  درازمدت  كوچك،  يا  بزرگ  سياسى 
كوتاه مدت مشتركا مبارزه كنند. جنبش ها 
و انقالبها هميشه با اينطور اتحادها پيشروى 
كرده اند و ميكنند. اصال رسم و قاعده اش 
همين است و غير از اين نميشود. ولى اگر 
اهداف عميقتر و درازمدت تر و روشنترى 
و  حقيقى  دوستان  ميخواهى  اگر  دارى، 
تشخيص  درست  را  واقعيات  دشمنان 
دهى، اگر نميخواهى تا نصفه راه را بروى 
و تازه بفهمى همه تالشها و فداكاريهايت 
در خدمت اهداف و منافعى غير از آنچه 
نميخواهى  اگر  گرفته،  قرار  ميخواستى 
ايدئولوژى  كه  شوى  كسانى  رو  دنباله 
ارتجاعى دارند، و اگر ميخواهى كه اتحاد 
پايدارتر  و  محكمتر  مبارزه  ميدان  در  ما 
ايدئولوژى  بهترست  باشد  تر  آگاهانه  و 
انقالبى را بشناسى، درک كنى و به عمل 
درآورى. دو واقعيت سرنوشت ساز وجود 
دارد. اوال فقط  آن نيرويى ميتواند رهبرى 
و  بگيرد  بدست  را  اجتماعى  جنبش  يك 
به  را  آن  خواه  كند،  رهبرى  را  انقالبى  يا 
دهد،  تكاملش  و  ادامه  و  برساند  پيروزى 
نابود  و  بكشاند  شكست  به  را  آن  خواه 
كند، كه ايدئولوژى مشخصى داشته باشد. 
ايدئولوژى  يك  رهبرى  تحت  فقط  ثانيا 
راه  ميتوان  كه  است  علمى  و  انقالبى 
پيروزى انقالب اجتماعى را هموار كرد و 
مبارزه مرگ و زندگى براى جلوگيرى از 
سقوط و عقبگرد و نيمه كاره ماندن آن را 

به پيش برد.  
ميگويى ولى آن ايدئولوژى كه تو سنگش 
كارنامه  چندان  هم  ميزنى  سينه  به  را 
درخشانى ندارد، در عمل شكست خورده 
انسانها  فطرت  و  ذات  با  چون  است 
خوانايى ندارد. ميگويى آنقدر همه جانبه 
برگرد  برو  بدون  و  المسائلى  توضيح  و 
ندارد.  مذهب  با  چندانى  فرق  كه  است 
ايدئولوژى  از  تو  شناخت  كه  بگويم  بايد 
است.  سطحى  و  نادرست  كمونيستى 
درک اغلب جوانان در مورد آن نادرست 
در  كه  آنست  مهمش  علت  يك  است. 
شاه)   حكومت  دوره  (مثل  حكومت  اين 
ايدئولوژى كمونيستى سركوب مى شود و 
مردم  از دهان مخالفين كمونيسم، از دهان 
مرتجعين و تبليغات آنان و نظام آموزشى 
چيست.  كمونيسم  كه  شنوند  مى  آنان 
ايدئولوژى كمونيستى يعنى دستگاه فكرى 

پويا، علمى و انقالبى نيروى نو، 
جامعه  در  ساز  آينده  و  پيشرو 
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هاى  پديده  همه  كه  واقعيت 
موجود در كائنات، منجمله همين 
پيدايش  محل  كه  كوچك  سياره 
و تكامل و سرانجام نابودى جامعه بشرى 
است، پديده هايى عينى و قابل شناختند و 
هيچ نيروى ماوراء الطبيعه اى خارج از اين 
وجود مادى كه سرنوشت كل يا جزء آن 
را تعيين كند يا مسئول شروع و خاتمه آن 
باشد در كار نيست. همه پديده هاى مادى 
ميآيند،  بوجود  تكاملند.  و  تغيير  حال  در 
رشد ميكنند، از ميان ميروند و در واقع به 
ميدهند.  شكل  تغيير  ديگرى  مادى  پديده 
هر پديده، اتحادى از اضداد درونى است و 
فرايند زندگى و تكامل هر پديده را مبارزه 
ديگر  وجه  بر  وجهى  غلبه  و  اضداد  اين 
از  بشرى  جوامع  تاريخ  مى دهد.  تشكيل 
زمانى كه طبقات اجتماعى شكل گرفتند، 
تاريخ مبارزه طبقاتى است كه بين دو وجه 
دارد:  جريان  جامعه  اين  محكوم  و  حاكم 
و  سياسى  قدرت  كه  طبقاتى  بين  يعنى 
موجود  نظم  و  دارند  بدست  را  اقتصادى 
تحت  كه  طبقاتى  با  مى كنند  نمايندگى  را 
سلطه حاكمان قرار دارند و منافع خود را 
در نظمى نوين و متفاوت جستجو مى كنند. 
تكامل جامعه بشرى از نظام برده دارى به 
سرمايه  به  فئوداليسم  از  سپس  و  فئودالى 
گرفته  صورت  مبارزه  همين  حول  دارى 
اجتماعى  نيروهاى  اين  از  يك  هر  است. 
كه زمانى در جايگاه محكوم و سپس در 
مقام حاكم قرار گرفته اند، دستگاه فكرى 

ويژه خود را شكل داده اند. 
مختص  ايدئولوژى هاى  مختلف،  طبقات 
دنياى  در  پيشرو  طبقه  دارند.  را  خود  به 
نظام  كردن  سرنگون  براى  كه  معاصر 
طبقاتى و استثمار فرد از فرد مبارزه ميكند 
است.  پرولتاريا  يا  جهانى  كارگر  طبقه 
ايدئولوژى كمونيستى، دستگاه فكرى اين 
طبقات  همه  تاريخ  طول  در  است.  طبقه 
طبقاتى  جنبه  پرولتاريا  از  بغير  اجتماعى 
را  آن  و  اند  پوشانده  را  خود  ايدئولوژى 
معرفى  بشر  نوع  افراد  همه  منافع  نماينده 
بر  پرولتاريا،  آنها  خالف  بر  اما  اند؛  كرده 
جانبدار بودن ايدئولوژى كمونيستى تاكيد 
كمونيستى  ايدئولوژى  بنابراين  ميكند. 
حقيقت  يعنى  علمى  ايدئولوژى  يك 
از  و  انقالبى  حال  عين  در  اما  جوست؛ 
نظر طبقاتى جانبدار است. اين ايدئولوژى، 
در  كارگر  طبقه  سياسى  برنامه  راهنماى 
ايدئولوژى  اين  است.  مختلف  كشورهاى 
از  پس  و  كارگرى   انقالبات  راهنماى  

راهنماى  كارگر  طبقه  رسيدن  قدرت  به 
ساختمان جوامع  سوسياليستى بوده است. 
انقالب  و  روسيه  در   1917 اكتبر  انقالب 
ايدئولوژى  رهبرى   تحت  درچين   1949
كمونيستى انجام شد و به پيروزى رسيد. 
داد  نشان  انقالبات  همين  پيروزى  اتفاقا 
كه چيزى به عنوان ذات و فطرت ثابت و 
تغيير نيافتنى انسان وجود ندارد زيرا لگد 
مال شدگان جامعه كه ساليان سال گرفتار 
بودند  سنت  و  جهل  و  فالكت  و  فقر 
برنامه  و  ايدئولوژى  تاثير  تحت  توانستند 
انقالب  درگير  شوند،  آگاه  كمونيستى 
شوند، مناسبات كهنه را واژگون كنند، به 
پيروزى برسند، خود و جامعه را دگرگون 
در  دهه  چند  از  بعد  كارگر  طبقه  كنند. 
شوروى و سپس در چين شكست خورد، 
كمونيستى  ايدئولوژى  شكست  اين  اما 
انقالبى  پرولتارياى  شكست  بلكه  نبود. 
ايدئولوژى  از  كه  بود  كسانى  مقابل  در 
و  كشيده  دست  كارگر  طبقه  اهداف  و 
اقتصادى  و  سياسى  برنامه  و  ايدئولوژى 
بورژوازى و سرمايه دارى را پذيرفته بودند. 
كمونيستى  ايدئولوژى  و  كمونيسم  اينها 
و  ها  انگيزه  و  اصول  كردند،  تحريف  را 
سوسياليسم  را  خود  سرمايه دارى  اهداف 
عناوين  تحت  كردند،  معرفى  كمونيسم  و 
كمونيست هاى  به  مختلف  هاى  بهانه  و 
ميراث  كوشيدند  و  كردند  حمله  واقعى 
انقالبى آنان را نابود و بر تجارب انقالبى 
شعار  بپاشند.  فراموشى  خاک  گذشته 
انقالبى  كمونيستهاى  از  بعد  كه  نيروهايى 
رسيدند  قدرت  به  چين  و  شوروى  در 
ايدئولوژى  طبقاتى  ماهيت  روشن  بازتاب 
آنهاست:  “سوسياليسم يعنى دستمزد و رفاه 
بيشتر براى شخص من” و “ثروتمند شدن 
ايدئولوژى  بيان  اينها  است”  شكوهمند 
فردگرايانه  و  خودخواهانه  و  حريصانه 
سرمايه دارى است! همين ها بودند كه در 
جديد،  مذهب  يك  كمونيسم  از  شوروى 
ضد  و  جامد  و  خشك  درسى  رشته  يك 
انقالبى، درست كردند زيرا از ايدئولوژى 
پويا و انقالبى مى ترسيدند و از آن متنفر 
انقالبى  كمونيسم  كه  مى دانستند  بودند. 
حاكميت  و  نظام  منجمله  كهنه  چيز  هر 
حتى  را  شوروى  در  جديد  داران  سرمايه 
اگر با نقاب طبقه كارگر باشد زير سئوال 
در  سرانجام  كه  بودند  ها  همين  ميكشد. 
رقابت با سرمايه دارى غرب فروپاشيدند   
و نقاب كمونيستى را از چهره ايدئولوژى 
ها  همين  و  برداشتند.  خود  دارانه  سرمايه 

هستند كه در چين امروز، كماكان زرورق 
نازكى را با مارک سوسياليسم به دور نظام 
عريان و بى رحم و خونخوار سرمايه دارى 
ماهيت  مى خواهى  اگر  اند.  كرده  حفظ 
عملى  تاثيرات  و  كمونيستى  ايدئولوژى 
انسان ها  زندگى  و  انقالبى  جوامع  بر  آن 
و  ذهنيت  و  شرايط  است  بهتر  بفهمى  را 
كشورها  اين  ستمديده  توده هاى  عملكرد 
بعد  و  انقالب  جريان  در  انقالب،  از  قبل 
از پيروزى انقالب را با دورانى كه دوباره 
كشورشان  بر  دارى  سرمايه  ايدئولوژى 
حاكم شد مقايسه كنى. درباره چين زمان 
رهبرى مائوتسه دون بپرس و بخوان و آن 
را با چين امروز كه زندان، مشقت خانه و 
كشتارگاه روح و جسم صدها ميليون زن 

و مرد است مقايسه كن.   
جامعه  و  بشر  نوع  تا  كه  بدان  هم  را  اين 
بشرى وجود دارد ذهن و تفكر و دستگاه 
همه  با  داشت.  خواهد  وجود  هم  فكرى 
خوش  همه  با  هايش.  تنافض  و  تضادها 
فكرى ها و گره گشايى ها و نيز خطاهايش. 
انقالبات فكرى هم در كار خواهد بود تا 
و  ذهن  و  عين  تفابل  و  تضاد  كه  زمانى 
جريان دائمى شناخت وجود دارد، يعنى تا 
هميشه جامعه بشرى. اما عمر ايدئولوژى 
ميشناسيم  ما  امروز  كه  شكلى  و  معنى  به 
پايان  به  روزى  شناختند  ما  گذشتگان  يا 
و  اجتماعى  انقالب  با  بشر  رسيد.  خواهد 
محو جامعه طبقاتى و طبقات، به موجوديت 
كه  طبقاتى  جانبدار  فكرى  دستگاه  يك 
را  اش  پيچيده  و  گوناگون  روابط  و  دنيا 
طبقه  آن  يا  اين  ديد  دريچه  از  ناگزير  به 
اجتماعى و بر مبناى منافع آن، نگاه و بيان 
ميكند پايان خواهد بخشيد. اما امروز براى 
داريم؛  ايدئولوژى  به  نياز  كردن  انقالب 
ايدئولوژى جانبدار طبقات و اقشار تحت 

استثمار و ستم. ايدئولوژى كمونيستى!  

مرگ بر جمهورى اسالمى !
زنده باد انقالب !

زنده باد كمونيسم !

جامعه  سرنگونى  گرو  در  زنان  آزادى 
طبقاتى است و سرنگونى جامعه طبقاتى 
ناممكن  زنان  آزادى  براى  مبارزه  بدون 

است!
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تريبون زن: پريساى عزيز اگر اجازه بدهيد اولين سئوالم را 
در مورد جنبش رهايى زنان در ايران شروع كنم. شما كال اين 
جنبش را چطورى مى بينيد؟ حركت هاى اعتراضى موجود 
جهت  و  است  سطحى  چه  در  را  ايران  در  زنان  وضعيت  به 

گيرى هاى غالب بر آن چگونه است؟
عزيز،  رفقاى  تمام  و  شما  از  تشكر  با  آبادى:  نصرت  پريسا 
در«تريبون زن» كه اين فرصت را ايجاد كرديد كه در خدمتتون 
باشم. ابتدائا ضرورى مى دانم يك توضيح كوچك درباره شيوه 
بحثم ارائه بدهم ، كه به بروز سوء تفاهمى در خوانندگان منجر 
نشود. من ابدا بنا ندارم از ترمينولوژى و متدولوژى سينه چاكان 
علوم اجتماعى بورژوايى (فمينيسم رسمى) در توضيح اين جنبش 
استفاده كنم، چون عواقب وخيم آن را در طى سال هاى گذشته 
به چشم ديده ام، اينكه واقعيت هاى غيرقابل انكار موجود چطور 
تحت الشعاع بافته ها و تراوشات ذهنى ليبرال فمينيست ها قرار 
گرفته و چطور اين امپراتورى تازه تاسيس، سعى در ايزوالسيون 
و طرد نظريات بيرون از دستگاه خودش داشته ، و با كمال تاسف 
بايد اذعان كنم كه جنبش كنونى زنان تا حد زيادى در انحصار 

همين ليبرال فمينيست هاست.
چارچوب  در  ابدا  مى كنم،  صحبت  فمينيسم  ليبرال  از  وقتى 
ارائه  مختلف  جريانات  كه  رايجى  هاى  بندى  دسته  و  تعاريف 
مى كنند نيست و عمال بسيار فراگير تر و واقعى تر از انتزاعيات و 

نحله بندى هاى علوم اجتماعى بورژوايى و متعارف  است.
تمام حرف من اينست كه، در تمام جوامع طبقاتى نظير آنچه كه  
طبقاتى  شكاف  دهد،  مى  تشكيل  را  ما  زيست  فضاى  ايران  در 
عميق ترين شكاف موجود است و ساير شكاف هاى اجتماعى  

ضرورتا درپرتو اين شكاف بايد مورد بررسى قرارگيرند.
را  جنسى  شكاف  كنونى  شرايط  در  كه  جريانى  و  هرگروه  لذا 
عمده تر از شكاف طبقاتى اعالم مى كند، و يا جنبش زنان را 
منكر  و  انگارد،  مى  ومستقل  طبقاتى  سياست  هر  از  فارغ  كامال 
چون  استراتژيكى  جنبش  با  زنان  جنبش  ميان  پيوندى  هرگونه 
در  و  است  انحرافى  جريانى  عمال  گردد،  مى  كارگرى  جنبش 
ذيل ليبرال فمينيسم جاى دارد و من با تاسف و قاطعانه اعالم 
موجود،  اكنون  هم  زنان  جنبش  از  اى  عمده  بخش  كه  كنم  مى 
در انحصار فمينيسم بورژوايى است كه اساسا چيزيست غير از 
جنبش رهايى زنان ،كه بخشى از جنبش رهايى انسان (يا همان 
جنبش كمونيستى) است، و اين خالء و ضعف ديدگاه راديكال و 
داراى سياست مستقل طبقاتى در جنبش كنونى زنان بى تعارف 
ناشى از كم كارى و منسجم نبودن فعاليت ها و تحركاتى است 
گذشته  سال  چند  طول  در  ها  كمونيست  و  ها  سوسياليست  كه 
مرتكب آن شده اند و در جدال طبقاتى كه در درون جنبش زنان 

نيز در جريان است، در اقليت و محاق قرار گرفته اند.
  

وجود  جنبش  اين  در  متفاوتى  گرايشات  چه  زن:  تريبون 
دارد و راهكارهايشان چيست؟

چه  مدعى  خود  مختلف  جريانات  اينكه  آبادى:  نصرت  پريسا 
گرايشاتى هستند يك بحث است و اينكه هر يك از اين گرايشات 

عمال در كجا ايستاده اند بحثى است متفاوت.
مواجه  فمينيستى  گرايشات  اقسام  با  شايد  زنان  جنبش  در  ما 
باشيم، اعم از سوسيال فمينيست ها، ماركسيست فمينيست ها، 
ليبرال فمينيست ها، فمينيست هاى موقعيت گرا، فمينيست هاى 
اسالمى و.... اما عمال ما دو گرايش اصيل و نهايى در جنبش زنان 
نظير ديگر جنبش هاى اجتماعى  داريم، كه اين درک تمايز بر 
اساس استراتژى ها و افقى است كه هريك از اين گرايشات براى 
خود متصور است و در چارچوب پوالريزاسيون اصيلى كه در 
بطن جامعه و واقعيت هاى آن در جريان است  تفسير مى شود.

نظم  يا  طرف.  آن  يا  اى  ايستاده  خط  طرف  اين  يا  شما  يعنى 
موجود، اين نظم مستقر تبعيض آلود مردساالر سرمايه ساالر را 
در تمام عرصه ها و با تمام چهره هاى كريه آن نفى مى كند، عليه 
بازتوليد سلطه و نابرابرى در تمام اشكال آن شمشير مى كشد و 
فرياد مى كند كه از بركات حاكميت سرمايه است اگر در اقصى 
نقاط جهان فقر و فالكت و خشونت و تبعيض و استبداد بازتوليد 
مى گردد، و يا نه. خيال خودت را از پرداختن هزينه هاى اضافى  
راحت مى كند، و در كنج آكادمى هاى اجير، به نوشتن مقاالت 
پر طمطراق سخنرانى هاى بى نتيجه مى پردازى، تمام مطالبات 
زنان را به يك كمپين موهوم و توهم زا تقليل مى دهند، و دغدغه 
هاى عده كثيرى از ناراضيان از وضع موجود را تباه مى كند و 
نهايتا نه تنها به ابقاء سيستم مستقر يارى مى رسانيد، كه با زد و 
بند هاى پشت پرده با گروه هايى از حاكميت ، در باب تعرض 
و تجاوز به حقوق  انسان ها و به تبع حقوق زنان، مماشات و 

هم سازى مى شويد.
من عميقا معتقدم كه جنبش رهايى زنان اگر حقيقتا در آن جايى 
ترين  راديكال  از  يكى  باشد،  داشته  جريان  است،  بايسته  كه 
جنبش هاى اجتماعى است. ماهيت مساله زن، راديكال است و 
سرمايه دارى را در تمام ابعادش به عميق ترين شكل ممكن به 
چالش مى كشد. براى حل اين مساله چاره اى جز فرا روى از 

نظام موجود و حاكميت سرمايه نداريم.
طبقاتى  جانبه  همه  نبرد  يك  در  را  خود  توانيم  نمى  بنابراين 

نيانگاريم و جزئى مهم از جنبش كمونيستى نباشيم.
پس ما كارى به كار دسته بندى هاى علوم اجتماعى بورژوايى 

نداريم. در قاموس ما، شما در جنبش زنان يا راديكال 
شرايط  رفرميست.چون  و  طلب  اصالح  يا  هستيد 
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ويژه اى كه ما در ايران با آن مواجهيم ابدا يك وضعيت 
بينابينى را بر نمى تابد. شما بايد با موضع مشخص در 
تمام جنبش ها حضور پيدا كنيد، آنگاه  عملكرد سياسى 
معين شما بر مبناى آن موضع، در هريك از اين جنبش ها، جايگاه 

شما را مشخص مى كند.

جنبش  اين  مقابل  در  را  اى  جدى  مشكالت  چه  زن:  تريبون 
مى بينيد؟

پريسا نصرت آبادى: خوب روشن است كه مهم ترين مشكلى كه 
در مقابل جنبش رهايى زنان به مثابه آلترناتيو جنبش ليبرالى زنان 
مطرح است، چاله ها و سنگ اندازى هايى است كه بورژوازى 
شدن  عينى  و  شدن  تر  واقعى  هرچه  راستاى  در  حاكم  نظام  و 

مبارزات زنان فراهم مى آورد.
خوب  خيلى  خيلى  را  خود  منافع  دارد.  تيزى  شامه  بورژوازى 
وضعيت  كه  مى دهد  تشخيص  فورا  موردى  هر  در  و  مى داند 
منافعش چگونه خواهد بود، و در اين راستا گروه ها و متحدين 
خود را هم به خوبى مى شناسد و براى حذف و تضعيف خصم 
مى  امر  اين  مصروف  را  خود  توان  تمام  او  هاى  تالش  و  خود 
و  ها  گروه  شايد  مثال  براى  پردازد.  مى  سركوب  به  و  سازد  
سازمان هاى مختلفى هم اكنون وجود دارند در عرصه زنان، كه  
هيچ،  كه  گردند  نمى  مواجه  غالب  بورژوازى  شديد  سركوب  با 
از سوى بخش هايى از همين بورژوازى تقويت هم مى گردند.
 ، دارد  هم  را  خود  ليبرال  و  دموكرات  سوسيال  سياسى  احزاب 
رسانه هاى قدرتمند خود را هم دارد، امكانات و تبليغات گسترده 
هم دارد و هر كجا هم كه دستش برسد رقيب سرسخت خود كه 
همانا گرايش سوسياليستى و كمونيستى است را مورد هجمه قرار 
مى دهد و به نوبه خود جهت اظهار خوش خدمتى به بورژوازى  
وظيفه سركوب را به جا مى آورد و در راستاى سياست آشتى 

طبقاتى گام بر مى دارد.
حال تصور كنيد كه يك سازمان زنان با استراتژى و افق كمونيستى 
و سوسياليستى پا به عرصه بنهد، آيا بورژوازى قادر به تحمل آن 
ولو براى مدت كوتاهى خواهد بود؟ خير.بى شك سركوب همه 

جانبه اى را براى ريشه كن كردن آن تدارک مى بيند.
جنبش  يك  هاى  ريشه  شد  نخواهد  قادر  هرگز  بورژوازى  اما 
سوسياليستى و كمونيستى را در تمام ابعاد آن بخشكاند. آزادى 
و رهايى بشر يك ضرورت انكار ناپذير است. نهايتا بورژوازى 
نخواهد توانست در برابر اين ضرورت مقاومت كند. زيرا تمام 
محرک ها و مولد هاى اين مبارزات اجتماعى – سياسى در بطن 
بر  در  او  براى  را  تناقض  يك  اين  و  است،  نهفته  طبقاتى  نظام 
خواهد داشت، اگر بخواهد امكان مبارزه و جدال را منتفى كند، 

بايد امكان هاى حيات خويش را نابود كند.
صرف نظر از دشوارى ها و موانعى كه به طور طبيعى بورژوازى 
و  متحدين طبيعى آن پيش پاى جنبش رهايى زنان قرار مى دهند، 
و سركوب هاى فزاينده و بى وقفه اى بر مبارزات زنان نازل مى 
كم  مسئوليت  بايد  هم  كمونيستى  و  سوسياليستى  جنبش  گردد، 
كارى و فقدان تحرک كافى خود را در اين زمينه بر عهده بگيرد.

هرچند انصافا در چند سال گذشته تالش هايى عملى و جدى 
در  رفرميستى  گرايشات  تضعيف  و  راديكاليسم  تقويت  براى 

جنبش زنان صورت گرفته است و نسبت به توليد ادبيات منطبق 
با اين استراتژى همت گماشته شده است، اما پر واضح است كه 
اين تالش ها كه اميد به ثمر نشستن آن را داريم در حكم استارت 
كارى است كه فى الواقع كارستان است! يعنى شما بايد يك سنت 
نو اما ريشه دار در جنبش جهانى زنان را وارد جنبش زنان ايران 
كنيد، بايد در اطراف آن مباحث نظرى عميقى را مداوما تدارک 
با  متناسب  و  كنيد   عملياتى  را  خود  نظرى  مباحث  بايد  ببينيد، 
سازمانى بهره ببريد  ترويجى و  آن از ابزارهاى مختلف تبليغى، 
تا بتوانيد گرايشات ليبرال را پس زده و گفتمان مطلوب خود را 

هژمونيك كنيد.
خيلى واضح است كه تريبون هاى ليبرالى و بورژوايى تريبون ما 
نيست و شكى در اين نداريم كه آنها هر امكانى را هر طور كه 
تعداد  بر  و  نشود  بلند  ما  صداى  تا  كنند  مى  سلب  ما  از  بتوانند 
گوش هاى شنواى حرف هاى ما افزوده نشود. ما هم البته بايد 
كامال همين رفتار را متقابال بروز دهيم زيرا ما نيز ابدا نظر نداريم 
امكان هاى حداقلى خود را به حريفان خود اختصاص دهيم و در 

اين زمينه هيچ ژست دموكراتيكى را بر نمى تابيم!
.خوش بختانه جنبش چپ راديكال و كمونيستى هيچ گاه لنگ 
نظريه پردازان خوش قريحه و خالق نبوده است!برجسته ترين 
متفكرين قرن بيستم  بى بروبرگرد به ما تعلق داشته اند و بر كسى 
فمينيسم  زنان و  رهايى  جنبش  پيشگامان  كه  نيست  پوشيده  هم 
راديكال  اكيدا  و  چپ  همگى  آن)  بورژوايى  نوع  از  نه  (البته 

بوده اند. بى تسامح و بدون ذره اى تعارف.
پس هيچ دليلى ندارد كه ما در اين زمينه اعتماد به نفس كافى 
نداشته باشيم .به نظر من آن چيزى كه عمده ترين مشكل ما در 
پراكندگى  و  الزم،  وانسجام  سازمان  است،فقدان  كنونى  شرايط 
نيروهايى است  كه هركدام منفردا يك سر كار را گرفته اند، اما 
هماهنگى و برنامه مشترک تعريف شده اى ندارند. اگر نيروهاى 
هم اكنون موجود، كه همگى بر استراتژى جنبش رهايى زنان در 
و  بيايند  هم  گرد  فشارند،  مى  پاى  بورژوايى  گرايشات  با  تقابل 
هدفمند و برنامه ريزى شده و هارمونيك فعاليت هاى خود را 
تداوم بخشند و از تمام امكان هاى موجود خود بهترين استفاده 
آنچه  از  كمتر  زمانى  در  شويم  مى  موفق  ما  آورند،  عمل  به  را 
پيش بينى مى شود، گرايشات راست را در جنبش زنان تضعيف 

و پس بزنيم.

مردم  مبارزات  سالها  از  بعد  چرا  شما  نظر  به  زن:  تريبون 
ما  هنوز  بار،  فالكت  وضعيت  اين  از  زنان  رهايى  براى  ايران 
نتوانسته ايم دستاوردهاى ملموسى را بدست بياوريم؛ مشكل 

چيست؟
دهه  يك  از  بيش   57 انقالب  از  بعد  ما  آبادى:  نصرت  پريسا   
سركوب شديد سياسى – اجتماعى جريانات چپ را داشته ايم.

از طرف ديگر رژيم جمهورى اسالمى از همان ابتدا با سياست 
هايى مركب از مذهبى و استبدادى محدوديت ها و ايزوالسيون 
فوق (يعنى  فاكتور  دو  تلفيق  و  نمود  اعمال  زنان  بر  را  شديدى 
سركوب عمومى و اختصاصى )  جنبش رهايى زنان را تا مدت 

ها به تعويق انداخت.
پس از روى كار آمدن اصالح طلبان حكومتى، گرايشات 
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راست و ليبرال  به طور طبيعى و بخش هايى از جريانات 
چپ با توهماتى كه نسبت به رفرميسم داشتند از جنبش 
رهايى زنان غفلت نموده و عمال وارد بازى بورژوازى 

گشتند و تجربيات انقالب 57 را به بوته فراموشى سپردند.
نيز  ابتدا  از  كه  انقالبى  هاى  چپ  از  جديدى  نسل  ورود  با  اما 
سوسيال  و  رفرميستى  سوسيال  هاى  نگرش  با  شفافى  مرزبندى 
دموكراتيك داشتند، مساله زنان و شيوه بحث از آن و راهكار هاى 

مبارزاتى آن  در ايران ديگر گونه شد.
در  توانيد  مى  شما  را  آن  هاى  نمود  ترين  بارز  و  ترين  عمده 
برگزارى مراسم 8 مارس مستقل و انتقادات جدى و كوبنده اى 
كه نسبت به كمپين يك ميليون امضاء به رشته تحرير درآمد ببينيد.
به طورى كه اين كمپين در بسيارى از دانشگاه ها نظير دانشگاه 
تهران كه اصلى ترين فضاى زيست نسل جديد چپ هاى انقالبى 
بود ،اساسا مجال بروز و ظهور نيافت و حيطه  تحرک خود را به 

نقاط ديگرى منتقل نمود.
اجازه بدهيد در ادامه پاسخ به اين سئوال مثال هايى از انتقادات 
وارده به كمپبن يك ميليون امضاء را بياورم تا مشخص تر بحث 

علل اين فقدان دستاوردها را  پيش ببريم. 
اين كمپين بناى خود را بر مجموعه اى محدود از تغيير قوانين 
نابرابر نهاده بود و از داوطلبان همكار خود مى خواست كه بدون 
وارد شدن به مباحث سياسى و فقط در حيطه مباحث حقوقى به 

گفتگو بپردازند!
همين يك فاكتور، تا ته داستان را بر ما عيان مى كند! چه نگرشى 
مگر يك نظرگاه منحط ماوراى بورژوايى قادر است، مساله زنان 
و   احقاق حقوقشان را «غير سياسى» جلوه دهد؟! آيا ما مى توانيم 
نياز به تغييرى را در نظم موجود تبليغ كنيم، و هم زمان انتظار 
داشته باشيم كه اين اكت ما صرفا حقوقى تلقى گردد و به امرى 
سياسى بدل نشود؟! در جهانى كه همه چيز از مرگ امر شخصى 
سيستم  از  كه  اى  سرمايه  نظام  دهد،   مى  خبر  سياسى  غير  و 
برابرى  نا  هرگونه  توجيهى  نظام  و  سپر  عنوان  به  خود  حقوقى 
و تبعيض استفاده مى كند، و از نظام جرم و مجازاتش بى هيچ 
محدوديتى در سركوب بى حد و حصر انسانهاى معترض، اعم 
از زن و مرد بهره مى برد، چگونه اندک خللى را در آن بر مى 
تابد و بى آنكه آن را سياسى ارزيابى كند ، به تغيير و تحول در 

آن راى مى دهد؟
ساده  حالت  بهترين  در  امضاء  ميليون  يك  كمپين  مبدع  دوستان 
لوح اند و در غير اين صورت شياد. زيرا كه عامدانه و دست در 
دست حاكمان ، مبارزات زنان را به بيمارى تقليل گرايى مبتال و 

نهايتا آن را فلج مى كنند.
هم چنين پروسه آگاهى بخشى در نظام سرمايه دارى از بنيان به 
ويژگى آگاهى در عصر سلطه  امرى سياسى بدل مى شود. اين 
شود.اگر  مى  تناقض  دچار  كمپين  نيز  جهت  اين  از  پس  است، 
هدف تنها جمع آورى امضا باشد، كه اينهمه داد و قال در اطراف 
آن بيهوده است، اما اگر آگاهى بخشى مد نظر باشد، از نخستين 
مى  پذيرفته  اين  اگر  و  شود،  مى  بدل  سياسى  امرى  به  حركت 
يك  جوانب  ديگر  پذيرش  از  آن  محترم  هاى  ليدر  چرا  شود، 

تحرک سياسى طفره مى روند؟
آنچه ذكر گرديد دو نمونه از مقدماتى ترين ايراداتى بود كه از 
سوى گرايشات راديكال و انقالبى به كمپين يك ميليون امضاء 

وارد گرديد.

پر واضح است كه كمپين يك ميليون امضا  درست مانند ديگر 
تحركات و به اصطالح مبارزات رفرميستى ديگرى كه سعى در 
اخته كردن جنبش رهايى زنان دارند، به تقليل گرايى بى محاباى 

مسائل اساسى زنان پرداخته اند.
زنان  راديكال  و  واقعى  هاى  خواسته  كوچكترين  اگر  كه  چرا 
همين جامعه را در ليست مطالبات خود درج مى نمودند، از اقبال 
حضرات آيت اهللا هاى انتلكتوال برخوردار نمى گشتند! و براى 
زد و بند هاى پشت پرده اى كه اتفاقا كامال سياسى هم هستند و 
بين سران اين كمپين و اصالح طلبان حكومتى در جريان است، 

دچار مشكل مى شدند!
بنابراين مى توانيم با مشاهده دقيق يك نمونه اخير و عينى نظير 
كمپين يك ميليون امضا دريابيم كه چرا خشم و پتانسيل انقالبى 
زنانى كه مى توانند سلول هاى بنيادين پيكره جنبش رهايى زنان 
آن  اقسام  در  نابرابرى  و  تبععيض  و  فالكت  و  فقر  با  تا  باشند، 
ثمر  بى  و  شود  مى  كور  طلبى  اصالح  تنگناى  در  كنند،  مبارزه 
را  طغيانگرى  هرگونه  كه  است  ليبراليسم  ويروس  اين  مى ماند! 
عليه وضع موجود كامال خزنده و بى صدا، در نطفه خفه مى كند، 
انسان ها را مسخ واز آنها سلب اراده مى كند ، و هم زمان به 

هيئتى روشنفكرانه  براى خود كف مى زند و هورا مى كشد!
و بايد در انتهاى اين سوال از كاستى هاى خودمان نيز بگوييم! 
آلترناتيو انقالبى و راديكال در حيطه  چون در خال و نبود يك 
راست  گرايشات  هاى  پرانى  جفتك  براى  عرصه   زنان،  مسائل 
و رفرميست گشوده شده تا چنين شلتاق كنند و با مغلطه هاى 

تاريخى خود صحنه گردان حوادث شوند!
توانايى هيچ چيز كم  لحاظ  كه ما به  كردم  ترعرض  اندكى قبل 
نداريم، حتى بايد گفت كه شرايط اجتماعى و اقتصادى كنونى 
تواند  مى  جريان  كدام  ماست!  شعارهاى  و  ها  ادعا  مويد  كامال 
نحو  بهترين  به  را  جامعه  بطن  در  جارى  مطالبات  ترين  واقعى 
هم  لحظه  يك  نبايد  سوسياليستى؟  جنبش  كند،مگر  نمايندگى 
در اين مهم شك بياوريم كه در مبارزات جارى و نبرد طبقاتى 

موجود حقانيت داريم.
اگر بر اين باور داشته باشيم، مى توانيم اشتباهات و نقصان هايمان 
را برطرف كنيم و به سوى اهدافمان بتازيم، درغير اين صورت 
زنان،  جارى  مبارزات  جمله  از  و  اجتماعى  مبارزات  عرصه 

جوالنگاه گرايشات راست خواهد بود، كما فى السابق.

تريبون زن: چرا گرايش سوسياليستى نتوانسته است در اين 
جنبش به طورى جدى تقويت بشود؟

پريسا نصرت آبادى:   در اغلب اظهار نظرهاى دوستان از پيوند 
جنبش زنان با جنبش كارگرى صحبت مى شود، اين به چه معنى 
مى باشد و اين پيوند چه كمى مى تواند به جنبش زنان داشته 

باشد.
به نظر مى رسد كه براى همه ما اين امر بديهى باشد كه ريشه 
انقياد زنان و ستم جنسى در شيوه توليد سرمايه دارى است. بنابر 
اين مبارزه براى رهايى زنان و احقاق حقوقشان جزئى از مبارزه 
طبقاتى است و نتيجتا جنبش زنان و جنبش كارگرى ، دو بخش 

اساسى  از جنبش سوسياليستى هستند.
جنبش زنان و جنبش كارگرى، صرف نظر از اشتراكاتى 
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كه در استراتژى ها و چشم انداز مبارزاتى خود عليه 
پوشانى  هم  گرهى  نقطه  يك  در  دارند،  موجود  وضع 
همه جانبه پيدا مى كنند و پيوستگى شان  كامال كنكرت 

مى شود، و آن هم در بحث زنان كارگر است.
همه ما به خوبى مى دانيم كه 8 مارس به عنوان روز جهانى زن 
و سمبل مبارزات زنان در اقصى نقاط جهان، ريشه در مبارزات 
زنان كارگر و جنبش كمونيستى دارد، و اين خود گوياى اين امر 
است كه تا چه حد مبارزات ضد سرمايه دارى باهم در پيوندى 
همه جانبه به سر مى برند و اساسا  پيروزى مبارزات عليه ستم 

جنسى و ستم طبقاتى در گرو يكديگر است.
عينى ترين و واقعى ترين مسائل زنان نظير دستمزدهاى نابرابر 
زن و مرد، حجم فزاينده قرارداد هاى موقت، اقسام تبعيض در 
محل كار، تامين اجتماعى، بردگى خانگى زنان، نرخ بيكارى باال 
هاى  آسيب  از  انبوهى  و  رويه  بى  هاى  اخراج  زنان،  ميان  در 
اجتماعى و فحشاء زاييده فقر اقتصادى – اجتماعى  كه بر زنان 
به گونه اى مضاعف بار مى شود و ده ها مسئله ديگر نمونه هايى 
از نقاط گرهى است كه بر اشتراكات دو جنبش كارگرى و زنان 

منطبق است.
بورژوازى منحط و سود محور، به گونه اى مضاعف زنان را مورد 
بهره كشى و استثمار قرار مى دهد و نتيجتا اين ستم از عرصه 
اقتصادى به عرصه اجتماعى نشت مى كند و عوارضى چون آمار 
فزاينده تن فروشى، سوءاستفاده هاى جنسى ، خشونت بى رويه 
عليه زنان و تبعيض و نابرابرى در تمام سطوح را به دنبال مى 

آورد.
بنابراين، در هم بسته بودن مبارزات جنبش زنان با جنبش كارگرى  
شكى وجود ندارد. براى ما سرمايه دارى يك كل به هم پيوسته 
منتزع  اجزاء  ديگر  از  را  آن  از  بخشى  ما  كه  ندارد  امكان  است. 
كنيم و و بخواهيم مبارزه در راستاى تغيير آن را جداگانه  پيگيرى 
كنيم اين فريب كارى بورژوازى و حماقت كسانى است كه حقه 
ليبرال فمينيسم را در عقيم كردن مبارزاتشان درک نمى كنند، كه 
چگونه با تجزيه و فصل  پيوند مبارزات عرصه هاى مختلف عليه 
موجود را به  بنيادين و نفى ضرورى نظم  كاپيتاليسم ، تغييرات 

تعويق مى اندازند.
بخواهد  كه  آنچه  هر  است.   فاسد  آن  كليت  در  دارى،  سرمايه 
اين توهم را به اذهان القا كند كه  اين نظام در بخش هايى از آن 
اصالح پذير است و بايد به اين اصالح گرى ها بسنده كرد نيز 

جزئى از همين كليت فاسد است و بايد آن را نيز نفى كرد.

دولت  طرف  از  مرتب  آن،  فعالين  و  جنبش  اين  زن:  تريبون 
حاكم تحت فشار هستند، به نظر شما چه حركت و يا مسئله اى 
اين جنبش و فعالين را از سركوب وسيع رژيم باز مى دارد؟

پريسا نصرت آبادى: ببينيد، در جوامع استبداد زده و داراى رژيم 
اجتماعى  تحرک  هرگونه  و  فعاليت  ايران،  نظير  توتاليتر  هاى 
سركوب  احتمال  و  فضا  بودن  بسته  فرض  پيش  با  سياسى   –

ندارد  وجود  تضمينى  هيچ  بنابراين  پذيرد.  مى  صورت  فزاينده 
كه ما درقبال اتخاذ يك سرى سياست ها در جنبش رهايى زنان، 
الزاما با كاهش سركوب مواجه شويم.رژيم ديكتاتور و توتاليترتا 
حد زيادى غير قابل پيش بينى است، رفتار او واكنشى است و در 

يك برهه عكس العمل هاى غريبى را از جانب او شاهد بوده و 
هستيم كه با حساب و كتاب هاى ما شايد چندان خوانايى نداشته 
باشد. بنا براين بايد با چنان شرايط ذهنى وارد هرگونه فعاليت 
فرض  يك  عنوان  به  را  سركوب  كه  شويم  سياسى   – اجتماعى 

پيشينى مقدم مى دارد.
سركوب  وقوع  هرچند  كه  داده،  نشان  ما  به  هم  ها  تجربه  اما 
همواره محتمل است، اما توده اى شدن خواست ها و مطالباتى كه 
بر پرچم مبارزات همه جنبش ها و من جمله جنبش رهايى زنان 
منقوش شده، و ارتباط متقابل و پيوستگى جنبش ها با يكديگر 
سركوب  ضريب  كاهش  براى  اى  كننده  تعيين  و  مهم  عامل 

است.
زيان  و  سود  حساب   خود  براى  هم  ديكتاتورى  رژيم  باالخره 
مى كند و چندان هم  بى گدار  به آب نمى زند. پيوستگى استراتژيك 
جنبش ها با يكديگر و هم بستگى طبيعى آنها در مبارزات عليه 
اين  چنانچه  و  برد  مى  باال  را  ها  سركوب  هزينه   ، مستقر  نظم 
خواست ها توده اى شده باشند، و توانسته باشند خيل عظيمى از 
معترضين سازش ناپذير را حول پرچم خود  بسيج نمايند، طبيعى 
است كه شرايط سركوب را از حالت متعارف خارج مى كند و 
از وضعيت روتين و سركوب هاى روزمره خارج مى كند و به 

تحوالت جدى منجر مى سازد.

تريبون زن:  به نظر شما اين جنبش با چه راه حلى توده اى 
خواهد شد؟ 

با  اما  مشابه  گرايشاتى  با  ما  كنم  مى  فكر  آبادى:  نصرت  پريسا 
اسامى مختلف مواجهيم كه احتماال مى توانند جناح چپ جنبش 
زنان را با راديكاليسمى كه آنان را از جناح راست متمايز مى كند، 
تقويت نمايند. اگر اين گرايشات راديكال، حول پرنسيپ هايى 
بيايند،  هم  گرد  زنان  رهايى  جنبش  هاى  استراتژى  و  مشخص 
نيازمند سازمان و تشكلى خواهند بود كه اسكلت بندى فعاليتى 

مشخص در جهتى مشخص باشد.
خواست هاى اجتماعى– اقتصادى زنان جامعه ما كامال راديكال 
است. زنان جامعه ما، اين اكثريت خاموش، ابدا به اين جريانات 
ليبرال- بورژوا اميدى ندارند.رفرميست ها نمى توانند خواست 
هاى اين اكثريت را نمايندگى كنند، زيرا بخش عظيمى از زنان 
هم طبقه اى حضرات بورژوا و خرده بورژوا نيستند. حتى ايشان 
قادر نيستند دغدغه هاى هم طبقه اى هايشان را نمايندگى كنند، 

نظير مسئله حجاب.
به عبارت خالصه عرض مى كنم، كه پاى به اصطالح مبارزات 
اينان بر زمين نيست. مسائل زنان ابدا پيچيده و غامض نيست! 
اتفاقا خيلى هم روشن تر از آن چيزى است كه ايشان سعى دارند 

در لفافه هاى روشنفكرانه، نظرورزانه و طبقاتى شان بپيچند.
لذا سوسياليست ها و كمونيستها مى بايست ضمن دفاع و شركت 
درمبارزات جارى زنان و تالش براى تحقق برخى خواسته هاى 
كسب  درتوهم  كه  هشدار دهند  به آنان  پيوسته  آنان،  مشخص 

حقوق خويش درچارچوب رژيم سرمايه دارى نمانند.
 بايد اين مسئله هم شفاف شود كه  همين قانون اساسى جمهورى 
اسالمى و ديگر قوانين و مقرراتى  كه برخى (نظير شيرين عبادى) 

آن را مترقى ارزيابى مى كنند و با رفع اندک ايراداتى آن 
را صائب مى دانند نيز متعلق به صاحبان سرمايه  و در 
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هر نوع تبعيض عليه زنان در تشكل هاى سياسى، صنفى و فرهنگى ممنوع است.

زنان و مردان بايد به يكسان از حق عضويت و فعاليت در اين تشكل ها برخوردار باشند.

تشكل حول مطالبات و مسائل زنان آزاد است.
هر گونه تشكل براى كسب حقوق زنان، دفاع از اين حقوق و نيز پاسخگويى به نياز و بهبود وضعيت 

زنان آزاد است و دولت موظف است امكانات و تسهيالت الزم را در اختيار اين تشكل ها قرار دهد.

از بيانيه حقوق زن، مصوب  كنگره دهم كومه له (سازمان كردستان حزب كمونيست ايران)

خدمت ايشان است و نه توده هاى استثمارشده و ستم 
بورژوائى  دموكراسي هاى  ترين  درپيش رفته  حتا  ديده. 
دموكراسى  از  سال   100 حداقل  گذشت  از  بعد  نيز 
نشده  مردان  با  برابر  زنان،  حقوق  صدايشان،  و  سر  پر  خواهى 
و  بهره كشى مردساالر با روكش هايى نوين و مدرن تر از انواع 

«جهان سوم» و چهارمى آن هنوز پابرجا است.  
لذا مبارزات زنان نيز، مانند ديگر عرصه هاى مبارزه طبقاتى جدال 

سختى است بين مرگ و زندگى 
و ابدا نمى توان به  سياست هاى 
الئيك  و  اسالمى  فمينيست هاى 
بورژوائى و سوسيال دموكراتيك 

دل بست.
محدود  درصورت  زنان  جنبش 
ماندن در چارچوب هاى ليبرالى 
تنها  حالت  بهترين  در  مذكور 
دستاوردى در حد رفرم هاى نيم 
بند خواهد داشت و نه رفرم هائى 
ستم  برداشتن  ازميان  و  بنيادى 
نظام  و  مردانه  نظم  و  جنسى 
پيشروان  اعتبار،  به اين  طبقاتى. 
بايد  كمونيست  و  سوسياليست 
رهايى  جنبش  درراس  بتوانند 
زنان قرارگيرند تا آن را در مسير 

انقالبى به پيش هدايت كنند.
در آخر باز اين سخنم را تكرار 
ما،  مبارزات  عرصه  كنم:  مى 
دارى  سرمايه  نظام  عليه  مبارزه 
در كليت آنست. آزادى و برابرى 
رهايى  جنبش  است.  ضرورت 
جنبش  از  مهم  بخشى  زنان  
بطن  از  كه  است  سوسياليستى 
عليه  و  اجتماعى  هاى  ضرورت 
تمام مناسبات نظام سرمايه دارى  
برآمده است، و لذا حقانيت دارد. 
اين مبارزات حتى براى لحظه اى 

تعطيل نخواهد شد، رسالت ما، ايجاد انسجام و هماهنگى ميان 
ادامه  نيز  ما  از  فارغ  و  ما  از  بيرون  كه  است،  مبارزاتى  مجموعه 
خواهد يافت. قش سوسياليست ها و كمونيست ها چيزى مگر 

هدايت اعتراضات و مبارزات نيست.
 با تشكر از شما و آرزوى پيروزى 

زنده باد سوسياليسم!
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مهمترين  شما  نظر  به  زن:  تريبون 
معضالت زنان در ايران كدام است؟

اسالمي  حكومت  دهه  سه  احدی:  مينا 
انسان های  موقعيت  به  را  زنان  ايران،  در 
همه  علنا،  و  رسما  و  رانده  چندم  درجه 
حقوق انساني و مدني و فردی زنان را يك 
سلب  آنها  از  اسالمي  فاشيست  حكومت 
كرده است. اين حكومت برای ماندن خود 
زنان  به  اول  وهله  در  حياتش،  ادامه  و 
حمله كرد و تا همين امروز حمالت لجام 
زمينه  همه  در  زنان  عليه  بر  آن  گسيخته 
حكومت  نظر  از  زن  است.  يافته  ادامه  ها 
ای  برده  و  مردان  تمتع  وسيله  اسالمي، 
است كه به ازای نفقه گرفتن، بايد تمكين 
كند و بسازد و بسوزد. اگر از مقررات و 
قوانين و سنت های قرون وسطايي اسالمي 
تخطي كرد، سر و كارش با پاسدار وخواهر 
در  و  زندان  و  اسيد  و  شالق  و  زينب 
نهايت با سنگسار و اعدام است. حجاب و 
جداسازی و آپارتايد رسمي در ايران جزو 
و  حكومت  اين  و  است  حكومتي  قوانين 
فقط  نه  سياسي  اسالم  و  اسالمي  جنبش 
تالش كردند عقبگرد كاملي را به زنان در 
ايران و منطقه تحميل كنند، بلكه حتي در 
دنيا تعرضي كامل به موقعيت زنان انجام 
داده و بعنوان يكي از معضالت مهم زنان 
در اين قرن بايد مورد بررسي و همچنين 

مورد اعتراضي بين المللي قرار گيرند. 

جايگاه  گفتيد،  سنگسار  از  زن:  تريبون 
سنگسار را در ايران و در كشورهايي كه 

سنگسار رايج است چه مي بينيد؟
در  مهم  وسيله  يك  سنگسار  احدی:  مينا 
راندن  عقب  برای  سياسي  اسالم  دست 
زنان و همچنين عقب راندن جامعه است. 
سه  طي  در  مهم،  معضل  اين  مورد  در 
سازمان ها  و  نهادها  از  بسياری  دهه، 
زن  حقوق  مدافع  سازمان های  حتي  و 
سكوت كردند، تعداد زيادی سعي كردند، 
فراگير  نيست،  مهم  زياد  امر  اين  بگويند 
اتفاق  مناطقي  در  توک  و  تك  و  نيست 
اين  جايگاه  نتوانستند،  بسياری  افتد،  مي 

جنايت فجيع را در تحميل حكومت های 
نوعي  به  خالصه  و  كنند  بررسي  اسالمي 
به اين واقعيت خشن و تلخ پشت كردند. 
دولت های غربي، برای ادامه دادن به روابط 
حكومت های  با  خود  اقتصادی  و  سياسي 
اسالمي، سعي كردند، اخبار اين جنايات را 
سانسور كرده و در مقابل اين وحشي گری 
قرون وسطايي سكوت كنند و در نهايت 
ما شاهد اجرای احكام سنگسار در ايران و 
سودان و افغانستان و پاكستان و نيجريه و 
غيره بوديم و حتي همين امروز در ايران 
دهها نفر در انتظار اجرای حكم سنگسار 
اين  مقابل  در  بشريت  من  بنظر  هستند. 
و  زخم  اين  به  وبايد  است  مسئول  واقعه 
درد عميق بر پيكر خود پاسخي در خور 

بدهد. 

تريبون زن: ارزيابي شما از فعاليت های 
چيست؟  سنگسار  عليه  بر  اعتراضي 
حد  به  آن  عليه  بر  جهانى  سطح  در  آيا 
كافى افشاگرى شده و  با اعتراضاتي در 

كشور هاى مختلف مواجه شده است؟ 
روز  در  اينكه  يعني  سنگسار  احدی:  مينا 
روشن، زنان و يا مردان را در چاله هايي 
غيرقابل  شناعتي  و  تحقير  با  قبر  شبيه 
توصيف فرو كرده و حتي قبل از اجرای 
و  پوشانند  مي  كفن  آنها  تن  بر  جنايت، 
سنگ،  پرتاب  با  همگان،  چشم  مقابل  در 
اين افراد را تكه تكه مي كنند. اين پديده، 
و  تمدن  دنيا  در  و  يك  و  بيست  قرن  در 

تكنولوژی اتفاق مي افتد. 
در  ای  ساله   17 دختر  كه  هست  يادتان 
وسيعا  آن  خبر  و  شد  سنگسار  عراق، 
با  افرادی   محل  در  شد.  پخش  دنيا  در 
تلفن های دستي فيلمبرداری كرده  و فورا 
خبر اين جنايت را به دنيا مخابره كردند.

پرسيدم،  مي  خودم  از  همواره  من  ولي 
مشغول  كه  دست هايي  همين  نمي شد 
فيلمبرداری هستند، اعتراضي بكنند و اين 
كاری  كسي  چرا  دهند؟  نجات  را  دختر 
جلو  محل  در  مردی  اينكه  جز  نمي كند. 
آمد و با پارچه پاهاى دختر را پوشاند كه 
مبادا مردان حاضر در صحنه پاهای او را 

ببينند!! 
اين  كه  اينست  پديده  دردناكترين  ولي 
و  فرهنگ  با  و  افتد  مي  وحشتناک  اتفاق 
با  يا  و  مي شود  توجيه  سنت  و  ناموس 
اسلحه و زندان و تفنگ ، مردم را در مقابل 

آن ساكت مي كنند. 
دارد.  وجود  اعتراض  سنگسار  عليه  طبعا 
ولي بنظر من ابدا كافي نيست. من هميشه 
گفته ام كه اگر دنيا عادی بود، نفس يك 
از  چرخ ها  كه  مي بود  كافي  بايد  سنگسار 
حركت بايستند و ساعتها تيك تيك نكنند، 
پيكرش  بر  عميق  زخم  اين  به  بشريت  تا 
و  نيست  چنين  اما  بدهد.  درخور  پاسخ 
صدها انسان شريف و درمانده زير دست 
بين  از  و  شدند  له  اسالمي  جنبش  پای  و 
حود  فعاليت  و  كار  مشغول  ودنيا  رفتند 

است. اين غير قابل توجيه است. 
 من متهم مي كنم، بسياری از سازمان های 
به  را  زن  حقوق  و  انسان  حقوق  مدافع 
سكوت و بي مباالتي در مقابل اين واقعه 
دولت های  مي كنم  متهم  من  وحشتناک، 
با  مماشات  و  همكاری  به  را  غربي 
همچنين  و  اسالمي  تروريست  باندهای 
در  كه  را  روشنفكراني  مي كنم  متهم  من 
و  كرده  سكوت  شنيع  پديده  اين  مقابل 

حرف نمي زنند. 

با  مقابله  در  شما  تجربيات  زن:  تريبون 
مردم  العمل  عكس  همچنين  و  سنگسار 

در دنيا با اين پديده چيست؟ 
مينا احدی: وقتي ما شروع به مقابله جدی 
را  موانعي  و  سد  من  كرديم،  سنگسار  با 
سال  در  ما  بودند.  مهم  بسيار  كه  ديدم 
ايوبي  مريم  سنگسار  با  همزمان   2001
كميته بين المللي عليه سنگسار را سازمان 
داديم. در جلسات و يا ميتينگ هايي كه در 
كشورهای مختلف سازمان داديم، مي ديدم 
است.  جامعه  چشم  روی  عينك  يك  كه 
اسالمي  كشوری  ايران  مي گويند،  مردم 
است  اسالمي  كشوری  افغانستان  است، 
دارد.  فرق  ما  با  آنجا  مردم  فرهنگ  و 

مي شنيدم كه مي گويند كتك زدن 
زنان و يا حجاب و جدا سازی و 

مصاحبه تريبون زن  با مينا احدی 
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حتي سنگسار پديده هايي هستند 
مربوط به فرهنگ آنجا، و ما نبايد 
زن  شايد  مي گفتند  كنيم.  دخالت  زيادی 
نمي آيد  بدشان  زياد  تهران  و  كابل  ساكن 
چادر بر سر كنند و يا در نهات زياد هم 

بدشان نمي آيد كتك بخورند و ... 
تز های نسبيت فرهنگي مثل نقل و نبات 
من  بنظر  همين  و  بود.  جاری  دهانها  در 
يك معضل مهم در مقابله با سنگسار بود. 
دولت ها و مطبوعات در جهان، در مجموع 
مي رفتند.  معضل  سراغ  ديد  همين  با 
از  بسياری  شدن  پاسيو  باعث  همين  و 
سازمان ها و توجيه بي عملي آنها بود. ما 
يا  و  ايوبي  مريم  جان  از  دفاع  برای  بايد 
ايران  ساكن  زن  كه  مي گفتيم  الوال  آمنه 
و  است  انسان  اول  وهله  در  سودان  يا  و 
و  فرهنگ  خاطر  به  برايش  خوردن  كتك 
يا هر چيز ديگری خوشايند نيست. ما بايد 
مي گفتيم كه اين راسيسم وارونه است اگر 
گذاشته  ما  فرهنگ  حساب  به  سنگسار 
مي شود، ما بايد مي گفتيم كه سه نسل قبل 
نشنيده  چيزی  سنگسار  از  ايران  در  ما  از 
بود. اين پديده قرن بيست و يكمي است 
در اين كشور و به سياست در اين قرن و 

رشد جنبش سياه اسالمي مربوط است. 
حرف ها  اين  كه  بود  اين  ما  مثبت  تجربه 
خيلي  خيابان  و  كوچه  در  عادی  مردم  را 
ما  اعتراض  به  و  مي كردند  قبول  زود 
مي پيوستند. هر چه شرق شناس و اسالم 
شناس و روشنفكر جيره خوار اين حرفها 
و  مردم  نمي شد،  حالي  و  مي زد  پس  را 
اين  به  انسان،  حقوق  مدافع  سازمان های 
حرفها سمپاتي نشان داده و به جنبش عليه 
سنگسار مي پيوستند. بهر حال ما در طي 
صدها  حمايت  و  همراهي  كوتاهي  دوره 
سازمان را يافته و فعاليت های خودمان را 

گسترش داديم. 

موضوع  به  سنگسار  از  زن:  تريبون 
دردناک ديگر مي رسيم، اعدام ، در اين 
مورد در ايران بسيار سخن گفته شده و 
اعتراض به اعدام در دنيا هم زياد است، 
زنان  اعدام  مورد  در  مي خواهم  من 
همگاني  حد  چه  تا  پديده  اين  بپرسم،. 
محكوم  اعدام  به  زنان  چرا  و  است 

مي شوند. جرم اينها چيست؟ 
مينا احدی: اعدام در ايران از همان اولين 
روز سر كار آمدن جمهوری اسالمي يك 

و  حكومت  ماندن  پا  سر  در  مهم  وسيله 
نفر  هزاران  است.  بوده  مردم  راندن  پس 
مخالف حكومت و يا منتقد اين حكومت 
بي رحمانه قتل عام شدند و تا همين امروز 
قتل عمد دولتي در ايران ، يك وسيله مهم 

در ادامه حيات حكومت اسالمي است. 
تا آنجا كه به اعدام زنان در سال های اخير 
برمي گردد، اكثر اين اعدام ها بر عليه زناني 
است كه به قتل دست زده و يا بدليل تن 
فروشي و يا اعتياد و معضالتي از اين نوع 
دستگير شده اند. حكومت اسالمي امروز 
به راحتي نمي تواند زنان فعال و سياسي را 
تيرباران كند، اما زناني همچون راحله و يا 
فاخته را مي كشد ، با اين اتهام كه كسي را 

به قتل رسانده اند. 
عمد  قتل  اعدام  كه  اينست  من  موضع 
ای  بهانه  هيچ  به  و  است  دولت ها  توسط 
دنيا  همه  در  بايد  اعدام  نمي شود.  توجيه 
بر افتد. اما تا آنجا كه به زنان محكوم به 
اعدام در زندان های ايران برمي گردد، يك 
پديده مهم، همسركشي است. زنان زيادی  
در ايران ، اكنون اسير حكومت هستند، به 
جرم و يا اتهام همسركشي. اين پديده را 

ما بايد بررسي كنيم! 
در ايران زنان حق طالق ندارند. در جامعه 
مركزی برای كمك به آنها نيست. سياست 
دولت اينست كه زن بايد خدمات جنسي 
و جسمي و رواني داده و همه اين كارها را 
با رويي گشاده انجام دهد. همين سياست 
و همين بي حقوقي مطلق باعث شده كه 
زنان در خانه و خانواده بي حقوق ترين ها 
هستند و زير دست و پای مردساالری و 
شوهران  مي شوند.  له  تاريخي  شوينيسم 
زيادی زنان را طالق نمي دهند ، چون حق 
طالق با آنها است و زن محكوم در كنج 
خانه كه وادارش مي كنند، تن فروشي كند 
و بي حرمتي بكشد، متاسفانه در يك بن 
مي زند.  دست  همسر  قتل  به  كامل  بست 
طبعا اين زنان فورا دستگير و فورا به اعدام 
اعدام  احكام  از  برخي  مي شوند.  محكوم 
نيز بر عليه زناني است كه در جريان دفاع 

از خود كسي را به قتل رسانده اند. 
به  هنوز  من  بنظر  معضالت  اين  مورد  در 
نمي شود.  صحبت  و  بحث  كافي  اندازه 
در  كه  را  نوروزی  افسانه  خاطرات  بايد 
كنج زندان نوشته و سئوال مي كند، آيا اگر 
به تجاوز يك مرد تمكين مي كرد و با اين 
عنوان  به  او  سرنوشت  داشت،  رابطه  مرد 
يك زن متاهل سنگسار نبود، پرداخت و به 
همين سئواالت محوری پاسخ داد. قانون 

بي حقوق  سيستماتيك  را  زنان  ايران  در 
خانه ها  كنج  به  را  آنها  و  كرده  اعالم 
مي راند و در آنجا نيز از خشونت خانگي 
و مردساالری، دفاع مي كند و زنان درمانده 
به  بست  بن  در  ستم،  تحت  و  عاصي  و 
آنها  فورا  قانون”   “ و  مي زنند  دست  قتل 

را مي كشد. 

اعدام  عليه  كميته  زن:  تريبون 
كمپين هايى عليه اعدام در خارج كشور  
كمپين ها،  اين  از  يكي  است.  برده  پيش 
و  رحمانپور  كبرا  از  دفاع  كمپين 
و  نظر  بود.  فاتحي  نازنين  همچنين 

تجربه شما  در اين موارد چيست؟
مينا احدی: مبارزه عليه اعدام در ايران در 
چند سال اخير وارد فاز جديد و اجتماعي 
سرگذشت  و  كيس  اكنون  است.  شده 
بسياری از محكومين به اعدام و از جمله 
زنان محكوم به اعدام، در رسانه ها مطرح 
مي شود. جامعه به عينه ديده است، اگر در 
افكار  اگر  بزند،  حرف  جنايات  اين  مورد 
عمومي توجه اش به اين معضالت جلب 
وجود  انسان ها  جان  نجات  شانس  شود، 
دارد. كبرا رحمانپور اولين مورد بود كه با 
طرح سرگذشت او در رسانه ها و چاپ 
عكس او، توجه به اين موضوع جلب شد. 
مردم  كمپين  اين  خالل  در  حال  عين  در 
ديدند كه كبرا يك آدم معمولي است كه 
قرباني شرايط شده است و در سرنوشت 
ايران  در  ديدند.  را  خودشان  بسياری  او، 
و  شده  شناخته  شخصيت  يك  به  كبرى 
و  عكس  دنيا  در  و  شد  تبديل  محبوب 
سرگذشت او وسيعا توزيع شد و هزاران 
نفر به ياری او شتافتند. در ايتاليا روزی را 
به اسم كبرا نام نهادند و جايزه به او دادند 
جهان  سراسر  در  نفر  ميليون ها  اكنون  و 
كبرى را مي شناسند. اين يك موفقيت در 

مبارزه عليه اعدام بود. 
شهال جاهد، افسانه نوروزی و يا نوجوانان 
محكوم به اعدام مثل سينا پايمرد و غيره 
يك  اما  هستند.  معروف  بسيار  اكنون 
نازنين  جان  نجات  ديگر  موفق  كمپين 
نازنين  كه  كمپين  اين  در  بود.  فاتحي 
افشين جم ، فعاالنه حضور داشت و برای 
ما  كرد،  تالش  فاتحي  نازنين  جان  نجات 
توانستيم نازنين را از زندان بيرون آورده و 

نشان دهيم كه مي توان با اتكا به 
بشريت مترقي جان افراد را نشان 

اسفند  1386 . مارس 2008 بو  تر



43

داد و حكومت را وادار كرد 
اين  در  كند.  نشيني  عقب 
مجموعه ای  با  كه  كمپين 
سخنراني،  جلسات  و  ميتينگ ها  از 
جمع آوری امضا و مالقات با نهادهای 
بين المللي همراه بود. نازنين آزاد شد 
جدی  پيشرفت  يك  به  واقعه  اين  و 
در جنبش عليه اعدام تبديل شد. در 
و  شد  ساخته  فيلم  كمپين  اين  مورد 
به  را  ميليوني  توجه های  توانستيم  ما 
جنبش عليه اعدام در ايران و موقعيت 

زنان در عين حال جلب كنيم.

جايزه  تعلق  زن:  تريبون      
سكوالريست  سال  به شما  و همچنين 
معرفى شما از طرف مجله “ ال” در 
كانادا، در چه راستايى بوده است؟  
مينا احدی : ما در اوايل سال 2007 در 
آلمان كمپيني عليه دخالت اسالمي ها 
در  مردم  زندگي  در  سياسي  واسالم 
مماشات  مقابل  در  همچنين  و  آلمان 
اسالمي،  سازمان های  با  آلمان  دولت 
آغاز كرديم و سازماني تاسيس نهاديم 
به اسم شورای مركزی اكس مسلم كه 
مورد توجه جهاني بود. صدها رسانه 
بين المللي در اين مورد نوشتند و با 
ما مصاحبه كردند. اين يك كمپين در 
دفاع از سكوالريسم و جدايي مذهب 
و  بود.  پرورش  آموزش  و  دولت  از 
بهمين دليل سازمان سكوالريست های 
را  سال  سكوالريست  جايزه  انگليس 
نمازی  مريم  فعاليت های  داد.  من  به 
نيز بعنوان يك چهره سرشناس مدافع 
انساني  حقوق  مدافع  و  سكوالريسم 
در لندن و در دنيا شناخته شده است 
در  را  ما  “ال”  مجله  دليل  بهمين  و 
سال  در  دنيا  در  مهم  زن   45 لسيت 
حال  عين  در  اينها  داد.  قرار   2007
توجه  دنيا  مردم  كه  مي دهد  نشان 
جلب  ديگری  پاسخ  و  نقد  به  اشان 
سياه  جنبش  مقابل  در  كه  است  شده 
در  مذاهب  همه  دخالت  و  اسالمي 
مقدرات مردم، اكنون مطرح مي شود. 
اينها نشان مي دهد كه دوران نسبيت 
فرهنگي به سر آمده و گوش ها برای 

شنيدن حرفهای تازه باز است. 
با تشكر 
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چه آن هنگام كه،
 گام برمى داشتيم 

در ميان انبوه خيزران

چه آن هنگام كه،
 در ميان شبى مهتابى 

مار خوش خط  و خالى
 در ميان دستان آبى مان نهالى مى كاشت 

چه آن هنگام كه،
 باغبانى به درخت سبز عاطفه  

از چشمه  جان آبى روان مى كرد

چه آن هنگامى كه،
 دربند بند تمناهاى  به زنجير كشيده مان

حديث سرخ عشق
زندگى را تمنا مى كرد 

چه آن هنگام كه،
كه هستى مان درالبه الى چرخ دنده هاى،

اين دار زمانه 
زخود بيگانه مى گشت

 چه آن هنگام كه،
 اندام به زنجير كشيده مان ،

 در ميان انبوه زنگارهاى راه راه 
در تنهائى بى انتهاى من و تو 

تمناى پرواز مى كرد

چه آن هنگام كه، 
سرفرود آوردم وگفتم:

آيا ميان من و تو  تناقضى است 
آنچه كه ما “ما” نامش گذاشتيم

تمنائى بود ازسر هوس
و يا جوانه سرزده از خاک،

غنچه شكفته گشته وعصيان بودن 
شورش زندگى ،

و اتصال گسسته و پيوسته، ناپيوست ها

بگذار هرچه كه مى خواهند بگويند 
به دار حالج آويزانم كنند

برصليب مسيحائى ميخكوبم كنند
من آن”آدم” شورشگر تمناى تو ام

اى آزادى
كه “بهشت زرين”م را

به دو صنار  
به مارى ارزان فروختم 

بگذار “حورياى بهشتى“بگويند 
چه ارزان فروختى!

آزادى
مجيد ارژنگ

2006 هامبورگ
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چرا چنين سخت است ؟
چرا چنين سخت است، كه با يكديگر برابر باشيم؟

چرا برابر بودن سخت است؟
من چه بايد بكنم كه تو مرا بپذيرى؟
چه بايد بكنم كه مرا محترم بشمارى؟

چگونه بازى بكنم. چگونه بايد بنظر بيايم كه فكر كنم 
با تو برابرم؟

كجا بايد بروم؟
كجا حس كنم كه با ارزشم؟

من چه بايد بدانم؟
اين  با  كه  نگرفتيم  ياد  چرا  برادران  همسران،  پدران، 

تفكر بجنگيم؟
چرا نمى توانيم بدون رنج زندگى كنيم؟

متفاوت هستيم !!!؟؟؟
قبل از آن كه خيلى دير شود من چه بايد ياد بگيرم تا 

بفهمم؟
چه چيزى براى من خوب است؟

من چه چيزى بايد بدانم؟
وقتى كه مى دانم حق با من است!

چه بايد بكنم؟
كجا بايد بروم؟

از انديشه ى خود با چه كسى سخن بگويم؟
و من با اين همه خشم خود چه بايد بكنم ؟
چرا بايد بجنگم ؟ شايد تنها راه اين باشد؟

مرجان پرتوى 
Marjan
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طالق
براى ليال و ماريا و...

چه خوب شد كه در حباب اين رابطه/ به انفجار رسيديم
و ذرات تنم  از تو مسافتى گرفت

و ديگر دستان كوتاهت
كه به سيب قامت دلتنگى ام نمى رسيد

فرسنگها دور گشت

كنون بخود رسيده ام ، نزديك/ از اين فاصله ى بلند.
و مى دانم معجره اى نيست زن بودنم

كه آواى صد سال تنهاييم را
بر طومار سرنوشت اين جهان

در گوش پر حادثه ى اين ديوارهاى آبى/  زمزمه مى كنم.

 
 

چقدر گفتم/ دستى بزن از سر گريز
به اين عنكبوت هاى كز كرده/ در راستاى ابروان گره بسته ام 

چقدر گفتم بيا كنار رختخواب معصومم
و باغ گل بكار به روى ملحفه هاى دلتنگى
چقدر گفتم آنسوى اين كوه نخوت و غرور

دريچه اى هست بسوى تواضع پرنده ها/ بگشا دريچه را

گفتم نگاه كن:
 دستان من چه كم داشت براى كاشتن سرو و سيب و صنوبر

وقتى حصار نبود بين من و تو و زنانگى
                                                                

مهناز بديهيان
2007 
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نه تو سر به زير نباش
دختر امروز

دختر موميايى گشته در افكار پوسيده
دختر محكوم گشته به سر به زيرى

در دادگاه كهنه جهل و خرافه

در جهانى شتابان رو به تغيير
در جهانى همچو دريا پر تالطم

در جهانى كه راه حل مشكل ديروز
نه حالل مشكل امروز مى باشد

از چه رو بايد 
تو كماكان “محكوم”  بمانى

در جهانى كه نا ممكن ديروز
ممكن بى شك و ترديد امروز است
از چه رو پيوسته از تو مى خواهند

كه تو بايد سر به زير بمانى

از تو مى خواهند سر به زير باشى
تا بلكه “چشم و گوش بسته بمانى”

از تو ميخواهند چشم و گوش بسته بمانى
تا نبينى كه بر تو چه مى گذرد

و نشنوى كه چرا اينگونه مى گذرد
و نخواهى كه به طريق ديگرى بگذرد

دختر امروز
دختر موميايى گشته در افكار پوسيده

نه تو سر به زير نباش
سر بر افراز و سينه سپر كن
سر بر افراز و سينه سپر كن

كه هر آن كس كه تو را محكوم مى داند
خود محكوم به خفقان است

بشناس زندگى را و تمامًا زندگى كن
كه زندگى كنونيت

نه زندگى درخور انسان است
سر بر افراز و سينه سپر كن 

همچون گلهاى خندان گلستان
كه گلهاى سر به زير 

گلهايى پژمرده اند
تو   پژمرده   مباش                                                               

                                                            ناهيد وفايى           2007        
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همكارى شما، تريبون زن را پربارتر مى كند.
گاهنامه تريبون زن از همكارى تمامى دوستانى كه

 فعال جنبش سوسياليستى زنان هستند، 
استقبال مى كند.

براى انتشار بهتر اين نشريه
 از نظر مالى و معنوى ما را كمك كنيد.
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