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  فرخنده آشنا
 !با سالم بھ حاضرین محترم

 مقدمھ

ھا و چپی ھا راجع بھ مسئلھ زن حرف می زنیم از اینکھ سیستم اقتصادی  وقتی ما سوسیالیست
اما راجع بھ مرساالری میان خودمان . و سیاسی را مورد حملھ قرار بدھیم چیزی کم نمی آوریم

اما خوب است کھ اگر یک جوال دوز بھ دیگران می زنیم یک سوزن ھم بھ . کم حرف میزنیم
. ھ کسی؛ بخصوص بھ فعالین کارگر مرد و سوسیالیست، برنخوردخودمان بزنیم و امیدوارم این ب

با این بحث من میخواھم توجھ شما را بھ  . بحث امروز من راجع بھ تشکل یابی زنان کارگر است
اھمیت این حوزه و ظرفیتھای عظیم آن در کشور ایران، کھ متاسفانھ کمتر مورد توجھ فعالین 

  .ھ،  است جلب کنمجنبش کارگری و جنبش زنان قرار گرفت

  کوتاه و عمومی از وضعیت امروز طبقھ کارگر تصویر
احتماال ھمھ شما از رئوس خبرھا و گزارش ھایی کھ این روزھا  در مورد وضعیت کار و 

مسئلھ دستمزدھای معوقھ، عدم وجود قرارداد . زندگی کارگران از ایران میرسد با خبر ھستید
ھا، در کنار گرانی سرسام آو، سر تیتراصلی این  دستھ جمعی، عوارض ناشی ازحذف یارانھ

اما ھمین جملھ کوتاه گویای جھنمی است کھ . چند تا تیتر در یک جملھ کوتاه. گزارش ھا ھستند
اما بسیاری از . دستمزد کارگران ناچیز است. جمھوری اسالمی برای کارگران خلق کرده است

کارگر رسمی و استخدامی طبق . ت نمی کنندکارگران ھمین دستمزد ناچیز را ھم بھ موقع دریاف
 80حدود , اما بخش اعظم کارگران ایران. قانون کار جمھوری اسالمی حقوق ناچیزی دارد

خیلی . درصد کارگران، حتی شامل قوانین کار و یا تحت پوشش حقوق قرارداد رسمی ھم نیستند
با حذف . امضاء کار میکنند از کارگران تحت قراردادھای موقت و پیمان کاری و قرارداد سفید

یارانھ ھا، کارگران ھزینھ ھای سرسام آوری برای کاالھای ضروری از جملھ برق و گاز می 
در ھمین چند ماھھ اخیر نرخ تورم بطور سرسام آوری باال رفتھ و بخش بیشتری از . پردازند

یک درآمد وصل  وقتی کل معیشت یک خانواده چند نفره بھ. مردم بھ زیرخط فقر راند شده اند
است، و این درآمد ھم چند ماه و بعضا تا یک سال و دو سال پرداخت نمی شود، وقتی نصف یک 
حقوق ماھانھ صرف پرداخت قبض آب و برق و گاز میشود و یک حقوق کامل صرف پرداخت 

داد اجاره خانھ میشود؛ معلوم کھ نھ تنھا نان آور قبلی دو شغلھ و بعضا سھ شغلھ می شود، بلکھ تع
 .بیشتری از اعضای خانواده مجبورند بھ انحاء مختلف تن بھ کار مزدی بدھند

 سازمان یابی تشکلھای مستقل کارگری
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  وضعیت زنان کارگر
کامال بی حقوق طبقھ کارگر زن ھستند بلکھ اکثر % 80نھ تنھا بخش بزرگی از آن  

کارگاھھایی کھ زنان در آن کار میکنند، یعنی کارگاه ھای کوچک، اصال شامل قوانین کار نمی 
یق در پرداخت دستمزدھا یکی از عوامل تن دادن زنان بھ کار با شرایط بسیار سخت و تعو. شوند

وقتی از وضعیت زنان کارگر حرف می زنیم وضعیت غم انگیز کار . با دستمزدھای نازل است
دختران کم سن و سال ھم یک بخشی از این وضعیت است چرا کھ آنھا ھم عمدتا در کنار زنان 

ت تر شدن وضع اقتصادی باعث شده است کھ زنان بھ شرایط برده وار سخ. کارگر کار میکنند
وقتی قبض پرداختی برق و گاز بر اثر حذف یارانھ ھا یک دفعھ چند . کار در کارگاھھا تن بدھند

برابر میشود، وقتی قیمت کاالھای مایحتاج اولیھ تامین یک زندگی بخور و نمیر چند برابر 
آتش این . بھ زندگی امروز کارگران ایران اغراق امیز نیست میشود؛ اطالق لفظ دوزخ و جھنم

زنانی کھ عالوه بر کار شاق خانھ . جھنم ھم بیش ازھرکس گریبان زنان کارگر گرفتھ است
. داری، کھ زن در آن ھم مدیر است و ھم کلفت، مجبورند در تامین درآمد خانواده ھم سھیم شوند

یادی از زنان کھ بر اثر این شرایط مجبور بھ تن من امروزفرصت نمی کنم راجع بھ تعداد ز
  . فروشی میشوند، حرف  بزنم

فقط در قالی بافی و دوزندگی ھا و ھزاران کارگاه . زنان کارگر فقط کلفت خانھ خودشان نیستند
خیلی از . این روزھا خانھ خود کارگرھا ھم کارگاه ھای تولیدی شده است. مخوف کار نمی کنند

ری؛ بستھ بندی، خندان کردن پستھ و غیرو دارد در خانھ ھای کارگری توسط کارھای مونتاژکا
زنان بھ شرایط کاری تن میدھند کھ حتی شامل ھمین حمایت ھای . زنان و کودکان انجام می شود

نیم بند قانون کار ھم نیست و ھیچ نوع پرداختی برای اضافھ کاری و شب کاری پرداخت نمی 
کارگران زن ھم در کارگاھھا و ھم . ود کردن ساعت کار وجود نداردھیچ قانونی برای محد. شود

. در کار تولیدی در خانھ بدون ھیچ گونھ تامین اجتماعی مثل بیمھ بھداشتی و درمانی کار میکنند
با وجود تن دادن بھ بدترین شرایط کار دستمزد ھای کارگران زن در کارگاھھا حتی نصف حداقل 

را بکنید کھ با وجود این گرانی کھ مثال قیمت یک کیلو گوشت  تصورش. دستمزد قانونی است
ھزار  160ساعت کار  9یا  8بیست ھزار تومان است زنان کارگر در موارد زیادی در قبال 

  .تومان یعنی بھ اندازه ھشت کیلو گوشت حقوق ماھانھ دارند

  تبعیض جنسی اقتصادی
در جامعھ ایران این است کھ نیروی یکی از نتایج وجود ستم جنسی و بی حقوقی محض زنان 

وقتی . زن کارگر در ایران فقط در خانھ کار مفت و مجانی نمی کند. کار زنان تقریبا مجانی است
ھم کھ وارد بازار کار می شود در قبال یک ماه کار شاق پول ھفت ھشت کیلو گوشت دریافت  را 

ارد بازار کار میشود نیروی تبعیض جنسی زن را کم ارزش میکند و وقتی ھم کھ و. می کند
  .کارش را مفت و مجانی بھ چنگ میاورند
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ھنوز خیلی از فعالین . پرداختن بھ مسئلھ زنان فقط از زاویھ ھمبستگی با زنان خطا است
کارگری وقتی صحبت از مسائل زنان میشود فکر می کنند با یک پدیده خارج از جنبش کارگری 

 8از فعالین کارگری یک روز در سال، یعنی حول و حوش  خیلی. دارند اعالم ھمبستگی می کنند
تازه در این پیام . پیام ھمبستگی می فرستند" خانم ھا"مارس،  فعال این عرصھ می شوند و برای 

ھا ھم یادآوری می کنند کھ مسئلھ اصلی مبارزه طبقاتی است و زنان حواسشان باشد کھ مسائل 
یک چیزی بیرون . ن بخش اصلی مبارزه طبقاتی نیستگویا مسائل زنا. خودشان را اصلی نکنند

مسائل اصلی مبارزه طبقاتی برای اینھا آن چیزھایی است کھ برای مردھا مسئلھ . از آن است
آنھا ھم وقتی از . این کمبود البتھ در در میان فعالین جنبش زنان ھم وجود دارد. اصلی است

نھ زنان کارگر را جزیی از مسائل جنبش مسائل جنبش زنان حرف میزنند مبارزه برابری طلبا
حرف من این است کھ تبعیض اقتصادی علیھ زنان در کنارانواع دیگر . زنان بھ حساب نمیاورند

  .تبعیض جنسی از جملھ تبعیض حقوقی جزیی اصلی از مبارزه طبقاتی است

 تشکل یابی زنان کارگر

ل یابی زنان کارگر بخصوص وقتی بھ این وضعیت فکر می کنم بیشتر بھ مسئلھ ضرورت تشک
بھ نظر من سازمانیابی زنان کارگر در محالت . زنان خانھ دار در محالت کارگری میرسم

اجازه بدھید این مسئلھ . جزء اصلی تشکل یابی کارگری است. کارگری یک حوزه فرعی نیست
  .بدھم را بیشتر توضیح 

ارزه طبقاتی نمی داند نگرشی اصلی مبنگرش مرد ساالرانھ کھ مسائل زنان را جزء مسائل 
در این نگرش مسائل طبقھ کارگر یک . است کھ از سازماندھی مبارزه  ھم تعریفی مردانھ دارد

تا آنجا کھ بھ کارخانھ برمیگردد فعالین کارگری مرد . چیز است و مسائل زنان یک چیز دیگر
د کھ فقط در مورد مسائل خیلی کھ بھ مسئلھ زن اھمیت بدھند بھ فعالین کارگری زن میدان میدھن

پیام غیر مستقیم این نگرش این است کھ زنان در مسائل عمومی دخالت . ویژه زنان حرف بزنند
از نظر من سازماندھی طبقھ کارگر بدون سازمان یابی زنان کارگر کھ پایھ اصلی آن . نکنند

ھی نیمی از یک بدون سازماند. تمرکز بر مسائل و مشکالت زنان کارگر است تصور ناپذیر است
  .پیکر نمی شود تمام ظرفیت ھای آن پیکر را برای یک کار معین مورد استفاده قرار داد

سوالی کھ پیش پای فعالین کارگری، کھ متاسفانھ اکثرشان مرد ھستند، این است کھ آیا جنبش 
مردساالر کارگری میخواھد زنھا ھم در مبارزه طبقاتی و در پراتیک طبقھ و  در آزمون و 
خطاھای فعالین کارگری شرکت فعال داشتھ باشند یا این عرصھ را عرصھ انحصاری خودشان 

آیا با فعالین کارگری زن بھ عنوان کنشگران اصلی جنبش کارگری برخورد می کنند و یا . میدانند
سازمان یابی یک   بھ عنوان فعالینی کھ فقط مسائل ویژه زنان را نمایندگی میکنند؟ چگونگی

مشارکت فعال  آیا بدون .یا جنبش معین نشان میدھد کھ فعالین آن بھ دنبال چھ ھستند مبارزه و
طبقاتی مبارزه کارگران سر انجام اعتماد آمیزی خواھد داشت؟ آیا منافع   نیروی زنان درمبارزه
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کارگران زن در آن تامین خواھد شد؟ آیا این مبارزه بھ کاھش ستم و تبعیض جنسی منجر خواھد 
پاسخ بھ این سواالت است کھ اعتماد زنان کارگر را بھ مبارزه و یا جنبش جلب میکند  شد؟ نحوه

  .و یا آنھا را بھ آن بی اعتماد میکند

را تجربھ کرده ام کھ  من بعنوان یک زن کارگر آنقدر در زمین جنگ طبقاتی افت و خیزھا یی 
در بازار کار و در محیط    موقعیت فرو دست یعنی میتوانم بگویم کھ واقعیت دشوار زن بودن

. مردساالر واقعیت طاقت فرسایی است کھ مبارزه را در مقایسھ با مردان بسیار دشوارتر میکند
با اینکھ زن شاغلی ھستی کھ در بیرون از خانھ کار میکنی اما باز ھم تحت تاثیر موقعیت خودت 

یرون طرف ھستی و ھم با یعنی ھم با مشکالت دنیای کار در ب. بھ عنوان یک زن خانھ دار ھستی
وقتی ھم کھ میخواھیم بھ عرصھ مبارزه . مشکالت عرصھ زندگی خانوادگی و کار خانھ داری

خیلی از . طبقاتی وارد شویم و علیھ این مشکالت بجنگیم تازه باید از ھفت خوان رستم بگذریم
و حفاظت می این موانع ھم اگر توسط مردان کارگر ایجاد ھم نشده باشند توسط آنھا حراست 

مبارزه ای کھ سخت و بی امان است و . باید علیھ شیوه ھا و سنت ھای عقب مانده بجنگیم. شوند
  .مشکالت و موانع خودش را دارد

کدام زن توانستھ دست بھ یک فعالیت مفید اجتماعی بزند بدون اینکھ توانستھ  سوال این است کھ
مھ ما زنان مبارزه را از مناسبات نابرابر در باشد بر علیھ این سنتھای ارتجاعی مبارزه کند؟ ھ

در خانھ تمرین می کنیم و وقتی بھ عرصھ مبارزه در سطح جامعھ و دنیای . خانھ شروع میکنیم
در این عرصھ ھم نشانھ ھا و عملکرد . بیرون از خانھ میرسیم کھ یک پا مبارز حرفھ ای شده ایم

   .رد را براحتی تشخیص میدھیممردساالرانھ از طرف ھمکاران و فعالین کارگری م

برای خیلی از زنھا ھمین سنتھای دست و پا گیر و عقب مانده بھ موانعی عبور ناپذیر تبدیل 
. شدند و با وجود تمایل بھ ایفای نقش مبارزاتی و اجتماعی متاسفانھ در حصر خانگی باقی ماندند

برای حمایت از ھمسر   بعد خیلی از اینھا مگر شانس بیاورند کھ شوھرانشان دستگیر شوند و
کارگرشان سخنگو شوند بدون اینکھ بگویند کھ من ھم خودم یک برده بی مزد خانگی ام و ھویت 

 .ام ھم فقط از طریق ھمسرم تعریف نمی شود

من قبول دارم کھ . کار کند موضوعاتاین از وظایف جنبش کارگری است کھ روی این 
ا انجام کار دشوار ھم ھمیشھ بھ یک قدمھای اولیھ ام. استسازماندھی در این عرصھ دشوار 

  .درست احتیاج دارد
من انتظار ندارم زنان از این ھفت خوانھا بھ سرعت رد شوند و در برابر سرمایھ داری بھ 

اما برای اینکھ . عنوان عامل اصلی تیره روزی ھایشان بھ عنوان کنشگران اصلی قد علم کنند
. و برای این کار باید کارھای زیادی کرد. ت خوان ھا عبور کردبشود کاری کرد باید از این ھف

یک کار اصلی و دائمی این است کھ باید علیھ نگرش مردساالرانھ میان فعالین کارگری مبارزه 
خیلی از فعالین مرد فکر می کنند کھ چون چپ و رادیکال اند بطور اتومات ھم فعال جنبش . کرد
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باید آن را . عال جنبش زنان بودن فقط یک موضع گیری نیستف. کھ اینطور نیست. زنان ھستند
صادر " فعال جنبش زنان"ما واسھ کسی بھ این راحتی تصدیق ! رفقای مرد.  در عمل نشان داد

برای مقابلھ با مردساالری درون جنبش کارگری باید افراد بیشتری در مورد مسائل . نمی کنیم
ک اتفاق مھمی ھم کھ باید بیافتد این است کھ تعداد ی. مختلف از زاویھ جنسیتی روشنگری کنند

برای حل . بیشتری از فعالین کارگری زن  مستقیما فعال سازماندھی جبنش کارگری باشند
این مشکالت نھ فقط باید از . مشکالت زنان فرش قرمز جلوی پای فعالین زن پھن نکرده اند

. ن باید سازمانده اصلی مبارزه باشندطرف خود فعالین زن مطرح شود بلکھ خود فعالین کارگرز
زنان نھ فقط باید برای تامین خواستھای ویژه زنان مبارزه کنند بلکھ سازمانده کل مبارزات 

جنبش کارگری ایران . نباید فعالین کارگری زن فقط بھ مسائل زنان بپردازند. کارگری ھم باشند
قدم دوم این است کھ مسائل زنان کارگر . دباید فعالین شناختھ شده از میان کارگران زن داشتھ باش

زنان کارگر بھ دلیل ستم جنسیتی در مقایسھ با مردان از  واقعیت این است کھ . بیشتر مطرح شود
انواع آزار جنسی در . حق و حقوق بسیار بیشتری محرومند و دچار ضربات متعددی میشوند

از فعالین کارگری مرد دور می محل کار اینقدرعادی و طبیعی است کھ حتی از چشم بسیاری 
ماند و متاسفانھ در مواردی مثال آزارھای روانی و متلک ھای لفظی خود این فعالین شریک 

آزار جنسی زنان در محیط کار یک نگرانی عمومی است کھ اعصاب کارگران زن را . جرمند
قانون کار  زنانھ کردن بخش غیر رسمی کار و آن بخشی کھ شامل. بطور روزمره داغون میکند

نمی شود یک مشکل جدی جنبش کارگری است کھ زنان قربانی اصلی این تبعیض سیتماتیک در 
این نوع سازماندھی کار منبع مھمی برای افزایش سود سرمایھ و پایین نگھ . بازار کار ھستند

ھمھ در . برای مقابلھ با ھمھ این ھا بھ سازماندھی احتیاج داریم. داشتن ھزینھ نیروی کار است
کارگران زنی کھ بخش مھمی از وقت و عمرشان را بھ کار . این عرصھ ھا باید سازماندھی کرد
 . میگذرانند ھم  نیازمند تشکل ھستند... مداوم قطعھ کاری و سری دوزی و

با توجھ بھ این نکات امیدوارم کسی بر سر ضرورت و اھمیت نقش زنان در بحث تشکل یابی 
با وجود اینکھ در سالھای اخیربحث سازمانیابی و سازماندھی بھ . دکارگری تردیدی نداشتھ باش

یک بحث کلیدی در جنبش کارگری تبدیل شده است اما بھ بحث نقش زنان در این سازماندھی 
  .توجھ نشده است

سوالی کھ فعالین کارگری، چھ زن و چھ مرد، باید برای آن پاسخ داشتھ باشند این است کھ کھ 
ی برای سازمانیابی کارگری در کارگاھای کوچک کھ اکثریت شاغلین آن را چھ طرح و برنامھ ا

زنان تشکیل میدھند، دارند؟ چھ طرح و برنامھ ای برای قشر عظیم زنانی کھ خانھ خود را بھ 
کارگاه تولید کاالھای مختلف تبدیل کرده و حتی فرزندان خردسال خود را نیز بھ تولید کنندگان 

اند، دارند؟ چھ طرح و برنامھ ای در مورد سازمان یابی محلی و منطقھ ای  این کاالھا تبدیل کرده
واقعیت این است کھ با وجود این  خانواده ھای کارگری زنان خانھ دار و بیکاران دارند؟

کمبودھا، کارگران زن چھ در محل تولید و چھ در محل زندگی بھ انحاء مختلف دست بھ 
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این مبارزات ماتریال مناسبی برای پاسخ دادن بھ این  سازماندھی و مبارزه می زنند و خود
  .سواالت بدست میدھد

   سازماندھی زنان کارگر در محالت

فعالین کارگری باید بھ این مسئلھ توجھ کنند کھ زن خانھ دار کھ در یک خانواده کارگری 
ن و عمرش را صرف کار پخت و پزو رفت و نگھداری از سالمندان و تیمار داری از بیمارا

این کارھا اینقدر تکراری و . از کودکان می کند احتیاج بھ تشکل دارد  مھمتر از ھمھ نگھداری
نابود کنند است کھ حتی لذت بزرگ شدن و بزرگ کردن بچھ ھا ھم بھ یک کار طافت فرسا تبدیل 

 .میشود

گرھا بی ما اگر میخواھیم سنگر ھای محکمی در دفاع از طبقھ کارگر بنا کنیم یکی از این سن 
ضرورت این کار امروز از ھر زمان دیگری . تردید سازماندھی زنان در محل زندگی است

امروز شرایطی است کھ فشار قبض ھای کمر شکن  گاز و برق بیشتر از ھر کسی . بیشتر است
اگر قرار است جنبش اعتراض علیھ قبض ھای گاز و برق بھ . روی دوش و ذھن زنان است  بر

 .وسیع تبدیل شود زنان نیروی اصلی این اعتراض و جنبش اند یک جنبش اجتماعی

ما حتی بھ درستی از . در بخش آموزش زنان ما از کمبود مطالب و ماتریال رنج میبریم
  .تجربیات سازمان یابی زنان در کشورھای دیگرمطلع نیستیم

المی را بجای آنھا انجمنھای اس رژیم فقط در کارخانھ ھا تشکل ھای کارگری را سرکوب و
بسیج را راه انداخت   دفترچھ   درست نکرد بلکھ در محالت ھم انجمنھای اسالمی محلھ و بسیج و

و یا تجارب مبارزه  شھرداری  100کم مبارزه در محالت کارگری، مثل قانون    تا ھمان تجارب
  توسط مردم 57حاشیھ نشینان و خراب کردن آلونکھا در زمان شاه و یا تصرف زمینھا بعد از 

 .در زور آبادھا  و خاک سفید ھا را ھم از یاد برود

ای کاش . نمیتوان مبارزه زنان خاک سفید را فراموش کرد یا زور آباد کرج را یا گرم دره را
بشود برای ھر کدام از محلھ ھای کارگری یک شناسنامھ درست کنیم تا جوانان امروز بدانند 

برای ھر پارک کوچک، برای ھر مدرسھ، برای   ,برای آب تسویھ شده ای کھ امروز میخورند
ھر درمانگاه و برای اسفالت ھر خیابان، چھ تالشھایی صورت گرفتھ و زنان در این تالشھا و 

 .مبارزات چھ نقش مھمی داشتھ اند

متاسفانھ با وجود این نقش مھم زنان، فعالین کارگری  ھنوز بھ این صرافت نیافتاده اند کھ بدون 
با محالت کارگری، با بیکاران و با زنان خانھ دار نمیشود از جنبش کارگری بھ  پیوندی ارگانیک

  ■.عنوان یک کلیت حرف زند
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 نگاھی بھ وضعیت زنان افغانستان

 سپتمبر 11بعد از                 
  امیلیا اسپارتک

  دوستان عزیز،

با تقدیم درودھای گرم رفیقانھ، از شما برگزارکنندگان این گردھمایی، سپاسگزارم کھ بھ من بھ 
کان را میسر نمودید تا در مورد وضعیت زن حیث یکی از فعاالن حقوق زن افغانستان این ام

افغانستان در دوران حضور نظامی قوای بین المللی و جامعھ جھانی و نیز دورنمای آن پس از 
  .تماس کوتاه بگیرم 2014خروج این نیروھای بین المللی سال 

چنانکھ ھمھ می دانید، پس از سقوط حاکمیت چپ حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دولت 
سال تمام توسط ایاالت متحده آمریکا و  15یزدنت نجیب هللا، نیروھای جھادی اسالمیستی، کھ پر

متحدین غربی آن در تبانی با رژیم ھای ارتجاعی کشورھای عربی و در راس آن عربستان 
نیروھای جھادی . سعودی یاری مالی و تسلیحاتی شده بودند، بر تمام افغانستان مسلط گردیدند

از اثر تعداد، چند پارچگی و گرایش ھای مذھبی و سیاسی بھ کشوھای خارجی، بھ اسالمیستی، 
بر سر . زودی کشور را ھمچو غنیمت جنگی پنداشتھ و مناطق مختلف را میان شان تقسیم نمودند

تسلط بر قدرت مرکزی، جنگ ھای خونین میان نیروھای بنیادگرای اسالمی آغاز گردید، کھ ھر 
. افغانستان در جنگ داخلی و آنارشیزم فرو رفت. دول خارجی داشتند کدام نوعی وابستگی بھ

تمام عناصر . فرھنگ دھاتی و سنتی با تفسیر اسالمی بر تمام شئون زندگی کشور حاکم گردید
مدرن در شیوه یی زندگی جامعھ، کھ بھ تعبیر آنھا کمونیستی و الحادی شمرده می شوند، بھ 

نظم جدید مطابق شریعت اسالمی و تاویل ھای دینی بر قرار حاشیھ رانده شده و بھ جای آنھا 
  .گردید

نصوص مذھبی در دساتیر و فرمان ھای متعدد دولتی و مقامات محلی بازتاب گسترده یافت و 
و مدرن سازی کشور مطرح بود، از » دولت سازی«در کل آنچی را کھ در چند دھھ در مفھوم 

جنگ در ھمھ . یت و مولوفھ ھای دولت مدرن باقی نماندچیزی از مفھوم حاکم. بنیاد نابود کردند
  .جریان داشت» جنگ ھمھ علیھ ھمھ«جا شعلھ ور گردید و بھ گفتھ ھابز

گرانھ مجاھدین، گروه ناشناختھ طالبان ویران در این جریان پس از گذشت چند سال از پیروزی
، انتلجنس سرویس ای امریکا. آی. توسط سازمانھا و دولت ھای خارجی بھ طور اخص سی

آی پاکستان و بھ کمک مالی عربستان سعودی و شیخ ھای عرب بوجود آمد، . اس. بریتانیھ و آی
کھ بھ زودی یکی پی دیگر، بساط گروه ھا و قدرت ھای محلی را برچیده و پس از اشغال 

ا غصب طالبان ب. پایتخت، بھ ایجاد حاکمیت سنتی یا پیشامدرن امارت اسالمی طالبانی دست زدند
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قدرت مرکزی بھ تمام آنچی کھ برای زندگی مدرن ضروری بود و در دوران حاکمیت حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان ایجاد شده بود، پایان بخشیدند، کھ شامل تغییر سیستم اداره، بستن 
دانشگاه ھا و مکتب ھای دنیوی، محدویتھای صحی، راندن و محکوم ساختن زنان بھ چاردیوار 

تنظیم پوشیدن لباس و سر و صورت مطابق شریعت اسالمی، منع و محدودیت رسانھ ھا  خانھ ھا،
با بھ دار آویختن تلویزیونھا در چارراه ھا و بالخره قطع اعضای بدن و کشتار ھا در مالی عام 

  .می شدند

مولوفھ ھای آن جنگ . در دوران حاکمیت مجاھدین، جنگ در افغانستان بھ حرفھ مبدل شده بود
جنگ بھ حیث صنعت، دارای اقتصاد سیاسی خاص خودش . ری و مافیاگری تشکل می دادساال

در کنار جنگ بھ حیث یک حرفھ و . گردید کھ بر پایھ قوانین کپیتالیزم جنایتکارانھ عمل می نمود
یک رشتھ اقتصادی جدید و وسیلھ یی برای زراندوزی، کشت و تولید خشخاش و تولید تریاک تا 

ن نیز جزء این اقتصاد گردید، کھ در نھایت افغانستان را داخل جریان تولید و استحصال ھیروئی
این اقتصاد در داخل کشور، جنگ . صدور مواد مخدره در اقتصاد حوزه جنایتکاری جھانی نمود

صدھا فرمانده مجاھد در . ویرانی و بر بادی فرھنگی، روانی و تربیتی را با خود بھ ھمراه داشت
در حالی کھ . ارتگری، مصروف تجارت مواد مخدره بودند و تا بھ حال ھستندکنار جنگ برای غ

اکثر گروه ھای مافیایی در سراسر جھان تا حال بیشتر عالقھ بھ حوزه اقتصادی داشتھ اند، در 
افغانستان برای بار نخست این مافیا بھ دو پدیده پیشامدرن مذھبی و مدرن ناسیونالیزم اتنیکی 

ناسیونالیزم اتنیکی با اقتصاد مافیایی  -تیجھ نوعی ایدئولوژی ترکیبی اسالمدست یافت، کھ در ن
طالبان با این ابزار . پدید آمد کھ عمدتا در سیمای گروه طالبان و در حاکمیت آنھا تبلور یافت

توانستند از یکسو بھ بسیج گروه ھای ھم تبار اتنیکی شان در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان 
و از سوی دیگر نیروی بسیجی را علیھ تمام مردمان افغانستان سمت دھند و رھبری دست یابند 

این نظام در . در نھایت در کشور نوعی حاکمیت مذھبی با رژیم اقتصادی مافیایی حاکم شد. کنند
اما عمده ترین توجھ . وھلھ نخست خواست بھ تمام آزادی ھای مدنی انسان ھای جامعھ پایان بخشد

  :زنان و محدود ساختن حقوق و آزادی ھای شھروندی آنھا بھ دلیل زیر نمودخویش را بھ 

  نفوذ اسالمیزم، نصوص شرعی و مکتب دیوبندی اخوان المسلمین؛  -1

 ؛)قواعد اجتماعی رایج در بین پشتونھا( حضور فرھنگ قبیلھ ای و قواعد پشتونوالی  -2

 . استفاده از میتودھای مافیایی  -3

البان قدرت خود را بیان کردند و دیکتاتوری مذھبی طالبان بر گرده مردم با این سھ عنصر ط
سوار ساختھ شد، قوانین شرعی وضع گردیده و افغانستان را بھ اسارتگاه و میدان جنگ ھای 

شریعت اسالمی را جاری نمودند و قیودات را برای ھمھ . مدھبی و اتنیکی مبدل ساختند
  .گونھ خاص اعمال نمودند شھروندان بھ طور عموم، و زنان بھ
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  زنان پس از سقوط حزب دموکراتیک خلق افغانستان
در افغانستان برپا کردند، در وھلھ اول زن  1992آتش جھنمی کھ اسالمگرایان پس از سال 

آزادی ھای اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی کھ تمام زحمتکشان افغانستان در . افغانستان را بلعید
ایتک خلق نصیب شده بودند و در آن بھ جایگاه زن ھم در عرصھ دوران حاکمیت حزب دموکر

آزادی ھای حقوقی و مدنی . اجتماعی؛ ھم اقتصادی نقش ویژه ای قائل بودند، بھ کلی نابود گردید
  . زن از آنھا گرفتھ شد

در صدد معلم  70. در صد پزشک زنان بودند 40در حدود  1990تا سالھای : بطور مثال
 7طبق ماده . درصد شاگردان دانشگاه دختران بودند 50ستادان دانشگاه و درصد ا 60مدارس، 

شورای انقالبی در مورد حقوق مساوی زن و مرد، فروش زنان منع گردید، یعنی مھر زیاد از 
  .بین رفت، چند زوج منع گردید، کورسھای سواد آموزی برای زنان اجباری گردید

خشن اسالمی و سنتی کھ در آن ھیچگونھ احترامی تمام این دستاوردھا، توسط فرھنگ بھ شدت 
خشونت ھای خانوادگی، جنسی و سنتی چنان گسترش یافت، . بھ زن قائل نبود، جایگزین گردید

. کھ افغانستان یکی از اعضای جامعھ ء جھانی استکھ بھ مشکل تصور این شده می توانست 
تا  1992ی در کشور ما از سال توسط سھ عنصر باال حاکمیت مذھبی، ناسیونالیستی، مافیای

سال حکومت راند و پیامد آن در عرصھ سیاسی بھ انزوا کشیدن کشور، در عرصھ  2001
بھ جز از رونق تجارت مواد مخدره و کاالھای معین مصرفی، ورشکستگی و در  -اقتصادی

عرصھ اجتماعی فقر، تھیدستی، و گسترش بیماری ھای گوناگون بھ علت فلج گردیدن سیستم 
  .در ھمھ اینھا زنان اولین قربانی را می دادند. بھداشتی بود

فرزندانش را؛  - زن بھ حیث مادر  دند،نمودر جنگھائی کھ نظام ھای جھادی و طالبی تحمیل می 
. پدرش و برادرانش را از دست می داد -شوھرش را؛ بھ حیث دختر و یا خواھر -بھ حیث ھمسر

میستی نیز آنھا را بھ حیث موجودات درجھ دوم می زنان در وضعیتی بودند کھ قوانین اسال
زن بی محرم و بدون مرد، باید تمام سنگینی . شناخت، کھ بدون مرد از ھمھ حقوق محروم بودند

زن باید بی سواد می ماند، چون اجازه . زندگی را بدوش می کشید ولی از ھمھ چیز محروم بود
ا نداشت، چون پزشک زن موجود نبود یا حق بھداشتی ر. رفتن بھ مکتب و آموزش را نداشت

اجازه کار در بیرون خانھ را نداشت، چون بدون ھمراھی محرم از خانھ برون برآمده نمی 
در چنین وضعیت خشن، مرد بھ حیث موجود درجھ اول حق ھمچیز تا گرفتن حق . توانست

  .زندگی از زن را پیدا نموده بود

ھبی و ھم سنتی آن بود، با تسلط ایدئولوژی خشونت کھ جزء فرھنگ جامعھ ھم در بعد مذ
جھادیزم و طالبانیزم ابعاد جدید یافت، کھ متاسفانھ حتی پس از سقوط طالبان و ایجاد حکومت 

البتھ در مورد  .سال در کشور باقی است 10کرزی زیر نظر ناتو و آمریکا تا اکنون با گذشت 
پیشامدرن جھادی و طالبی نمی  جوانب مختلف نقض حقوق بشری زنان در دوران رژیم ھای
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شود، درین ھمایش بھ تفصیل و با فاکتھا صحبت نمود؛ چون مطمئنا بسیاری از دوستان بھ گونھ 
اما آنچی را کھ من درین تحلیل . ھای مختلف از طریق رسانھ ھا بھ گوشھ ھای آن آشنایی دارند

ھنده تفکر جھادی و طالبی شتابزده خواستم مطرح نمایم، عبارت از عناصر شکل دھنده و نیرود
  .بود

اگر چی جھادی ھا طالبتان با تمام وسایل کوشیدند تا زن افغانستان را بھ اسارت بکشند، اما 
 زنان شجاع، مبارز و آگاه کشور ما در برابر فشارھای اسالمیست ھای بنیادگرای قرون وسطایی

حلقات . انھ شان آغاز نمودندایستادگی نموده و با وسایل و شیوه ھای مختلف بھ مبارزات مخفی
مختلف زنان مبارز مدافع حقوق زن در گام نخست دست بھ فراگیری علم و تدویر مکتب ھای 
مخفی خانگی زدند، تا بتوانند تعداد ھر چی بیشتر از زنان و بانوان جوان را از نعمت آموزش 

سایی حقوق مدنی و در کنار آن فعالیت ھای گسترده آگاھی دھنده برای شنا. بھره مند سازند
. بشری زنان را در پیش گرفتند و تالش نمودند تا زنان بیشرت را در اطراف خویش بسیج نمایند

نمونھ ھای زیادی از کارروایی ھای این زنھا موجود است، کھ ھر کدام آن جزء تاریخ پرافتخار 
پیشرو چپ و درین گستره زنان  -مبارزات زنان کشور ما بھ خاطر آزادی حقوق خویش میگردد

اینھا بودند کھ بعد . فعالین زن از بقایای حزب دموکراتیک خلق افغانستان نقش اساسی داشتھ اند
از سقوط طالبان در بلند ساختن صدای زنان و مظالم کھ یک دھھ حاکمیت ھای اسالمیست ھا در 

دفاع از  کشور بر آنھا روا داشتھ بودند، و رساندن حرف شان بھ گوش جھانیان و سازمان ھای
با سقوط طالبان و حضور جامعھ ء بین المللی، ھر چند تصور این . حقوق زنان نقش ایفا نمودند

می رفت کھ بساط جھادی ھا و طالبان برای ھمیشھ از افغانستان برچیده خواھد شد اما اکنون با 
  .گذشت ده سال خطر برگشت طالبان دوباره مطرح است

  الت متحده امریکا و ناتوتجاوز ایا 2001زنان بعد از سال 
سپتامبر نیویارک و واشنگتن و در پی آن تھاجم نظامی  11پس از حمالت  2001در سال 

کشور بھ  46آمریکا و بھ تعقیب آن بیش از . آمریکا بھ افغانستان، رژیم طالبان سقوط کرد
فرھنگ  طالبان از اریکھ قدرت بھ زیر کشیده شدند ولی. افغانستان نیروی نظامی فرستادند

جھادی و طالبی، شیوه تفکر و عمل آنھا ھنوز با سخت جانی بر روان مردان، خانواده ھا، جامعھ 
و ارگان ھای اداره، قضا، قانونگذاری کشور و حتی زنان حکومت می کند و در خارج از 

  .می گرددافغانستان ھم احساس 

دولت افغانستان جمھوری اسالمی در قانون اساسی . قانون اساسی افغانستان دوباره تدوین گردید
اگر چھ در قانونگفتھ شده تمام شھروندان دارای حقوق مساوی اند ولی با مراعت نمودن . گردید

یک عده زنان دوباره بھ زندگی اجتماعی، . شرعیت اسالمی، کھ خود بیانگر بی حقوق زن است
ارزات شدید کوشیدند تا از فعاالن سیاسی و اجتماعی زنان با مب. سیاسی و مدنی جامعھ برگشتند

در  50حتا نھاد ھای زنان طرح حقوق مساوی . حقوق شان در عرصھ ھای مختلف دفاع نمایند
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ھم چنان کمیتھ مشارکت سیاسی . در صد را بھ وجود آورند 50صد را مطرح کردند و کمپاین 
  .زنان را ایجاد کردند و بسیار مسایل دیگر

روھای متجاوز، ھنوز مسایل زیاد و سنگ ھای فراوان سال با حضور نی 10اما در این مدت 
جھادی و  -پیش پای زنان قرار دارد،کھ عامل اساسی آن حضور نیروھای بنیادگرای اسالمیستی

جامعھ جھانی و در راس ایاالت متحده . حضور حلقات نزدیک بھ طالبان در دوران حاکمیت است
ارتجاعی در دورن حاکمیت کمترین احترامی بھ  امریکا از آنھا دفاع می نمایند، کھ این نیروھای

سال نگاه کنیم، می بینیم کھ زنان افغان مواجھ  10اگر بھ وضع زنان، بعد از . حقوق زن ندارند
یعنی در ھنگام زایمان از بین می روند . بھ بلندترین سطح مرگ و میر در ھنگام والدت می باشند

چند ماه پیش یونیسف، صندوق . ھای جھان استکھ میران این مرگ و میر بیشتر از ھمھ کشور
کودکان ملل متحد، ابالغ کرد کھ افغانستان حاال، برای یک طفل کھ بھ دنیا می آید، بدترین نقطھ 

  .در گذشتھ کشور سیرالیون بدترین نقطھ ء جھان بود. ء روی زمین می باشد

د حقوق بشری زنان از زمان اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو، کارھای زیادی برض
  :صورت گرفتھ کھ نکاتی چند از آنھا را قرار ذیل برجستھ می سازم

این . »احوال شخصیھ ء اھل تشیع« وضع و تصویب قانون وحشیانھ ء ضد زن تحت عنوان -1
قانون کھ بھ سرعت تصویب شد، بھ شوھران اجازه می دھد کھ طور مثال زنان خود را از غذا 

  .ھ زن خواھش جنسی او را بر آورده نسازدمحروم سازند در صورتیک
والدت ھای غیر نورمال در ارتباط با بمبار دمان افغانستان با بمبھای امریکایی حاوی  -2

 .یورانیوم رقیق شده یا یورانیوم فرسوده
   سنگسار نمودن زنان -3
 زدن زن با تازیانھ یا شالق در محضر عام -4
  مبادلھ ء زن بھ حیوان -5
 روش چندین مربتھ ء زن بھ مردان مختلفخرید و ف -6
 خود سوزی زنان -7
 خودکشی بھ شکل غرق نمودن در رودخانھ -8
 تجاوز در زندانھای زنانھ و خانھ ھای امن -9

 ازدواج اجباری دختران خورد سال یا نابالغ  -10
 اعتیاد زنان بھ مواد مخدر -11

 مبتال شدن بھ بیماری ایدز -12

ی از آوردن دموکراسی و آزاد ساختن زن افغان است توسط جامعھ ء بین این ھا ھمھ نمونھ ھای
ھمان طوریکھ پیشتر اشاره  المللی و دوباره سپردن زن افغان بھ دست قوانین غیر انسانی طالبان

ھم در شھر . نمودم، موارد زیاد وجود دارد، کھ نشانھ ھایی از نقص حقوق بشری زنان می باشد
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قرار  –صرف در موارد استثنایی  –علیھ زنان مورد پیگرد قانونی  ھا و ھم در دھات، خشونت
  .زن نھ تنھا مورد خشونت، بلکھ تجاوز جنسی نیز قرار می گیرد. نمی گیرد

 ھیچحلقھ ھای حاکم در افغانستان کھ بیشترین آنھا از جمع جھادی ھای سابق اند، بھ حقوق زن 
در اکثر پست ھای کلیدی مرد ھا حضور دارند بھ جز از دو وزارت خانھ . گونھ احترامی ندارند

  .زور عملی می نمایدو قوانین شرعی را در بسا موارد بھ 

زنان، وضعیت شان نسبت بھ  خوداما با وجود این ھمھ کاستی ھا و نابرابری ھا، با مبارزه 
ی اما اکنون با مطرح شدن خروج عساکر جامعھ جھان. دوران جھادی ھا و طالبان بھتر شده بود

از افغانستان و طرح مصالحھ با طالبان و سایر گروھا ھای بنیادگرای اسالمی، ستون پنجم این 
نیروھا در دورن حاکمیت نیز متھور شده اندو می کوشند بر آنچی کھ دستاوردھای کوچک برای 

و ھمچنان می خواھند بھ پایگاه . بھبود شرایط زن پس از جنگھای ده سالھ بود، مھر ابطال بزنند
ھای نظامی کھ در افغانستان اعمار نموده اند شکل قانونی داده و از آنھا برای استراتیژی خویش 

  .در آینده در مقابل ایران، چین و روسیھ استفاده نمایند

اما تا اکنون کھ نیروھای نظامی و سیاسی کشورھای غربی در افغانستان حضور دارند، و 
این . بی و اسالمیستی در قطر چندین مذاکره نموده انددولت آمریکا با نمایندگان گروه ھای طال

طرح ھا بیشترینھ در سطح حرف است، اما گروه ھای طالبی و اسالمیستی کھ می خواھند بھ 
. فرآیند مصالحھ بپیوندند، یکی از پیش شرط ھای مذاکرات شان را موضوع زنان مطرح می کنند

آنھا . ن زا با شریعت اسالمی کامال تعویض نمایندآنھا می خواھند تا قانون اساسی کنونی افغانستا
آنچی بھ ویژه در عرصھ حقوقی ایجا شده است، برگشت پذیر شود، کھ بدون می خواھند تا تمام 

فرامین جدید شورای علمای جمھوری  :بطور مثال. شک در قدم اول شامل حال زنان می گردد
فرودگاه کابل زنان را بدون محرم اجازه  در این دو روز اخیر در. اسالمی نمونھ بارز آن است

  .سفر ندادند

محروم سازی اجباری از زنان کشور بھ تھدید برگشت دوباره بھ خانھ ھایشان و نیز  
این نیروھایی کھ می خواھند بھ حاکمیت با تحمیل شرایط و قواعد بازی . مواجھ اندحقوقشان

خطری . نگ ھای داخلی خواھند کردخویش بپیوندند، بار دیگر کشور را درگیر دور تسلسل ج
این خطر برگشت دوباره بنیادگراھای اسالمی طالبانی بھ قدرت  -برفراز زن افغانستان قرار دارد

  . است

 شاعره جوان محبوبھ ابراھیمی در دوبیتی با احساس تلخ و معترض این حقیقت جانگاه را چنین
  .بیان می کند

  کوه ھا و دشت ھای دھکده /  ز جنگ می شودبا خبر کھ با  /  باز ھم بھار شد پرنده ھا
  .باز النھ تفنگ می شود

  ■ !تشکر از توجھ تان !زنده باد ھمبستگی رزمنده بین زنان آزادیخواه ایران و افغانستان
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 کرد؟ چرا باید با رفرمیسم مبارزه

  مرجان افتخاری

دھھ اخیرمورد  را در سھ و چھار) خاورمیانھ(اگر مھمترین حوادث و وقایع جھانی و منطقھ ای 
بررسی قرار دھیم، غیر از فروپاشی دیوار برلین و در ادامھ آن گلوبازیزاسیون کھ ابعاد سیاسی 
و افتصادی مھم جھانی داشتند، بھ قدرت رسیدن اسالمیستھا و استقرار جمھوری اسالمی در 

الم سیاسی یا دقیقا از این مقطع است کھ اس. ایران اھمیتی کمتر از فروپاشی دیوار برلین نداشت
اسالم دولتی و حکومتی نھ تنھا در منطقھ بلکھ کشورھای ھمسایھ، و حتی در کشورھای افریقائی 

پس از آن بحران ساختاری نظام سرمایھ داری کھ . مانند نیجریھ بطور جدی مطرح میشود
 را در منطقھ خاورمیانھ یا افریقای" نان و ازادی"خیزشھای گسترده، بی سابقھ و جنبشھای 

سرنگونی دیکتاتورھای نظامی، و مادائم العمر نتیجھ منطقی شرایط . شمالی را در پی داشت
میلیون  ٣٥مردم، فقر و تھیدستی اکثریت مردم بویژه زنان یعنی % ٤٠زندگی، بیکاری بیش از 

  . نفر فقط در مصر و از سوی دیگر سرکوب دائمی و ھمھ جانبھ در این کشورھا بود

خیزشھا و جنبشھای اجتماعی نیستد کھ اھمیت دارند، بلکھ روندی کھ این ولی تنھا اعتراضات 
جنبشھا، طبقھ، گروه یا احزابی کھ بھ قدرت سیاسی دست پیدا میکنند، تغیرات اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی و بطور کلی دستاوردھای این جنبشھا برای اقشار و طبقات اجتماعی و زنان بعنوان 

. بعنوان استثمار شدگان، ستم و رنج کشیدگان است کھ اھمیت دارندیک گروه بزرگ اجتماعی، 
زیرا نھ فقط از نظر تئوری بلکھ عمال ثابت شده است کھ جایگاه و موقعیت زنان تنھا معیار و 

. دمکراتیک در یک جامعھ استتنھا شاخص سنجش وضعیت سیاسی، ازادی و ازادیھای 
شکل و اعتصاب نیست بلکھ وضعیت حقوقی، سیاسی ازادیھای دمکراتیک فقط ازادی قلم، بیان، ت

و احتماعی زنان و تعین جایگاه قانونی و اجتماعی مذھب، جدائی کامل آن ازدولت و زندگی 
روزانھ مردم ھم در ارتباط مستقیم با ازادیھای دموکراتیک و با موقعیت و وضعیت زنان در 

ستثمار وحشیانھ، تبعیضھای قانونی، بخصوص در منطقھ ای مانند خاورمیانھ کھ ا. جامعھ  دارد
نابرابری، ستم، رنج زنان و سرکوب ازادیھای دمکراتیک کھ باز زنان در مرکز آن ھستند 

  .موضوعی است تاریخی

متاسقانھ روندی کھ مردم دنیا و بخصوص ما زنان، در این کشورھا نظاره گر آن ھستیم ادامھ 
سال پیش در ایران تجربھ  ٣٤بویژه زنان در روندی است کھ کارگران، روشنفکران، جوانان و 

در ایران و سال  ٨٨از این رو بررسی و زیر ذره بین گذاشتن خیزشھای اخیر سال . کردند
  .در مصر و تونس اھمیت دارد ٢٠١١
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چھ عوامل و چھ فاکتورھائی باعث شده تا در ایران و در کشورھای عربی، زنان بعنوان یک 
یک قرن است برای ازادی و برابری مبارزه سیاسی کھ بیش از  نیروی اجتماعی فعال در صحنھ

حتی موقعیت انھا عقب گردی تاریخی پیدا میکند . ، چنین موقعیتی دراماتیک داشتھ باشندمیکنند
ریشھ و دالئل چنین وضعیتی چیست؟ مھمترین محورھایئ کھ میتوان در این . مانند ایران یا تونس

  :زمینھ نام برد

، کھ معموال منجر بھ "آزادی"، کلیشھ ای و انتزاعی و ساده انگارانھ از درک مکانیکی -١
این موضوع راه را برای . سرنگونی یک دیکتاتور بدون داشتن الترناتیو مشخص و انقالبی است

قدرت گرفتن و روی کار امدن گروه ھا و یا جریانھائی مذھبی کھ سازمانیافتھ تر ھستند باز 
نمونھ ایران ،مصر و تونس . اولین گروھی ھستند کھ سرکوب میشوندو طبیعتا زنان . میگذارد

  این تجربھ را ثابت میکند

بطوریکھ . دیدگاه و مفھوم ابتدائی از ازادی و ازادیھای دمکراتیک، حتی در بین روشنفکران -٢
ھنوز رابطھ بنیادین بین وضعیت زنان، آزادی و رھائی انھا و ازادیھای دموکراتیک درک نشده 

ھنوز این موضوع کھ ھیچ ازادی بدون . عنوان یک اصل و پرنسیپ سیاسی مطرح نیستو ب
   .ازادی زنان امکان پذبز نیست در افکار عمومی مردم این منطقھ نھادینھ نشده است

در ایران  ٨٨، ٥٧یکی از مشخصات و ویژگیھای مبارزات در این منطقھ کھ تجربھ سالھای  -٣
محتوای پوپولیستی و ھمھ با ھمھ مبارزات . را ثابت میکنددر مصر و تونس آن ٢٠١١و سال 

بطوریکھ زنان، گروه ھا، سازمانھای مارکسیستی و روشنفکران سکوالر ھمراه و پشت . است
بدون ھیچ تمایز و صف مستقل با ) لیبرال و مذھبی(سر گروه ھای مذھبی، رفرمیستھای 

نتیجھ چنین شکلی از . قرار میگیرند شعارھای مرگ بر دیکتاتور، زنده باد ازادی در یک صف
  .مبارزه در ایران یک نمونھ مشخص تاریخی است

ایران، مصر و تونس ثابت میکند کھ زنان تنھا گروه بزرگ  ٢٠١١و  ٨٨، ٥٧تجربھ سالھای  -٤
نبود آگاھی، نفوذ باورھا و اعتقادات مذھبی، تاثیر . اجتماعی ھستند کھ بھ نیروی خود آگاه نیستند

ردساالرانھ، پراکندگی طبقاتی و صنفی دالئلی ھستند کھ کار سیاسی و اجتماعی در بین فرھنگ م
بھ . زنان و سازماندھی و تشکل یابی انھا را بعنوان مھمترین فاکتور مبارزاتی مشکل میسازند

بعنوان توده بی شکل و ھمین دلیل زنان بدون تشکل، بدون طرح خواستھ ھا و مطالبات مشخص 
شرکت مکانیکی آنھا مورد بھره برداری و استفاده . ین جنبشھا حضور دارندبی ھویت در ا

  .جریانھای اسالمی و جریانھای بورژوا رفرمیست قرار میگیرد

ارگران و زحمتکشان تشکیل میدھند، انھا با کار در کدر صد باالئی از جمعیت زنان را  -٥
ولی . بھ کارگران مرد تولید میکنندواحدھای تولیدی و کار در خانھ ارزش افزدوه بیشتری نسبت 
کارگران مرد ھم ردیف خود  ٣/١با وجود نرخ باالتر بیکاری و دستمزدھای کمتر کھ تقریبا 

بھ دلیل مردانھ بودن محیط ھای . است، عمال شرایط و امکانات مبارزاتی در محیط کار را ندارند
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حیطھای کارگری باعث شده ی، فرھنگ شدیدا مذھبی و مردساالرنھ میتکارگری، مشکالت جنس
باید گفت متاسفانھ در محیط ھای .اند تا زنان کارگر عمال در مبارزات طبقاتی نقشی نداشتھ باشند

. کارگری عالوه بر سرکوب سیستماتیک حکومتی سرکوب جنسیتی طبقھ بر طبقھ ھم عمل میکند
ارگر با ھم در ان کدام تشکل کارگری یا اعتراضات کارگری را میشناسیم کھ زنان و مردان ک

حضور فعال دارند؟ چرا صدای زنان بیکار، فقر و تھیدستی انھا شنبده نمیشود؟ نکاتی کھ توضیح 
داده شد مھمترین و اساسی ترین مسائلی است کھ جنبش ھای انقالبی و جنبش زنان بطور خاص 

  .با ان روبرو ھستند

اقشار و وطبقات اجتماعی بویژه  اما انقالب یک روند مبارزه سیاسی و اجتماعی است، کھ ھمھ
اشتثمار شدگان و رنج کشیدگان در ان نقش دارند و موضوع مھم اینجا است کھ ھیچ انقالبی بودن 

در این روند ھمانطور کھ احتمال پیروزی وجود دارد، احتمال . شرکت زنان امکان پذیر نیست
بقاتی و اجتماعی ھمھ در این مبارزه ط. ھر گونھ انحراف، سازش و شکستی ھم وجود دارد

نیروھای درگیر، کارگران، زحمتکشان، زنان، دانشجویان و معلمان برای دست یابی بھ 
ولی از . مطالبات، خواستھا و از ھمھ مھمتر تغیر شرایط زندگیشان وارد صحنھ مبارزاتی میشوند

ھھا و گرو. زمانی کھ مبارزه طبقاتی وجود داشتھ سازش طبفاتی و رفرمیسم ھم وجود داشتھ
رفرمیسم کھ . جریانھائی کھ فقط برای حد اقل ھا، برای تغیرات جزئی وارد صحنھ میشوند

ھمسازی طبقاتی یکی از پرنسیپھای دیدگاھی ان است از ھر نوع سیاستی و از تمام امکانات 
و جالب اینجا است . برای جلو گیری از رادیکالیزه شدن مبارزات و توقف انقالب استفاده میکند

میشھ و تا آنجا کھ حافظھ تاریخی بیاد دارد مانند نمونھ کشور خودمان، رفرمیستھای چپ، کھ ھ
زیرا ھمھ انھا در . مذھبی، لیبرال بھ راحتی میتوانند با ھم بھ توافق و نقطھ نظرات مشترک برسند

  .یک نقطھ نظر مشترک ھستند، کنترل مبارزات و جلوگیری از انقالب

بلکھ . ھا نیستند کھ بخودی خود و بھ تنھائی نگران کننده ھستنداما این رفرمیسم و رفرمیست
شرایطی کھ نیروھای انقالبی، مارکسیستھا و بخصوص زنان چپ و رادیکال کھ برای برقراری 

در واقع این شرایط . مبارزه میکنند است کھ زنگ خطر را بھ صدا در میاورد" ازادی و برابری"
اتیو مشخص و امکانات ما است کھ راه را برای رفرمیسم و ما، پراکندگی سیاسی، نداشتم الترن

  . رفرمستھا ھموار کرده است

کھ زنان ھم بخش فعال آن با بررسی ساده از وضعیت جریانھای رفرمیستی در داخل و خارج 
و مقایسھ آن با موقیعت نیروھای چپ، زنان چپ و رادیکال کھ سرنگونی این رژیم و ھستند 

  . ی یعنی ازادی و برابری را جایگزین میکنند بھ این نتیجھ میرسیمالترناتیو سوسیالیست

سازماندھی، تشکل، (جریانھای رفرمیستی و طبیعتا زنان رفرمیست توانستھ اند رشد کیفی  -١
و ھمچنین رشد کمی قابل مالحظھ ) تئوریزه کردن نظرات انتشار آن و امکانات مالی و رسانھ ای

نگاه کنید بھ نشست ھای زنان آلمان، سازمان پژوھشھا زنان کھ بطور نمونھ . ای داشتھ باشند
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در . دقیقا بازتاب سازماندھی، امکانات و تریبون ھای تبلیغاتی نظرات این طیف از زنان ھستند
البتھ باید . حالی کھ زنان کمونیست، چپ رادیکال و انقالبی پراکنده و در خود فرو رفتھ ھستند

را در جلو پا نداشتھ " چھ باید کرد بزرگی"ھ جا رفرمیسم ھرگر توجھ داشت کھ ھمیشھ و در ھم
  .و از این زاویھ میتوان موقعیت ساده تر انھا را در مقایسھ با گروه ھای کمونیستی مقایسھ کرد

موضوع دیگر کھ خطر رفرمیست را نشان میدھد، تجربھ نشان داده است کھ مردمی کھ چند  -٢
سرخوردگی را تجربھ میکنند از نظر روحی و روانی تمایل بار در مبارزه شکست می خورند و 

و گرایش سیاسی بیشتری بھ رفرمیسم و احزاب رفرمیستی، برنامھ و سیاستھای حد اقل و گام بھ 
و سکوت سنگین مردم ھنگام خیزش  ٨٨، سال ٥٧در کشور ما شکست سال . گام آنھا دارند

در چنین شرایطی است کھ رفرمیسم . ھدکشورھای عربی این روحیھ و سرخوردگی را نشان مید
میتواند " عبوربدون خشونت"بقول خودشان  و" خشونت نھ"مانند با طرح برنامھ ھا و شعارھائی 

  . ینده باشدآالترناتیو 

غیره تا کنون با  جریانھای رفرمیستی اسالمی، سلطنت طلب، ملی گرا، جمھوری خواه و -٣
د بصورت مخفی یا علنی و با ھمکاری و کمک قدرت سمینارھای متعدد در پاریس، لندن و سوئ

در تمام نشستھای انھا کھ . ھای امپریالیستی خود را عمال بعنوان الترناتیو اینده مطرح کرده اند
ظاھرا آخرین انھا در مرکز االف پالمھ بود تعدادی از زنان رفرمیست مانند گذشتھ بطور فرمالیتھ 

بت بھ این نشستھا و افرادی کھ در آن شرکت میکنند توھم ما نسبحث بر سر . شرکت داشتند
بحث اصلی و نگرانی انجائی است کھ انھا نمایندگان جریانھا، گروه ھای اسالمی و . نیست

جریانھائی کھ زنان و حقوق زنان برای انھا نھ تنھا ھیچ . در ایران ھستند سیاسی سازمانیافتھ
فراموش نکینم کھ . نھا استآنیادین تفکری جائی ندارد بلکھ بی حقوقی و سرکوب زنان جزء ب

و اپوزیسون ) المان آمریکا، فرانسھ و انگلیس( خمینی بھ کمک نشست امپریالیستھا در گوادالپ 
و با امکانات و کمک ھای  ایرانی در خارج از کشور مانند بنی صدر، قطب زاده، یزدی وووو

  . درت را در ایران بدست گرفتبازار، نھضت ازادی و سایرگروه ھای اسالمی و لیبرال ق

اما اکنون پس  .ما با یک پوپولیسم کور و نا اگاه روبرو بودیم ٥٧اگر درجریان انقالب سال  -٤
سال ما با موجی از رفرمیسم اگاه، منسجم، با تجربھ، سازمانیافتھ با امکانات  ٣٤از گذشت 

رناتیو قدرت سیاسی در آینده جریاناتی کھ سعی میکنند الت. تکنیکی و مالی زیاد روبرو ھستیم
 .بھ ھیمن دلیل رفرمیسم خطری است کھ باید انرا جدی گرفت و با آن مبارزه کرد. باشند

با توجھ بھ بحران جھانی جنبش کمونیستی، جنبش رھائی زنان ھم کھ بخشی از این جنبش است 
ل ھم جنبش زنان بھ ھمین دلی. فاقد استراتژی و افقھای روشن تئوریک و پراتیک مبارزاتی است

بدون . مانند جنشھای دیگر، کارگری و دانشجوئی با مشکالت و موانع مختلفی روبرو است
تردید، برای پاسخگوئی بھ این مھم، تبادل نظر، ھمکاری و فعالیت جمعی زنان و مردانی کھ بھ 

ر، فقر شرایط اقصادی اسفبا. رھائی زنان و سوسیالیسم باور دارند ضرورتی است اجتناب ناپذیر
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 آزادی زنان

معیار آزادی   

!امعھ استج   

و تھیدستی میلونھا زن و کودک، استثمار، ستم، تبعیضھا جنسیتی و سرکوب وحشیانھ رژیم 
جمھوری اسالمی از یک سو و خطر جدی رفرمیسم و رفرمیستھای گوناگون با دستگاه ھای 
تبلیغاتی بسیار بویژه در حوزه زنان از سوی دیگر مسئولیت مھمی را در برابر ھمھ ما زنان 

  .پ و ھر نیروئی کھ برای رھائی رنان مبارزه میکند قرار میدھدکمونیست و چ

را در بین زنان  "کار، یا نان، اموزش و پرورش، بھداشت و بیمھ ھا"موضوع از این رو باید 
تا کنون ما بیشتر بھ مسائل حقوق زنان پرداختیم، . طبقھ کارگر، زحمتکش و بی خانمان پیش برد

، کارتون خواب، کودکان خیابانی و کار و یا تن فروشان ھر در حالی کھ زنان کارگر، زحمتکش
بطور نمونھ ما در مورد مسائل . ساعت و ھر لحظھ نگران شرایط وخیم زندگی مادی خود ھستند

یا در مورد جنگ ھر چند . نھا با زندگی زنان فعال نبودیمآاقتصادی، حذف یارانھ ھا و رابطھ 
ور فعال، گسترده و حتی روحیھ تھاجمی زنان در خیزش با توجھ بھ حض بدانیم% ١نرا آاحتمال 

ما میتوانیم در سازماندھی و پیشبرد نظرات سوسیالیستی و رادیکال در بین زنان  ٨٨سال 
خوشبختانھ روحیھ مبارزاتی و . کارگر، معلم، دانشجو و سایر مزد بگیران فعال و خوشبین باشیم

بلیغ و ترویج نظرات سوسیالیستی و رادیکال نشان میدھد کھ امر ت ٨٨اعتراضی زنان در سال 
  ■ .در بین زنان موضوعی است کھ مادیت خود را ثابت کرده است

  

  



 20

 جنبش كمونیستی و جنبش زنان؛ 

 !گسستھا و چشم اندازھا

 لیال پرنیان

  
با درود بھ شما رفقا و دوستان حاضر در این نشست و بھ دوستان و رفقائی کھ از طریق پالتاک 

  .ست سھم گرفتھ انددر این نش

  .با درود بھ ھمھ زنانی کھ درسراسر جھان علیھ ستم بر زن مبارزه کرده و می کنند

با درود بھ ھمھ زنان و مردان کمونیست، بھ ویژه زنان کمونیستی کھ در عرصھ تئوری و عمل 
  .بھ برداشتن گامھای مھم در راه رھایی زنان خدمت کردند

کھ تالش ) مائوئیست –لنینیست  –ماركسیست (نیست ایران و با قدردانی از رفقای حزب کمو
کردند با جمعبندی از نقاط قوت و ضعف جنبش کمونیستی در سطح ملی و بین المللی در 
برخورد بھ موضوع ستم بر زن، جھت گیری استراتژیکی نوینی در عرصھ تئوری و پراتیک 

  .ده ھای این حزب استنظراتم در این سخنرانی بر پایھ افکار و ای. جلو بگذارند

*****  

من . مبنای سخنرانی ام نقد دركھا و گرایشات موجود در جنبش چپ  بر سر مسالھ زنان است
بویژه آنچھ كھ در ایران جنبش نوین كمونیستی نام (آگاھانھ بر تمایزات میان جنبش كمونیستی 

نظراتی كھ تحت عنوان با جنبش چپ بطور عموم چشم می بندم تا بھتر بتوانم نقطھ ) گذاری شده 
  .  برای سھولت فقط واژه چپ را تكرار می كنم. چپ مطرح می شود را مورد بحث قرار دھم

، اشاره دارد بھ نقد روابط نابرابری كھ میان زن و "مسالھ زن"ھمچنین تكرار واژه مصطلح 
  .صرفا مربوط بھ زنانی مرد در جامعھ موجود است نھ مسالھ ا

ھ معنای نفی دستاوردھای تاریخی جنبش چپ و نقش پیشرویی كھ لحن تند انتقادی من ب
. ما با مصافی عظیم و امری خطیر روبروئیم. كمونیستھا در امر رھایی زنان ایفا كردند نیست

جنبش كمونیستی در موقعیت بحرانی قرار دارد، تكامل مسایل خطی در رابطھ با موضوع زنان 
اگر . تی برای تكامل كلی خود با آن روبرو استیكی از مسایل حادی است كھ جنبش كمونیس

جنبش كمونیستی بھ درك عمیقتر، صحیحتر و ھمھ جانبھ تری از رابطھ میان رھایی زنان و 
  . انقالب اجتماعی دست نیابد، قادر بھ پیشروی نیست
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نشان داد، زنان نیروی اجتماعی تعیین كننده ای  88عالوه بر این، ھمانگونھ كھ خیزش توده ای 
بدون ارائھ خط مشی صحیح و روشن در این زمینھ، . در رابطھ با تحوالت سیاسی كشورند

  . جنبش كمونیستی قادر بھ ایفای نقش پیشرو نیست

  وضعیت كنونی جنبش چپ در رابطھ با ستم بر زن 
اگر بخواھم در مجموع در مورد وضعیت چپ و سیاستھایش در قبال امر زنان اشاره كنم، باید 

شاید فكر كنید دارم غلو می كنم یا . بھتر است بگویم اوضاع بد است. اع خوب نیستبگویم اوض
ممكنست بر سر ارزیابی از اینكھ چند درصد لیوان، . گیرمی دارم نیمھ خالی لیوان را نشانھ م

مسئلھ صرفا بر سر كمیت نیست بلكھ بر سر كیفیت خطی است . خالی یا پر است بھ توافق نرسیم
  . ب سازمانھا و جریانھای چپ نسبت بھ مسالھ زنان دارندكھ امروزه اغل

  : واقعیتھا از این قرارند

مقاالت و . سازمانھای چپ ندارد مسالھ زنان جایگاه مھمی در خط و برنامھ اغلب احزاب و
اغلب تزیینی و ) ھمانند حضور چند زن در رھبری(نوشتھ ھا در اسناد و مصوبات سازمانی 

از این مصوبات بطور جدی بھ اصول و سیاستھای مشخص در زمینھ  ھیچ یك. تعارفی ھستند
  . فعالیت در بین زنان بدل نمی شود

چھ در سطح رھبران و چھ در سطح اعضا و كادرھا، بسیاری از . جنبش چپ مردانھ است
یا . زنان انقالبی كھ زمانی بخشی از بدنھ جنبش چپ بوده اند صفوف این جنبش را ترك گفتند

امروزه بالقوه جایگاھشان در این جنبش است، روزنھ ای برای طرح مسایل خود در زنانی كھ 
  . این جنبش نمی بینند و در نتیجھ بدان نمی پیوندند

برای مثال بیش ازسی سال است كھ ما شاھد انواع و اقسام انشعابات درون چپ بر سر مسایل 
یچ یك از این مشاجرات ریز و درشت مختلف ھستیم اما بھ جرئت می توان گفت كھ در ھ

متاسفانھ شاھد كمتر مبارزه آشكاری توسط . موضوع زن طرح نشد و بھ مرز تمایزی بدل نگشت
اغلب زنان چپ در قبال برخوردھای . زنان در این احزاب علیھ برخوردھای مردساالرانھ بودیم

نھ زمانی كھ برای نمو. مردساالرانھ احزاب ورھبران شان یا سكوت كرده و یا كوتاه می آیند
حزبی تحت نام كمونیسم، در برخورد بھ مسالھ سقط جنین بطرز عریانی افكار مردساالرانھ را بھ 
نمایش گذاشت، و ھمانند آیات مذھبی فتوا داد كھ جنین را باید از زمان بستن نطفھ، یك انسان تلقی 

  )1. (خاستكرد و سقط جنین قتل نفس بھ حساب می آید، زنی از این حزب بھ مخالفت برن

ماجرای قتل صبیھ و علی چگینی و احزابی كھ آقای چگینی با آنھا ھمكاری می كرد نیز یادمان 
  ) 2. (نرفتھ است كھ چگونھ احزاب درگیر ماجرا، مسالھ را زیر سبیلی رد كردند

آن ھم در شرایطی . نازل بودن سطح تئوریك جنبش چپ  نسبت بھ موضوع زنان روشن است
بویژه ( خیر در زمینھ ھای گوناگون ستم بر زن در سطح جنبش فمنیستی،كھ طی چند دھھ ا
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شاھد تولید تئوریھای زیادی ھستیم كھ جنبش چپ نسبت بھ آنھا بی ) فمنیستھای مبارز و رادیكال
  . حتی برای آنھا ارزشی قایل نیست تا چھ رسد بھ جذب نقادانھ این تئوری ھا. تفاوت است

ب چپی ھا وقتی بھ جنبش زنان می رسند، عموما یا مبلغ گرایشات اسفبارتر از ھمھ اینكھ اغل 
لیبرالی درون این جنبش می شوند و یا بھ این گرایشات راست امتیاز می دھند و قادر نیستند خط 

عمال رھبری توده زنانی كھ مشتاق مبارزه . تمایز روشن و قاطعی با این گرایشات ترسیم كنند
  . یشات بورژوایی سپرده می شودعلیھ مردساالری ھستند بھ گرا

  عملی چپ در برخورد بھ موضوع زنان –گرایشات نظری 

حتی گرایشات مردساالرانھ درون . را قبول دارند" مسالھ زن"دیگر ھمھ وجود ! خدا را شكر
البتھ علتش را نباید در نقد آگاھانھ از خط و عملكرد چپ . چپ نیز تا حدی آن را قبول كرده اند

زنان جامعھ ما با . مقاومت سی و اند سالھ زنان دیدمبارزه و علتش را باید در . جستجو كرد
حتی  -امروز ھمھ . مبارزات خود در عرصھ ھای مختلف توانستند امر خود را تحمیل كنند

بنابراین بھتر . بر سر وجود این مسالھ حاد اجتماعی متفق القول ھستند –مرتجعین و امپریالیستھا 
  . مسالھ زن را قبول کردند گفت واقعا شاخ غول را نشكستھ اند" وجود" است بھ كسانی كھ

گرایش بورژوا  –گرایش سنتی . ما در جنبش چپ عمدتا با سھ گرایش مشخص روبرو ھستیم
. می گویم گرایش تا این تقسیم بندی بگونھ ای مطلق طرح نشود. دمكراتیك و گرایش كمونیستی

یك براحتی می توانند بھ ھم تبدیل شوند و گرایش گرایش سنتی و گرایش بورژوا دمكرات
كمونیستی نیز بی تاثیر از گرایشات غلط نباشد و تنھا با مرزبندی با دو گرایش فوق می تواند 

بھ ھمین دلیل تالش می كنم گرایش كمونیستی را ) 3. (خود را انقالبی تر و كمونیستی تر كند
ون بر این می توان گفت كھ ھر یك از گرایشات افز. عمدتا در نقد دو گرایش دیگر توضیح دھم

بحث . سازمانی در جنبش ایران تبارزات گوناگون دارند –فوق در وجود گروھبندی ھای سیاسی 
من بر سر محتوای ایدئولوژیك سیاسی است كھ ھر حزب و سازمانی را در یكی از گرایشات 

  . فوق قرار می دھد

این  . كارا مردساالرانھ با خصوصیاتی فئودالیگرایشی آش. از گرایش سنتی آغاز می كنم
جنبش زنان منافع آنان را بھ خطر ی گوی. گرایش عكس العملی بھ جنبش زنان بر خورد می كند

منظورم از فمنیستھا، در . (نقد اینان بھ فمنیسم بسیار راست و مردساالرانھ است. انداختھ است
می نیست كھ برای تحكیم رژیم جمھوری اسالمی اینجا زنان گرداننده نظام مانند فمنیستھای اسال

این دستھ از چپ ھا نسبت بھ فمنیستھا ابراز خشم می كنند ) بر روی مسالھ زن انگشت می گذارند
ھیچ ارزشی برای . چون فمنیستھا مسالھ زنان را تبدیل بھ یك موضوع نقد و مبارزه كرده اند

قدردانی بھ خاطر اینكھ زشتی ھای . نمی كنند فمنیستھا قایل نیستند و از آنان قدردانی فعالیت
  . موجود در روابط میان انسانھا را بر مال می كنند
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حد و "طرح ابعاد ستم بر زن  افزون بر این، آنان بھ فمنیستھا ایراد می گیرند چرا آنان در
مردان  مثال می گویند فمنیستھا بورژوا ھستند زیرا. نظر نمی گیرند مورد نظر اینان را در" حدود

اما از اینكھ مردان از امتیازی كھ . اینان از نقد بھ مردان وحشت دارند. را آماج قرار می دھند
كافیست بھ نقد و افشاگریھای شان . استفاده می كنند، وحشت نمی كنند نظام طبقاتی بھ آنان داده، و

یان مرد و زن کھ در ھیچ نقد و موشكافی از رابطھ ستمگرانھ و نابرابر م. از مسالھ زن نگاه شود
اما مدام بھ كسانی كھ این حقیقت را دیده . اردوی خلق یا كارگران موجود است، مشاھده نمی شود

  . و بر آن تاكید می كنند، ایراد می گیرند

از تشکل ھایی كھ مسالھ زن در برنامھ سازمانی . گرایش سنتی بھ اشكال مختلفی بروز می یابد
بعنوان مثال كسانی كھ . یزگوی ارزشھای مردانھ ھستند، می گذرمشان جایی ندارد و كماكان مج

بیشتر بھ شكل رایج و اصلی ) 4. (اش را جستجو می كنند" صفا ومردانگی"ھنوز در تختی 
یعنی كسانی كھ تحت لوای . ایستی آن می پردازم -بروز این گرایش سنتی یعنی شكل كارگر

این گرایش آنجایی كھ می خواھد مسالھ . ی كنندجنبش كارگری، برای جنبش زنان تعیین تكلیف م
آنان مسالھ زنان را بھ . این كار را انجام می دھد" پدرانھ"و " مردانھ"زنان را طرح كند بسیار 

آنان خود . كنند و می گویند طرفدار حقوق زنان زحمتكش ھستندی مسالھ زنان زحمتكش محدود م
مردان "زنان زحمتكش بھ صرف اینكھ اینان فكر می كنند . را قیم زنان زحمتكش می دانند

آنان با این روش مبلغ  طرز تفكر عشیرتی . ھستند این قیمومیت را قبول خواھند كرد" زحمتكش
از موارد دفاع شان از مبارزات زنان  در بسیاری. مردساالرانھ در میان زحمتكشان ھستند

. كارگرشان تالش می كنند زحمتكش محدود بھ زنان كارگری می شود كھ برای حقوق ھمسران
البتھ . زنان زحمتكش را تصور كنند این نوع است یعنی معموال تنھا نوعی كھ می توانند مبارزات

صحبت از این می كنند كھ باید از مبارزات زنان كارگر برای دستمزد و حقوق برابر حمایت كرد 
دودش این است كھ این قایل می شوند و حد و ح" حد و حدود"اما باز ھم برای زنان كارگر 

مبارزه را باید در چارچوب جنبش كارگری مردانھ و تشكلھا و مجمع عمومی ھای مردانھ كھ 
یا مثال مطالباتی برای زنان . اصال فضایی برای حرف زدن زنان نیست طرح كنند و پیش برند

زیر سئوال  زحمتكش فرمولھ می كنند كھ نھ تنھا روابط میان مرد و زن و نظام سرمایھ داری را
بطور مثال مطالباتی چون پرداخت . نمی برد بلكھ افكار و روابط مردساالرانھ را تقویت می كنند

كدام مرد كارگری از اینكھ خدمتکاری داشتھ باشد كھ ) 5. (دستمزد برای كار خانگی زنان
ی بھ او حقوقش را دولت بپردازد، ناراحت خواھد شد و از این موقعیت و امتیاری كھ سرمایھ دار

این تفكر كجا و تفكر تاریخا موجود در جنبش كمونیستی كجا؟ كھ . خواھد داد دست خواھد كشید
تقلیل دادن یا . مبلغ اجتماعی كردن كار خانگی از طریق از بین بردن روابط سرمایھ دارانھ بود

ستم بر زن از سنگ . تبدیل كردن مسالھ زن بھ مسالھ زنان زحمتكش، ضد ماركسیستی است
ما با نظامی روبرو ھستیم كھ فرودست بودن زن . بناھای تاریخی نظام مالكیت خصوصی است

آیا . نسبت بھ مرد را امری طبیعی می داند و بخشی از نظامش است) از ھر طبقھ ای كھ باشد(
این نظام را می خواھیم سرنگون كنیم و نظامی ایجاد كنیم كھ بر سرلوحھ اش نوشتھ باشد مرگ 
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ھیچ جوری از زیر آن نمی شود . یا خیر؟ مسالھ این است! منجملھ امتیار مرد بر زن !بر امتیاز
و با اینكارزنان را . در رفت اما چپھای آغشتھ بھ گرایش سنتی سعی می كنند از زیر آن در بروند

بلھ بھ زنان . كمونیستھا مخالف ستم بر زن بورژوا ھم ھستند. بھ دشمنی با كمونیسم می كشانند
علت اینكھ .ھم ستم می شود علیرغم اینكھ این زنان در استثمار كارگران شریك ھستند بورژوا

كمونیستھا نمی گویند ستم بھ زنان بورژوا عیبی ندارد این است كھ ما كمونیست ھستیم و اصولی 
داریم كھ طبق آن اصول نمی توانیم بگوییم ستم بھ زن بورژوا می شود ولی چون بورژوا است 

پیشبرد نبرد بر سر مسالھ زنان ی بارزه ما علیھ زنان بورژوا حتا بر سر چگونگم. چشمش كور
این یك موضع . ذره ای از این حقیقت نمی کاھد کھ ما بگوئیم کھ خوب است کھ بھ آنھا ستم شود

  . اصولی برای كسانی است كھ مخالف ھر گونھ ستم و استثمار ھستند

كھ البتھ آن  -لیھ ستم بر زن زحمتكش مبارزه كنندبواقع كسانی كھ می گویند می خواھند فقط ع
می  -را ھم نمی كنند چون شكاف واقعی میان زن و مرد زحمتكش را برسمیت نمی شناسند

خواھند ترفندی بزنند كھ تحت لوای آن جنبش زنان را بھ عنوان یك جنبش قائم بر یك تضاد خاص  
. ای پرداختن بھ این مسالھ درست كنندبرسمیت نشناسند و حداكثر پستویی در جنبش كارگری بر

این . قوه محركھ آن یك تضاد خاص است. جنبش زنان یك جنبش مجزا از جنبش كارگری است
. تضاد خاص بھ تضاد طبقاتی ربط دارد ولی یك تضاد خاص است و مبارزه خاص می طلبد

مرد بھ قدمت  برای ھمین انگلس وقتی صحبت از ستم بر زن می كند می گوید تخاصم میان زن و
  . تخاصم میان طبقات است

بروشنی باید گفت كھ جنبش زنان را نمی توان كارگری كرد ولی می توان كمونیستی كرد چون 
كمونیسم با نفی ھمھ طبقات منجملھ طبقھ كارگر بھ ثمر می . نظریھ كمونیستی ورای كارگر است

ی این طبقھ با رھایی كل بشریت علت تاكید كمونیسم بر طبقھ كارگر بھ این است كھ رھای. رسد
  . گره خورده است

خالصھ كنم گرایش سنتی با حوالھ دادن جنبش زنان بھ جنبش كارگری، از زیر بار مسئولیت 
مبارزه علیھ ستم بر زن شانھ خالی می كند و نگاه زنان زحمتکش را محدود بھ خود می کند تا 

ین مطالبات زنان یا موضوعات حادی در صحنھ سیاسی نیز نسبت بھ مھمتر. ھدایت کل جنبش 
در كم بھایی  57برای مثال در دوران انقالب . كھ زنان با آن درگیرند یا مخالف اند و یا بی تفاوت

حجاب "ودر دوره اخیر می گویند" حجاب مسالھ زن زحمتكش نیست"بھ مسالھ حجاب می گفتند 
  ) 6(." جایگاه محوری ندارد، مھم خواستھ ھای اقتصادی زنان است

 بورژوا –در مقابل گرایش سنتی كھ آشكارا بھ مردساالری فئودالی آغشتھ است، ما با گرایش 
ھا  چپی بسیاری از .دمكراتیك نیز روبروئیم كھ بھ مردساالری از نوع بورژوایی آغشتھ است

 زمانی كھ می خواھند از افكار سنتی رایج نسبت بھ مسالھ زنان گسست كنند، بھ چارچوبھ بورژوا
افق شان از . یعنی مسالھ زن را در چارچوب حق برابر طرح می كنند. دمكراتیك رو می آورند



 25

تفاوت . آنان افق شان برابری است نھ رھایی. برابری حقوقی میان زن و مرد فراتر نمی رود
بھ قول ماركس حتی در جامعھ . است میان رھایی از ستم با برابری حقوقی با ستمگر

بر، در واقع ھنوز حق بورژوایی است و در مضمون خود مانند ھمھ ی حق برا"سوسیالیستی 
اگر چھ گرایش بورژوا دمكراتیك بھ نسبت مردساالری ) 7." (حقوق دیگر حق بھ نابرابری است

فئودالی بویژه در جامعھ ما پیشرفتھ تر بھ نظر می رسد اما این گرایش را نیز باید نوع دیگری از 
تعجب نكنید چون كھ در نزد كمونیستھا گرایش سنتی فقط گرایش   .گردن نھادن بھ سنت دانست

از نقطھ نظر كمونیستی مالكیت خصوصی و ایده ھای مربوط بھ مالكیت . فئودالی نیست
بھ قول ماركس در مانیفست . خصوصی چھ از نوع فئودالی یا سرمایھ داری ھر دو سنتی اند

ست از مناسبات سنتی مالكیت و رادیكالترین كمونیست، انقالب كمونیستی یعنی رادیكالترین گس
  .  گسست از ایده ھای سنتی منطبق بر این مالكیت

البتھ این گرایش بورژوا دمكراتیك در میان چپی ھای ایران عمدتا بھ صورت سوسیال 
. دمكراسی اروپایی بروز می یابد و قبلھ آمالش، موقعیت زن در كشورھائی ھم چون سوئد است

وریك نیز اینان عمدتا بھ آثار ماركسیستی دوران انترناسیونال دو پناه می برند كھ از نقطھ نظر تئ
بسیار آغشتھ بھ توھمات بورژوا دمكراتیك بود و از حق رای زنان برای كسب آرای بیشتر در 

تفكر بورژوا دمكراتیك، مسالھ زنان را بھ برابری حقوقی زن با ) 8. (پارلمان فراتر نمی رفت
اغلب كسانی كھ بھ این گرایش آغشتھ اند فكر می كنند كھ در چارچوبھ . دھد مرد تقلیل می

سرمایھ داری مطالبات حقوقی زنان امكان پذیر است و حل مسالھ زن ربطی بھ سرنگونی نظام 
حتی برخی ھا كھ رك تر صحبت می كنند، تمایزی بین مطالبات حقوقی خود . سرمایھ داری ندارد

ھای واقعی برآمد و  با افق برابری نمی توان از پس نابرابری. بینند میبا فمنیسم نوع لیبرالی ن
  .آزادی و رھایی واقعی زن و كل بشریت را بھ ارمغان آورد

مسلما كمونیستھا باید از ھر گونھ مطالبات دمكراتیك زنان دفاع كنند و برای تحقق آنھا مبارزه 
ر از آن كمونیستھا برای رساندن سطح مسالھ مھمت. زیرا این مطالبات، مترقی و عادالنھ اند. كنند

زنان بھ سطح آگاھی سوسیالیستی باید آنان را برای كسب این حقوق دمكراتیك بسیج كنند و جنبش 
اما باید ھمواره ھشیار باشند كھ گرایشات بورژوا دمكراتیك درون جنبش . توده ای براه اندازند

و كمونیستی جا نزنند چون افق سوسیالیسم را  چپ این مطالبات را بعنوان مطالبات سوسیالیستی
بھ سطح بورژوا دمكراتیك تقلیل می دھند و در نتیجھ چیز رھایی بخشی از سوسیالیسم باقی نمی 

در عین حال كمونیستھا مدام باید تاكید كنند كھ در سوسیالیسم ھر چند موقعیت زنان كیفیتا . ماند
در جامعھ سوسیالیستی كھ . قطعی روبرو نیستندفرق خواھد كرد ولی زنان با رھایی كامل و 

كماكان یك جامعھ طبقاتی است ھنوز شكاف میان زن و مرد موجود است و این تنش، خود از 
باید بھ  از این منظر است كھ  كمونیستھا. قوای محركھ مبارزه برای رسیدن بھ كمونیسم است

  ) 9.(طرح و تحقق مطالبات دمكر اتیك زنان نگاه كنند

  زنان، را اوجی تحقق مطالبات دمكراتیك جاری ایش بورژوا دمكراتیك در سطح سیاسگر
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. رودی فراتر نمی امپریالیستی در كشورھای بورژوایی كند و از دمكراسی قلمداد می رھای
میان دو قطب پوسیده و ارتجاعی در جھان امروز ی طرفداران این گرایش در ارتباط با دعوا

ی سمتگیری عموما با قطب امپریالیست ی و نظام امپریالیستی مذھبی گرایمیان  بنیادی دعوای یعن
ستم بر زن، بر اشكال مدرن ستم بر ی اشكال قرون وسطایی كنند و با انگشت نھادن بر روی م

كنند تا مسالھ زنان بھ ی بندند، و عمال راه را باز می چشم فرو می امپریالیستی زن در كشورھا
آنان قادر بھ درك این موضوع نیستند كھ در جھان . بدل شودی پریالیستامی ذخیره قدرتھای نیرو

ی از این دو قطب ارتجاعی مردساالر در نھایت بھ معنای با یكی امروز ھر گونھ سمت گیر
جاودانھ ساختن ی بیھوده عمال بھ معنای قرار دادن زنان بر سر این دو راھ. استی تقویت دیگر

  ) 10.(استی مردساالر

  *تئوریك غلط و چند ایده نادرست دو مفھوم
برخوردار ھستند كھ ریشھ در ی مشترك و واحدی كھ نام بردم از پایھ نظری دو گرایش غلط

نیاز بھ ی جنبش كمونیست. داردی غلط بجا مانده از قبل در جنبش كمونیستی از دركھای پاره ا
تثمار و طبقھ و جنسیت و تعریف عمیقتر، صحیحتر و كاملتر از رابطھ میان ستم و اسی بازبین
شود ی كھ ارائھ می اغلب تعاریف. كندی تئوریك در این زمینھ بیداد می اغتشاش و سردرگم. دارد

برخورد تقلیل گرایانھ بھ این دو مسالھ . كھ ماركس جلو نھاد نداردی بھ درك پایھ ای ربطی حت
ھ این شكل كھ اگر مسالھ ب. شود كھ  حل مسالھ زنان بھ حل مسایل دیگر حوالھ داده شودی سبب م

كھ ی در صورت. استثمار طبقھ كارگر و شیوه تولید حل شود بقیھ مسایل خودبخود حل خواھند شد
بدون مبارزه ھمھ جانبھ علیھ كلیھ روابط ستمگرانھ امكان تغییر شیوه تولید و از میان بردن 

از ی كھ از دل شبكھ ا در تاریخ بشر موجود نبوده و نیستی ھیچ رابطھ استثمار. استثمار نیست
با چھار ی ماركس تاكید كرد كھ ما در جامعھ طبقات. ستمگرانھ بھ پیش نرفتھ باشدی روابط اجتماع

استثمارگرایانھ ی بر روابط تولیدی كھ مبتنی تمایزات طبقات. كلیت مرتبط با یكدیگر روبرو ھستیم
ستثمار گرانھ اند و افكار و ایده ای ستمگرانھ كھ منطبق بر این روابط تولیدی است، روابط اجتماع

  .  گیرند و در خدمت آن ھستندی نشئت می كھ از این روابط اجتماعی سنتی ھا

است كھ بھ استحكام ی ستمگرانھ ای از آن روابط اجتماعی زن یكی ستم بر زنان یا فرودست
ندازه بھ ای قدمتی اجتماعی این ستمگر. كندی خدمت می استثماری جامعھ طبقاتی شالوده ھا

كھ میان زن و مرد برقرار است در قلب جامعھ ی رابطھ اجتماع. داردی ظھور جامعھ طبقات
  .اشكال استثمار منجملھ استثمار سرمایھ دارانھ استی قرار دارد و الزمھ تمامی طبقات

 سرمایھ دار نیست –ستم بر زن معلول رابطھ استثمار گرانھ كارگر و ی در نظام سرمایھ دار"
خرید و . استی سرمایھ داری اجتماعی موقعیت كار زن در شبكھ روابط اقتصاد بلكھ حاصل
كھ جایگاه ی تری كلی كار میان سرمایھ دار و كارگر در چارچوب روابط تولیدی فروش نیرو

از ی ستم بر زن یك. گیردی مھم آن است انجام می از مولفھ ھای فرودست و نابرابر زن یك
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ی كار كارگر در یك فرایند كلی بھ نام نیروی زیرا كاالی. شرایط این خرید و فروش است
در آن ی نقش تعیین كننده ای شود كھ زنان از زاییدن تا ارائھ خدمات خانگی تولید می اجتماع

  ) 11." (دارند

كھ ی در زمینھ رابطھ میان جنسیت و طبقھ نیز پرسش این است كھ آیا طبقھ كارگر بدون شكاف
بدون تقسیم كار ی گرفت؟ آیا سرمایھ داری بعنوان یك طبقھ شكل م بین زن و مرد موجود است،

توانست ی م) نوین بكار گرفتھ شدی یا در شكل(كھ میان زن و مرد موجود بود و ی ستمگرانھ ا
گرفت بھ این معنا ستم بر زنان ی شكل گیرد؟ تاریخا طبقھ بدون شكاف میان زن و مرد شكل نم

بدون شك ستم بر زن . توان آنرا ھمسنگ استثمار دانستی م است كھی عمیقی بیان شكاف اجتماع
نھ ی ول. معین استی داشتھ و بر طرف كردن آن نیز منوط بھ راه حل طبقاتی طبقاتی ریشھ ھا

ی طبقاتی ریشھ ھا. كنندی كھ ستم بر زن را محدود بھ زنان زحمتكش می ذھنی مطابق فرمولھا
بر ابزار تولید زن نیز بھ ی ر مالكیت خصوصزن نسبت بھ مرد آن است كھ با ظھوی فرودست

زنان بطور ی مبارزه علیھ فرودست. جایگاه فرودست نسبت بھ مرد سقوط كرد و مرد مالك زن شد
ی نمی و بدون محو مالكیت خصوص. استی كل در واقع در نھایت مبارزه علیھ مالكیت خصوص

ی دیالكتیكی دو جنبھ از مسالھ رابطھ ا میان این. زنان را كامال از میان بردی توان شرایط فرودست
  . موجود است

دانند ی می چپ مسالھ زنان را اساسا یك مسالھ بورژوایي، دمكراتیك و رفرمیستی اغلب نیروھا
كنند با اضافھ كردن چند بند در دفاع از حقوق زنان كارگر، مانند مھد كودك و حق ی و فكر م

نسبت ی آنان توجھ. ببخشندی انند خصلت سوسیالیستتوی و غیره بھ مسالھ زنان می دوران باردار
عصر ی جامعھ نھ تنھا متاثر از تضاد اساسی بھ این مسالھ ندارند كھ مبارزات دیگر بخشھا

ھستند بلكھ ھر یك بدرجات  -ی و تولید اجتماعی تضاد میان مالكیت خصوص –ی سرمایھ دار
ی از كلیت جامعھ، از این كلیت عاص یبرند و بھ عنوان بخشی مختلف نظم حاكم را زیر سئوال م

تواند و باید محكومیت این كلیت بھ ی از درون مورد خاص ستم بر زن نیز م. اندی و ناراض
گره خورده، بھ عنوان ی قرار دادن مسالھ زن كھ در اساس با نظام مالكیت خصوص. ظھور رسد

ی ش غلط از واقعیت مادو صرفا دمكراتیك نھ تنھا بیان خوانی ، رفرمیستیبورژوایی مسالھ ا
در جھان . استی نسبت بھ این مسالھ حیاتی جنبش كمونیستی توجھی بی برای است بلكھ توجیھ

انگشت نھادن . سخن گفت و از مسالھ زنان سخن نگفتی توان از انقالب سوسیالیستی امروز نم
ھر ! م یا خیرخواھان انقالب ھستیی یا ننھادن بر این مسالھ بھ معنای این است كھ بطور واقع

کند بھ ناگزیر با مسالھ زن  حاكم را زیر و روی اجتماع - ی كھ بخواھد كلیھ روابط اقتصادی انقالب
  . روبرو خواھد شد

است ی عمومی از دركھای نادرست صرفا مختص چپ ایران نیست، بلكھ انعكاسی این ایده ھا
ھمراه با نقاط قوت  –قطھ ضعفھا از این ن. نیز رایج بوده استی كمونیستی كھ در جنبش بین الملل

جنبش . شودی در ارتباط با مسالھ زنان داشتھ باید جمعبندی بین المللی كھ جنبش كمونیستی عمده ا
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از ی برد كھ نیاز دارد ھم درك عمیقتر و ھمھ جانبھ تر تئوریكی بسر می در دوره ای كمونیست
ی علمی كار باید در پرتو جمعبند این. غلط گسست كندی مسالھ زن ارائھ دھد و ھم از ایده ھا

از كل ی نیاز بھ سنتز نوین. در قرن بیستم صورت پذیردی از پراتیك انقالبات سوسیالیستی انتقاد
و گرایش ی جالب توجھ است كھ گرایش سنت. استی سالھ مرحلھ اول انقالبات پرولتر 160تجربھ 

درك ضرورت ارائھ سنتز نوین كھ  مورد اشاره قرار دادم ھردو قادر بھ ی بورژوادمكراتیك
ی در زمینھ زنان را نفی جنبش كمونیستی عموما گرایش بورژوا دمكراتیك كل دستاوردھا. نیستند

و ی چین و شوروی در دو كشور سوسیالیستی بطور مشخص بر تجارب انقالب(كند ی و منحل م
و گرایش ) كشدی زنان كردند، خط بطالن می كھ این دو انقالب بھ امر رھایی خدمات تاریخ

تحت عنوان دفاع از گذشتھ بھ ی یك. كندی بھ این گذشتھ برخورد می بھ شكل جزم گرایانھ ای سنت
خواھانھ متفكران ی برابری كمبودھا را با رجوع بھ ایده آلھای كند و دیگری ضعفھا تكیھ م

 خواھانی ھر دو گرایش ھر یك بھ شكل) 12. (خواھد برطرف كندی قرن ھجده می بورژواز
آنچھ كھ در ھر دو مشترك است عدم . نو در اندازندی رجوع بھ گذشتھ ھستند و قادر نیستند طرح

  . در زمینھ زنان استی جنبش كمونیستی تاریخی و دستاوردھای دفاع درست از میراث انقالب

میزان "كھ ماركس بر جملھ فوریھ تاكید كرد كھ ی اینكھ ما بعد از صد و پنجاه سال از زمان
شاھد " شودی و پیشرفت زنان آن جامعھ مشخص می و پیشرفت یك جامعھ با میزان آزادی آزاد

ی عقب گرد ھستیم؛" ھر جامعھ استی حقوق زن و مرد معیار آزادی برابر" تقلیل این شعار بھ
  !نیست؟ی بورژوایی بھ آمالھا

زنان ی رھایاگر "كھ در جریان انقالب اكتبر روسیھ كشف شد ی اینكھ بعد از صد سال از زمان
شاھد تكرار " زنان قابل تصور نیستی بدون كمونیسم قابل تصور نباشد، كمونیسم نیز بدون رھای

و ھیچ " طبقھ كارگر استی زنان در گروه رھایی كھ رھای"گونھ ھستیم ی مذھبی این آیھ ھا
  یست؟شود، آیا عقب گردی بھ ایده ھای کھن نی زن دیده نمی طبقھ با رھایی میان رھایی ارتباط

از ی چین روشن شد كھ یكی كھ در جریان انقالب فرھنگی اینكھ ما بعد از چند دھھ از زمان
میان زن و مرد است، و دامن ی نابرابری در جامعھ سوسیالیستی بارز حق بورژوایی جلوه ھا

آیا . تر كردن جامعھ و جھان استی انقالبی برای خود محركی زدن بھ مبارزه علیھ این نابرابر
بھ (ھراس دارند امتیازات مردانھ را ی عقبگرد نیست كھ امروزه شاھد آنیم كھ ھنوز كساناین 

  مورد نقد و خطاب قرار دھند؟ ) یعنوان یك حق بورژوای

  ضرورت گسست رادیكال برای جھش ھای بیشتر

  بدون كشیدن خط تمایز روشن با دو گرایشی كھ نام بردم گرایش كمونیستی قادر بھ ایفای نقش در 

مبارزه علیھ . كمونیستھا باید از گرایشات خفقان آور فوق گسست كنند. تباط با مسالھ زن نیستار
اگر . بدون مبارزه علیھ این ستم انقالبی در كار نیست. ستم بر زن بخش مھمی از انقالب است
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جنبش كمونیستی خط خود را در زمینھ برخورد بھ مسالھ زنان تكامل ندھد نھ تنھا خود را از 
برای . نسیل انقالبی زنان در جھان امروز محروم می كند بلكھ دچار عقبگرد كلی نیز می شودپتا

  .عملی ھمزمان صورت گیرد -اینكھ مانع از چنین روندی شویم باید چند اقدام نظری 

در درجھ اول باید ایده ھای نوینی كھ امروزه توسط بخشھایی از جنبش كمونیستی در سطح ایران 
از نظر تئوریك در زمینھ ھای گوناگون عمق بیشتری . شده را در دست گیریمو جھان متولد 

بر پایھ این درك پیشرفتھ مسالھ زنان را بھ مرز تمایزی برای . بدانھا بخشیم و فراگیرشان كنیم
  . تشخیص  كمونیسم انقالبی و راستین از كمونیسم دروغین بدل كنیم

برای . معین در جامعھ بدل شودبھ نیروی اجتماعی تالش كنیم این كیفیت نوین، مادیت یابد و 
اینكار با تكیھ بھ پتانسیل موجود در زنان ایران، یك جنبش انقالبی توده ای و سازمان یافتھ زنان 
بوجود آوریم كھ از اشكال مختلف تشكل و فرمھای مختلف مبارزه برای پیشبرد امر رھایی زنان 

ان توده ھا باید پیشروترین ھا بدور یك افق روشن متحد برای ایجاد اتحاد در می. سود می جوید
از این زاویھ مھم است كھ زنان كمونیست بھ تدوین و تدقیق برنامھ جنبش كمونیستی در  .شوند

افق گسترده كمونیستی را در زمینھ رھایی زنان تعریف كنند و مطالبات . زمینھ زنان بپردازند
  .دمكراتیك زنان را بر بستر آن جای دھند

موجودیت ھستھ مستحكم كمونیستی در جنبش زنان وگسترش دائمی صفوف آن،  شرط ضروری 
االستیسیتھ اما این ھستھ مستحكم بدون . برای پیشروی و شكوفایی جنبش زنان است

قادر بھ شكل دادن اتحاد با گرایشات انقالبی و متنوع دیگری ) کشسانی –انعطاف پذیری (بسیار
بویژه فمنیستھای (بدون اتحاد با فمنیستھا ) 13. (است نخواھد بود كھ در جنبش زنان موجود

و یادگیری از تجارب و دستاوردھای آنان، نمی توان جبھھ انقالبی گسترده ای ) مبارز و رادیكال
اما این . قطعا میان زنان كمونیست با زنان فمنیست، مبارزه و جدل دائمی خواھد بود. سازمان داد

ھا بھ نفع جنبش زنان بلكھ بھ نفع كل جنبش انقالبی منجملھ جنبش كمونیستی جدل و مبارزه نھ تن
ایجاد جنبشی . چرا كھ جذب نقادانھ تئوریھای آنان نظریھ كمونیستی را غنی تر می كنند. است

قدرتمند برای كسب قدرت سیاسی و بنیانگذاری دولت انقالبی و قدرتمند كردن توده ھا برای 
بسیاری از فمنیستھا عموما از چنین . تثمار نقطھ عزیمت كمونیستھاستریشھ كن كردن ستم و اس

. نقطھ عزیمتی حركت نمی كنند وعموما بھ بدیل كمونیستی برای حل مسالھ زنان باور ندارند
زنان كمونیست بھ فمینستھا غیر كمونیست باید بطور علمی ثابت كنند كھ چرا تنھا بدیل دنیای 

تاكید و راھنمای ما باید ھمان . نفك آن است، جامعھ كمونیستی استكنونی كھ ستم بر زن جزو الی
اگر " :جملھ مشھوری باشد كھ آنیسا آرماند در بحبوحھ پیشرویھای انقالب اكتبر فرمولھ كرد

رھایی زنان بدون كمونیسم قابل تصور نباشد، كمونیسم نیز بدون رھایی زنان قابل تصور 
  ".نیست

اینكھ در تالطمات آتی، مبارزه زنان . انھ تكانی بزرگی الزمستخ. زمانھ پر آشوبی در راھست
ھمچون نگینی بدرخشد و آینده را نوید دھد، بھ كار و تالش ما زنان  خویش، برای رھایی

  . كمونیست بستگی دارد
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دو مفھوم تئوریک و چند ایده "الزم بھ تذكر است كھ بھ دلیل محدودیت وقت، بخش  - * 

  . چپ و کمونیست ارائھ نشددر نشست رنان " نادرست

  :یادداشتھا و منابع 

در این زمینھ رجوع شود بھ موضع گیری رھبری حزب کمونیست کارگری ایران در نشریھ شماره   –1
کمونیسم و مسالھ "در کتاب ) م ل م( انترناسیونال، و ھچنین نقد این مقالھ توسط حزب کمونیست ایران  25

   1389اد خرد –" زنان، جھت گیریھای نوین
، بھمن  11بحثھای مربوط بھ ماجرای قتل صبیھ توسط آقای چگینی در فصلنامھ ھشت مارس شماره   –2

  . منعکس است 1383
ھای ایران درمورد  ی کمونیست بررسی سیر تحول خط مشی اتحادیھ"برای نمونھ رجوع کنید بھ مقالھ  –3

، فروردین 59، شماره )م ل م(ونیست ایران مریم جزایری، نشریھ حقیقت ارگان حزب کم –" زنان  جنبش
1391   

بیاد تختی، سمبل صفا "مقالھ  1390، دی ماه 151برای نمونھ رجوع شود بھ نشریھ پیام فدایی شماره   –4
 –" معمای ستم جنسیتی و طبقاتی"برای نقد بیشتر دیدگاھھای این جریان می توانید بھ مقالھ " و مردانگی

امید  -" درحاشیھ پیام اشرف دھقانی"و ھمچنین مقالھ  1389، اسنفد 53ه امید بھرنگ، حقیقت شمار
، رجوع 1389بھار " جنبش کمونیستی و مسالھ زن، تجربھ ھا و نقدھا"بھرنگ در مجموعھ مقاالتی بھ نام 

  . کنید
د اسفن –منیژه گازرانی  –" بھ کار خانگی باید دستمزد تعلق گیرد"برای نمونھ رجوع شود بھ مقالھ  –5

  مندرج در سایت آزادی بیان  –1387
  سایت کومھ لھ –برای نمونھ رجوع شود بھ مصاحبھ با صالح مازوجی در مورد جنبش زنان   –6
 گردد كھ بھ ھر كس بھ اندازهی مربوط می جامعھ سوسیالیستی بھ حق برابر اعضای حق بورژوای –7

است چرا كھ ی پیشرفت بزرگی سرمایھ دار در حالیكھ این حق برابر نسبت بھ جامعھ. شودی كارش داده م
را در خود حفظ ی از مناسبات كاالی ی كند اما جنبھ ای اما در اساس خود استثمار را نابود می بطور نسب

یعنی محاسبھ ارزش کاال توسط زمان کار (از قانون ارزش كار ی كند زیر كھ این خود ھنوز تبلوری م
مختلف نیز دارند ی ھای ه از آنجا كھ افراد مختلف  قابلیتھا و نیازمندبعالو. است) اجتماعا الزم برای تولید

بنابراین ھمانطور كھ ماركس گفتھ حق در این مورد . شودی می نابرابری برای پوششی رسمی این برابر
  . را در خود داردی مناسبات كاالیی است و نطفھ ھای بورژوایی ھنوز حق

برابر کاال ھایی تعیین شود کھ در بازار باید مورد ) بظاھر(ی صاحبان تا زمانی کھ مناسبات انسانھا بر مبنا
معاملھ قرار گیرند، تفاوتھای سنی، جنسی، نژادی، ملی می تواند بھ رابطھ ای ستمگرانھ و نابرابر بدل 

  با مقدمھ   – برای بحث عمیقتر در مورد حق بورژوایی رجوع شود بھ کتاب اقتصاد سیاسی شانگھای. شود
  . این کتاب در سایت سربداران قابل دسترس است -ره ای از ریموند لوتاو موخ

نقش و جایگاه مطالبھ حق رای زنان در دوران انترناسیونال دوم، از پیچیدگی ھا و تناقضات زیادی  –8
برخوردار بوده کھ ھم در میان نیروھای جنبش کارگری و کمونیستی و ھم مدافعان جنبش زنان بازتاب 

  . ن داشتھ کھ بھ بررسی جداگانھ ای نیازمند استھای گوناگو
  پرولتاریا بر انقالب گره ی بھ امر رھبری در جھان امروز تحقق مطالبات دمكراتیك و ضد فئودال –9
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 زنده باد 

 جنبش رھایی
!زنان  

ی برخوردارند اما رھبری و مضمون از ماھیت بورژوایی اگر چھ این مطالبات در محتو. خورده است
. كندی دمكراتیك نوع كھن متمایز م آنھا را از انقالبات بورژوا بخشد كھی می ھایی بدانھا ویژگی پرولتر

  . سازدی گذر بھ سوسیالیسم مھیا می شود و راه را برای این تمایز در اھداف، سیاستھا و روشھا  منعكس م
زنان ی آذر درخشان در بنیاد پژوھشھا ی برای بحث بیشتر در این زمینھ رجوع شود بھ سخنران –10

و " زنان سال صفر"مندرج در کتاب " ویژگی نسلھا، چالشھا و افقھا: جنبش زنان"وان تحت عنی ایران
این مقاالت در سایت ھشت مارس " زنان و آلترناتیوھای امپریالیستی"ھمچنین مقالھ شھرزاد مجاب بنام 

  . قابل دسترس اند
ارائھ شده توسط ) زناننوسازی جنبش کمونیستی در ارتباط با مسالھ ( بھ نقل از تزھای پیشنھادی  –11

خرداد  –" کمونیسم و مسالھ زنان، جھت گیریھای نوین"مندرج در کتاب  –) م ل م(حزب کمونیست ایران 
1389   

برای بحث بیشتر در مورد گرایشھای اصلی موجود در برخورد بھ بحران جنبش کمونیستی بین  –12
خطاب بھ ھمھ کمونیستھای  –گی یا شکوفایی پژمرد: کمونیسم بر سر دوراھی"المللی رجوع شود بھ بیانیھ 

کمونیسم  آغاز یک مرحلھ نوین، مانیفستی از حزب "و بیانیھ  1389تیرماه  49نشریھ حقیقت  –" ایران
آلن بدیو، کمونیسمی در قفس " سیاست رھایی بخش"«و مقالھ    2008سپتامبر " کمونیست انقالبی آمریکا

نشریھ تئوریک حزب " مرز تمایز"آ، از مجلھ . جی. ک -نایی دونیا  - بھ قلم ریموند لوتا» دنیای بورژوایی
  .کمونیست انقالبی آمریکا

، مدلی است کھ باب آواکیان رھبر حزب کمونیست انقالبی "ھستھ مستحکم با االستیسیتھ بسیار" –13
نحوه اداره  آمریکا بر متن جمعبندی از تجارب مثبت و منفی ساختمان سوسیالیسم در قرن بیستم در مورد

در مدلی کھ باب آواکیان ارائھ می دھد، ھستھ مستحکم بھ معنای . جامعھ سوسیالیستی جلو گذاشتھ است
کھ است و بخش گسترده تری از جامعھ ی رھبری نھادینھ شده ی حزب کمونیست در جامعھ سوسیالیست

سرنگون شده یا  نسبت بھ ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا، اینکھ قدرت را بدست طبقات بورژوازی
اما در این چارچوب، این . نوظھور نخواھد داد و بروی ھدف رفتن بھ سوی کمونیسم در جھان روشن است

را بوجود آورد تا  افراد بتوانند افق ھای خود را دنبال ) کشسانی(ھستھ  مستحکم باید حداکثر االستیسیتھ 
   ■.کنند و در جھت ھای متفاوت و متنوع خالقیت بخرج دھند
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بھ اولین  پیام آذر درخشان

 نشست زنان چپ و كمونیست

 درود بھ ھمھ شما

بھ شما بگویم با تمام 
بدون ھیچ  جودم وو

قلبم آمادگی فقط با 
دارم با شما صحبت 

  .میکنم

بھ شما خستھ نباشید 
با شور و  می گویم و

اشتیاق این کنفرانس 
را در این سھ روز 
دنبال کردم، بسیار لذت 

  . افتخار میکنمچقدر  بردم و

زنان کمونیست، چپ و انقالبی منعکس کننده منافع اکثریت زنان : نکتھ ای را خالصھ میگویم
اما این بخش از زنان کھ منعکس کننده منافع اکثریت ھستند منافع اکثریت و نھ  .ایران ھستند

در این کلی مسائل کھ طی این سھ روز  حمایت اکثریت، طی چند دھھ گذشتھ بخاطر سرکوبھا و
سر آنھا بحث شد، امکان اینکھ نظریھ ھای منسجم، افق ھا و برنامھ ھایشان را در  کنفرانس بر

حتی امکاناتی برای اینکھ . دسترس و بھ جدل و بحث اکثریت زنان ایران بگذارند، نداشتند
فق خودشان بنشینند و بھ تبادل نظر بپردازند و بحث وجدل کنند تا بتوانند افق کمونیسم را، ا

نھایتا این گونھ می . رھایی زنان را ھر چھ روشنتر و با خطوط واضح تر طرح کنند، نداشتند
 . شد کھ در این کنفرانس یا آن کنفرانس کھ گرایشات دیگر زنان برگزار می کردند، شرکت کنیم

این نشست میتواند گام مھمی و فصل تاریخی مھمی در دفتر جنبش انقالبی زنان باشد و بھ 
چرا کھ ما منعکس کننده منافع  .برسد کھ جنبش کمونیستی پرچم دار رھایی زنان باشدجایی 

جنبش . اکثریت زنان ھستیم، افق و برنامھ داریم و میتوانیم پرچم دار رھایی زنان باشیم
کمونیستی باید ھمینطور کھ تا اوایل قرن بیستم پرچم دار رھایی زنان بود بازھم این پرچم را 

بحثھاست تا بتوانیم ھر چھ بیشتر افق  و این بھ کوشش ما وھمین جدلھا و در دستش بگیرد
  .کمونیستی را روشن و واضح تر بکنیم
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شاید در برھھ ای کھ نشستیم در این نشست سھ روزه  .این در حقیقت یک وظیفھ تاریخی است
ھ ای است واقعیت این است کھ این وظیف. خیلی بھ اھمیت تاریخی کاری کھ میکنیم واقف نباشیم

: بخواھم خیلی خالصھ و شاعرانھ کنم اگر. کھ پیوستھ بر دوشمان است و تاثیر تاریخی دارد
  . تاریخ بر کوبھ در میکوبد، باید بشنویم، خوشبختانھ می شنویم و انجام می دھیم

. ، واقعا خستھ نباشید.این مایھ افتخار میلیونھا زن است کھ چشم بھ راه افق روشنی ھستند
یگرکھ میخواستم از مھر، صمیمیت و محبت شما در تقدیر از من کھ صبح دیروز در مسئلھ د
این نشان می دھد کھ چھ ھمبستگی در درون ھمھ ستم دیدگان و . تشکر کنم تان بود، برنامھ

  .مبارزان برای رھایی ست

لیت فعا. این خودش افتخار گرایش ما است کھ اینطوری بھ فعالین و مبارزین خود نگاه میکنیم
ھا و دستاوردھای ھمدیگر را نھ بھ عنوان مسائل شخصی بلکھ بھ عنوان دستاوردھای عمومی 

 واقعیت این است کھ این مھر و صمیمیت شما بھ من ھزاران بار. این جنبش ارج میگذاریم
بیداری احساس  خستھ بودم و در خواب و حتی صبح کھ می شنیدم،. اشتیاق و شوق و امید داد

پیش روی : شود و این برای من یک رویای بزرگ است ویا دارد متحقق میکردم کھ یک ر
جنبش کمونیستی و جنبش انقالبی زنان و این کھ این جنبش بتواند جایگاه واقعی خودش را در 

  .جنبش رھایی زنان بگیرد

این جنبش متعلق بھ ماست نھ بھ زنان لیبرال یا کسانیکھ کھ می خواھند در چھارچوب ھمین 

نھ اینکھ آنھا در جنبش زنان نیستند ولی ما باید نقش . بھ ھر حال ضربھ ای بزنند ساختار

  .واقعی مان را ایفا کنیم

بھ ھر حال از لطف ھمھ شما بخصوص امروز صبح ھمھ مطالب را با تمام وجود گرفتم، 
امیدوارم کھ . احساس کردم، ھمھ را با تک تک سلولھایم جذب کردم و پر از انرژی شدم

  .تھ باشم این حس قلبی ام را بھ شما منتقل کرده باشمتوانس

امیدوارم کھ این کنفرانس بتواند با این روحیھ زمینھ جدل، بحث و نزدیکی ھر چھ بیشتر را  

   .برای قدرت بیشترمان فراھم بکند

آوریل  8تاریخ . موفق باشید و ھمچنان در کنار شما ھستم -)یعنی زمینھ چنین کارھایی بشود(

2012■  
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قش زنان پیشرو در جنبش انقالبی ن

مسلحانھ  ەتاثیر آنان در مبارز ،کردستان

 علیھ مردساالری بر مبارزات زنانھمچنین  و

  فریده رضائی                                                        :با دورد بھ دوستان و رفقا

کردستان ایران جامعھایی است کھ در آن مبارزە بر علیھ ستم و سرکوب دولت مرکزی 
ش ھر درجھ ضعف و ناتوانی در ارکان دولت حاکم ایران، با پیدای. پیشینھایی طوالنی دارد

  .مبارزە و اعتراض بر علیھ آنھا بھ اشکال گوناگون سر برآوردە است

این مبارزات در گذشتھ، تحت رھبری نیروھا و احزاب ناسیونالیست قرار گرفتھ و خودمختاری 
بھ دنبال اصالحات و  دھھ چھلدر با تحول اجتماعی مھمی کھ . مسالھ محوری آن بودە است

رفت وسرمایھداری  مناسبات فئودالی در کردستان رو بھ زوالارضی در ایران بھ وقوع پیوست 
تودە ھای  وسیعی از کارگران مزدی از روستاھا . بر حیات اجتماعی در کردستان مسلط گردید

کز کارگری و دیگر مرا کندە شدە و روانھ شرکتھای ساختمانی، کورەپزخانھھا ھمراه خانوادەھا،
شدند و در روستاھا نیز مناسبات سرمایھداری ،کار مزدی، بر روابط بورژوا مالکان ،دھقانان 

  .جمعیت شھرھا افزایش فوق العادەای پیداکرد. مرفھ و کارگران و زحمتکشان حاکم گردید

و بھ ویژە با افزایش قیمت نفت و گسترش  روزافزون سرمایھ  ٥٠سالھای دھھ این پروسھ طی 
ھمزمان با روانھ شدن تودەھای وسیع کارگران کردستان بھ . رجی درایران مرتبا تسریع گردیدخا

در چنین پروسھای . بازار کار سراسری در ایران، پیوندھای اقتصادی بورژوازی محکم گردید
آنھا و فاصلھ گرفتنشان از دایرە  حال پروسھ رشد خود آگاھی طبقاتیبرای کارگران در عین 

کارگر کرد دیگر آن . آنھا بود باال رفتن سطح توقعات اجتماعیتھای قدیمی و فرھنگ و سن
روستایی زحمتکش سر بزیر و کم توقع نبود، بلکھ در این دورە، وارد میدان مبارزە برای بھبود  

  .شرایط زندگی خود گردیدە بود کھ طبعا تاثیراتش درخانوادە مشاھدە میشد

، نیمھ دوم قرن بیستمدر جامعھ کردستان در ط شھری ظھورطبقھی متوسافزایش شھرنشینی و 
 دختران در مدارس در شھرھای بزرگ کردستانشمار . گسست از زندگی سنتی را تشدید کرد

نیز ھمانند بقیھ ایران بدلیل تحوالت اجتماعی و اقتصادی  افزایش چشمگیری یافت و تعداد قابل 
کھ قابل دسترسی بود بھ بازار کار  ھایی شغلزنان کردستان  بعنوان معلم و پرستار، توجھی از 
  .وارد شدند

افکار ... افزایش مجالت زنان، نقش تلویزیون و تحوالت فرھنگی، موزیک، مدل مو، لباس و 
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اما روند توسعھ کند و در مناطق روستایی نیز آموزش و پرورش تماما بھ . زنان را متحول نمود
این، جامعھ کردستان دارای قشر اگاە و تحصیلکردە و بنا بر . محدود میشدزنان در طبقات باال 

با افکار و روشنفکر بود کھ  خواستھا و عالقھ آنھا برای مبارزە سیاسی در جھت این خواستھا 
  ...  کومھ لھ تداعی می شد عقاید  چپ و

با توجھ بھ این بافت جامعھ در کردستان، اگر بخواھیم در چند دورە مشخص نقش و جایگاە زنان 
ا برسی کنیم و زنان کردستان را ھمچون بخشی از مردم ایران با الھام گرفتن ازمبارزات ر

  .بھ چشم میخورد زنان، صف عظیم اعتراضات ضد حکومت شاەسراسری و شرکت در اولین 

در تشکیالت ھنوز (رشد افکار و ایدەھای روشنفکران وچپ، دور و نقش کادرھای کو مھ لھ  
با فعالیت اگاھگرانھ  زنانمعھ کردستان این زمینھ را آمادە کردە بود کھ ، در سطح جا)علنی نشده

زنان بھ میدان مبارزە آمدند و  .مبارزە علیھ دیکتاتوری پھلوی وسیعا شرکت کنندو انقالبی در 
شماری برای مبارزە ملی در صف حزب دمکرات کردستان ایران و  شمار زیادی از زنان و 

در اعتراضات تودەای فعال بودند و در  ٣پ و مارکسیست و خط سازمانھای چدختران در صف 
  .اعتراضات خیابانی ،جلو زندانھا برای آزادی زندانیان سیاسی و استقبال از آنھا شرکت داشتند

جدا از جامعھ در تظاھراتھا در صفھای  سنتی بودندختران ھرچند درآن مقطع بھ  دلیل  زنان و 
دە خود دست دردست ھم زنجیر وار در صف ھای طوالنی بودند ولی با  شرکت گستر مردان

خواست سرنگونی خاطر حقوق پایمال شدە خود، بلکھ ظاھر میشدند، بھ میدان آمدن نھ تنھا بھ 
عمومی داشتھ باشند، این خواست  زندگی بھتریخواست جامعھای کھ در آن انسانھا بتوانند  شاە،

کردستان بنا وضعیت ویژەای کھ داشت در آن دورە . مردم ایران و کردستان و ازجملھ زنان بود
این گرایشھا ھر . در میان دو گرایش فکری راست، و گرایش چپ و سوسیالیستی قرار گرفتھ بود

مانند ھ حضور کومھلھ. کدام بسھم خود، نیروھای فعال را در جامعھ سریعا جذب خود میکردند
شھری را نمایندگی میکرد با توجھ بھ  نیروھای روشنفکر و رادیکال یک حزب چپ و پیشرو،

این قطب بندی از ھمان روزھای اول کردستان بھ میدان مبارزە برای نیروھای رادیکال و 
کردستان سفر میکردند و در آنجا  کم نبودند مبارزینی کھ از دیگر شھرھا بھ. انقالبی تبدیل شد

  ....می پیوستند لھصفوف کومھ کم کم بھ و ماندگار شده

. زنان تحت ستم ملی، سنتھای عقب ماندە در جامعھ در شرایطی سخت و ناھموار قرار داشتند
با سایر زنان پیشرو، خیلی زود بھ چھره ھای شناختھ شدە و قابل اعتماد مردم  درآمدند و ھمراه

ھا شرکت کردند،  تحصن ھا و راھپیمایی متینگھا، ھا، زنان، مرزھا را شکستند، در تظاھرات
  .ر ھایی کھ کومھ لھ جای پای محکمتری داشت  توانستد نقش چشمگیری ایفا کننددر شھ

اسالمی بھ . جنبش انقالبی کردستان و ضرورت دفاع  در مقابل یورش نظامی رژیم ج 
در دور اول مقاومت و روی کار  کوملھ اعالم موجودیت علنی کرد، ٥٧در بھمن  منطقھ

بھ دلیل فضای آزاد در ایران و شرایط  ٥٨اوایل  و ٥٧اواخر سال آمدن جمھوری اسالمی از 
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بار زنان و دختران نقش بسزایی در ایجاد کانونھای معلمان و دانش  این ویژە در کردستان،
. آموزان، تجربھ دورە  قبل از قیام را بکار بردە و پا بھ پای مردان در این کانونھا فعال بودند

 .نیز مشخص بود ٣تمایل بھ حزب تودە یا طیف خط  دراین کانونھا طرفداران چپ شناختھ شدە و

بعد از سرنگونی رژیم شاە ھنوز جمھوری اسالمی در کردستان جا پای خود را محکم نکردە 
ایجاد بنکھھا  در اکثر شھرھای کردستان جمعیت ھای دموکراتیک، ٥٨بود ھمچنانکھ در خرداد 

  .ثابت بودند کھ  مرکز دفاع از آزادیھای دموکراتیک بودند، زنان پای

درعین حال نھ تنھا رویاوری بھ احزاب شروع  شد طیف زیادی از زنان بھ  در این دورە و
چریکھای فدایی و ھمچنین حزب دمکرات  احزاب و سازمانھای چپ چون پیکار، کومھلھ  و بھ

. ھنوز ج .جذب  شدند در این دورە بھ نوعی مردم دموکراسی و آزادی را تجربھ میکردند
و  خود را تثبیت نکردە بود کھ تشکلھای دمکراتیک بوجود آمدند در این میان زنان مبارزاسالمی 

آزادیخواە با توجھ بھ شرایط عینی کھ در کردستان وجود داشت برای رسیدن بھخواست و نیاز 
تان، کۆڕی ئافره: عاجل خود تشکلھای زنان را بر اساس نیازشھرھا ساکن بوجود آوردند از جملھ

بود ولی توانست زنان زیادی را  تی ژنان، ھر چند کوتاە مدت کیھیھ ان، سازمان زنان،شورای زن
زنان سنتا اجازە نداشتند  شوراھا و سازمانھای زنان، در شرایطی کھ .جمع کند ھا در این تشکل

ای، از خانھ بیرون بیایند، طی مدت کوتاھی با فعالیت زنان پیشرو تشکیل شد و زنان بشکل توده
 .آن پیوستند وسیعا بھ

ماه، جنبش انقالبی کردستان،  ٥درست بعد از   مرداد ٢٨جھاد خمینی و حملھ فرمان  پس از
فعالیت احزاب و جنبشھا  تحت الشعاع حملھ نظامی قرار گرفت، کومھ لھ فرمان مقاومت مسلحانھ 

. ان حملھ نظامی کردرژیم بھ تمام شھرھای کردست در آن دورە کھ مقاومت شکل گرفت، .را داد
 رسیدگی بھ زخمی کردند ولی بخش عمده ھر چند زنان بھ شکل حرفھای مبارزە مسلحانھ نمی

  .ھا و کارھای تدارکاتی بھ عھدە زنان بودھا، جمع کردن دارو، پخش اطالعیھ و اعالمیھ

ماە شکست خورد و نیروھای انتظامی جمھوری اسالمی عقب  ٣بعد از  ٥٨ مرداد ٢٨حملھ 
با زنان  و نھادھای دموکراتیک و ھیات نمایندگی خلق کرد درآن دوره ھمراه .شینی کردندن

 .شھرھای کردستان فعاالنھ مقاومت کردند احزاب برای روبرو شدن و در مقابل یورش بھ

بفرمان خمینی  جنگ. کردستان امری حیاتی بود ضرورت دفاع از دستاوردھای دمکراتیک در  
و ھمزمان مقاومت شھرھا شکل گرفت بود سپس در نوروز خونین و بنی صدرشروع شد 

مردم کردستان با تجارب دورە قبلی، . ای بر سنندج تحمیل شدروزه ٢٤جنگ  ،)59فروردین9(
ھمراه با پیشمرگان کومھ لھ با ایجاد راھبندان و سنگربندی در مقابل تمام ورودیھای شھر 

در این . بمباران ھوایی ایستادند وپ، خمپارە باران،روز مقاومت در مقابل ت ٢٤یکپارچھ و متحد،
مدت نقش زنان برای ھمکاری و حمایت نیروی پیشمرگان در جمع آوری کمکھای مالی، 
دارویی، رسیدگی بھ زخمیھا و اطالعات از موقعیت واماکنی کھ نیروھای رژیم مستقر شدە 
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یری از ورود ارتش در بودند، یاری میرساندند و زنان دوش بھ دوش مردان برای جلوگ
کیلومتری سنندج مریوان، سقز و بانھ بھ مریوان بھ پشتیبانی از  ٢٠٠راھپیمایی عظیم و طوالنی 

  .کوچ مریوان و در تحصن مقابل استانداری سنندج شرکت داشتند

یکی ( مستورە شھسواری. زنان را آغاز نمود اعدام 59رژیم در بھار ھمان سال در خرداد ماە  
روزە  ٢٤جنگ و مقاومت  اولین زنی بود کھ پس از یورش رژیم و) مبارز شھر سقز از دختران

نیز اعدام شد و سپس موج اعدامھا با ) پرستار(سنندج تیرباران شد بھ فاصلھ کمی شھین با وفا
نسرین و شھال کعبی دو . یافت سقز، سنندج و پاوە، مھاباد ادامھ: اعزام خلخالی جالد بھ شھرھای

از جملھ  سالھ ١٥ ،١٤ار، فرشتھ فایقی معلم، تیر باران شدند و دختران دانش آموزخواھر پرست
عزیزانی چون وحیدە وحیدی، شعلھ ابراھیمی، فاطمھ محمدی، مھین عبدالھی، نرمین کریمی، و 

  .دھھا تن دیگر از زنان و دختران مبارز بی رحمانھ اعدام شدند

. یافت و از حالت تودەای بیرون آمد سی ادامھضرورت دفاع از دستاورد در قالب احزاب سیا 
در میان  ھمچون بقیھ زنان ایراناسالمی زنان کردستان  .مدن جآبا شکست انقالب و روی کار 

قرار گرفتھ بودند اما خوشبختانھ بھ علت  چپ و سوسیالیستیو  ناسیونالیستیدو گرایش فکری 
لھ اکثریت زیادی از زنان مبارز در کار و فعالیت نیروھای چپ در کردستان بھ ویژە کومھ

کردستان جذب گرایش چپ و نیروی حرفھای پیشمرگھ در ادامھ مبارزە بر علیھ نیروھای رژیم 
 .مبارزات خود را ادامھ دادند

مبارزە مسلحانھ کھ یک شیوە از مبارزە بود بھ دلیل خفقان و تسخیر شھرھا شدت گرفت، در 
ل اینکھ تشکیالت کوملھ یک نام آشنایی برای دفاع از آزادی ھمان اوایل مبارزه مسلحانھ، بھ دلی

بی قید و شرط برای زنان و مردان کردستان بود توانست اعتماد زنان را بھ خود جلب کند، زنانی 
زیادی در آن دوران برای مبارزه با بی عدالتی بھ صفوف کومھ لھ پیوستند و پا بھ پای مردان 

لھ توانستند با مبارزات پیگیر خود تابو ھا را بکشنند، در اسلحھ بھ دوش گرفتند، زنان کوم
روستاھا کھ تا آن زمان مجالی برای زن برای مبارزه نبود کھ علنا از حقوق خود دفاع کنند بھ 

ھای وسیع برای آگاھگری مردم بھ سخنرانی پرداختند، درعملیاتھای   جنگ آن رفتند، در جمع
رکت کردند، دھھا رفیق پیشرو زن در این راه  جان مسلحانھ علیھ رژیم جمھوری اسالمی ش

  .باختند

عرصھ مبارزه برای زنان بھ دلیل این سنتھای کھنھ دو برابر مشکلتر بود، از یک سو می 
بایست با سنتھای مردساالرانھ جنگید و خود را تثبت کنند و از سوی دیگر می بایست پا بھ پای 

مبارزات سخت  .اسالمی بھ مبارزه بپردازند مردان در یک مبارزه سراسری علیھ جمھوری
کوش پیشروان زنان، زمینھ را برای ورود زنان قشر متوسط و کارگر را ھم باز کرد، طیف 
وسیعی از زنانی کھ با سیاستھای کوملھ آشنا شده بودند بھ صفوف کوملھ پیوستند، در ھمان اوایل 

یعابھ صفوف پیشمرگایتی پیوستند این امر کوملھ اولین دستھ از زنان را مسلح نمود، زنان ھم وس
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نتیجھ کار و جنبش سوسیالیستی  بود در ھمان حال سیاست  احزاب ناسیونالیست این بود کھ زنان 
را بھماندن در خانھ و   خانھ و تھیھ لباس و بافتن جوراب برای مردان تشویق میکردند، کۆملھ در 

  .ند کھ در  این مبارزە شرکت کنند فراخوانھایش ھمیشھ زنان و مردان را فرا میخوا

مدن بھ پیشمرگایتی نبود بلکھ در ھنگام اشغال آواقعیت این بود کھ نقش زنان فقط در  
کردستان و گرفتن شھرھا، سیاست سربازگیری اجباری، مسلح کردن مردم بر علیھ نیروھای 

قش زیادی داشتند در نھا زنان نآمبارزە بر علیھ این سیاستھا خنثی کردن  سیاسی و پیشمرگان،
، در کوچ اجباری در نوارھای مرزی کردستان زنان بودند کھ در صف اول، مقاومت میکردند

روستاھای تحت اشغال رژیم زناان شجاعانھ پای اصلی مقاومت در مقابل ھمھ سیاستھای 
دختران و مادران در شھرھا بھ یک جنبش وسیع زنان و  سرکوبگرانھ رژیم برعلیھ مردم بودند

فعالیت انھا زبون و درماندە بود ھمچنین مادران  اعتراضی دامن زدە و مدتھا رژیم در برابر
فداکار و دلسوز کھ ھمھ کوھستانھا و مرزھای کردستان را پیمودند خود تاریخی را در زندگی 
مبارزاتی و جنبش انقالبی کردستان و کومھ لھ ثبت کردند کھ این تاریخ ھمیشھ زبان زد مردم و 

ن ھم از وظایف فعالین آدارد و  افتخار از ان صحبت میشود این تاریخ نیاز بھ مکتوب شدنبا 
 . باشد کھ این واقعیت مھم را مکتوب کردە و در اختیار نسل جدید بگذارند چپ می

زنان پیشرو و پیشمرگھ کوملھ در کردستان در جریان مبارزە در ھر قدم خود یکی از سدھای «
عقب ماندە را بھ چالش می طلبیدند درعین حال پیوستن بھ صفوف  پیشروی خود و سنتھای

ن، مبارزە با آکومھلھ با موانعی بسیار مواجھ میشد ادامھ سنتھای مردساالری مبارزە با 
روسری کھ در اوایل بھ ادای احترام بھ مردم روستا و زحمتکشان بھ کندی پیش میرفت 

ی، کھ اکثرا در کارھای درمانی و تدارکات درخواست زنان پیشمرگھ در رابطھ با سازماندھ
اگر درد  بایست جسور باشند شدند زبان برای اینکھ توانند دوام بیاورند می سازماندھی می

زنان پیشمرگ کومھلھ نھ تنھا در عرصھ  داشتند چیزی نگویند، خالصھ مثل مردھا باشند
ن مھمتر فکر زنان آبلکھ از  ھایشان بر سر زبانھا افتاد، مبارزە مسلحانھ و در جنگھا جسارت

متحول  )روستا داشت ٤٠٠برا ی یا دآوری شما تنھا سقز نزدیک بھ (روستاھای کردستان را 
مدتی پیش از شخصی کھ از اھالی منطقھ دیواندرە بود پرسیدم کھ موقعیت زنان در  .کرد

نھا را آ فت توقعوی گ. روستاھای کردستان تا چھ اندازە بھ فعالیت زنان کوملھ ربط پیدا میکند
  .چنین است نقش پروسھھای تاریخی و عوامل تغیییر ...خود را میشناسندباال بردند، حق 

 و بھ قول یکی از فرماندھان پیشمرگ کھ زن بود میگوید برای اثبات حقانیت در این عرصھ
 شرکت نظامی، -تالش و سختیھای زیادی را از سر گذراندم در راھپیماییھا و جولھھای سیاسی

شناسایھای پایگاھھای تحت اشغال رژیم تا بھ مرور زمان  ھای نظامی، فعاالنھ در دھھا عملیات
ثابت کردم کھ پیشمرگھ زن ھم میتواند در سمت فرمانده نظامی مسولیت داشتھ باشد، و من 
مسئول یک دستھ از پیشمرگان شدم در صورت کھ رفیق مرد  با ھمان توانایی من، بیشتر ارتقا  

 .یکردپیدا م
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توانستند بھ این مسئلھ بی تفاوت  بود و احزاب نمیپرداختن بھ مسالھ زنان نیاز جدی جامعھ 
  .باشند این یک امر واقعی بود کھ تالش احزاب صرفا مردانھ بدون حضور زنان بھ جایی نمیرسد

ھند اگر زنان بخوا رسد و اینکھ انقالب بدون شرکت زنان بعنوان نیمی از جامعھ بھ پیروزی نمی
بھ عرصھ مبارزه سیاسی وارد شوند، ) یعنی وجود دو عنصر آگاھی و تشکل(آگاھانھ و متشکل 

حضور پیشمرگ زن خود  مشارکت سیاسی و .بدون تردید ھر حکومتی را یھ لرزه در می آوردند
. بود کھ زنان میتوانند آیندە خود را رقم بزنند  پیامی مھم برای ھمھ زنان در شھر و روستاھا

اند در تالشند رنگ ناسیونالیستی گرفتھ فاصلھ از افکار رادیکال خود در گذشتھ د زنانی کھھرچن
در سطح  در کردستان و چھ چھ و فمینیستی بر این حضور زنان بزنند، اما باید تاکید کرد کھ

 ایران و جھان و تاریخا، جریانات چپ و رادیکال مھمترین تحول و تغییرات را در وضعیت زنان
 .اندایجاد و پیگیرترین مبارزان برابری و رفع ستم جنسیتی نیز بوده

در رساندن آگاھی سوسیالیستی در تبلیغ و ترویج و  پس از اشغال کردستان رادیوھا و نشریات
بخش مھمی از  ھمواره.. .ھا و آموزشھای درون حزبی ومتشکل شدن، در کنگره تشویق زنان بھ
لھ نیز در راستا و و اکنون تلویزیون کومھ .و ھست در کردستان بوده جریان چپ کار آگاھگرانھ

 .کند تالش می  ذکر کردم ھایی کھاین سیاست در انعکاس مبارزات زنان و اھداف و برنامھ ادامھ
بسیاری از روستاھای کردستان فاقد جادە و  بعنوان شاھدی عینی باید بگویم کھ در شرایطی کھ

رفیق جانباختھ حنیفھ و بھداشتی بودند، در بسیاری از روستاھا پزشکیار ما امکانات آموزشی 
ن روستاھا آکھ بھ  یکی از چھرەای شناختھ شدە در منطقھ سقز اولین پزشکی بود  رضا پور

شنا کرد امری کھ قرار بود مدرنیزاسیون پھلوی انجام دھد آرفتھ و زنان را بھ امکانات بھداشتی 
ارند پیشمرگ زن ھر روزە ساعتھا بھ تبلیغ و ترویج دست میزد و یاری دھنده ھا بسیاز این نمونھ

 .زنان در کارھای روزانھ و رازدار و قابل اعتماد زنان میشدند

وری بی سابقھ زنان از روستاھا کھ با سختیھای فراوان خود را بھ کومھلھ میرساندند تا آروی  
برادر، عمودا و حتی مردان فامیل کھ مالک  از ستم جنسی از خشونت در خانوادە از دست پدر،

 .زادی برسند  گواھی بر این ادعاستآھای اجباری رھایی پیدا کنند بھ  از ازدواج. شدند نھا میآ

زن پیشمرگھ کوملھ برای اولین بار در تاریخ مبارزات بدون حجاب بھ مسجد رفتھ، در پشت 
راە حل  پیشنھاد کرد و مذھب را  ،م گفتمنبر برای تودە مردم سخنرانی کرد از درد و رنج مرد

سنت شکنی ھا . زنان مبارز و پیشرو را ھر روزە با خود میدیدند بھ چالش کشید، تودە مردم،
تبلیغ جدایی دین از  ،مبارزە با خرافات مذھبی، مبارزە برعلیھ مرد ساالری، ازدواج اجباری

نان در مباحث سیاسی آشرکت  ،اندولت، آسان کاری در مورد بیرون آوردن زنان از خانھھایش
موزی از سنتھای کوملھ بود، ایستادن درمقابل و خنثی کردن تبلیغات آبھ زبان سادە، سواد 

از  برھھ  در آن مرتجعین و احزاب ناسیونالیستی کاری بسیار دشوار ولی بسیار ضروری بود کھ
کردستان قابل  جامعھ تاثیراتش بوضوح بر زمان توسط زنان چپ و کمونیست صورت گرفت کھ
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چپ و  یجنبش زنان در کردستان و جنبش انقالبی کردستان با آرمانخواھ. است مشاھده
 .زن مسئلھ جامعھ است مسئلھسوسیالیستی تداعی میشود و 

زنان ھر روز ابتدایی  در ایران تحت حاکمیت رژیم زن ستیز و در حاکمیت آپارتاید جنسی،
ان قشر درجھ دوم جامعھ بھ حساب میایند و از ابتدایی ترین حق ترین حقشان پایمال میشود، زن

اما در ھر حرکت و جنب و جوشی کھ بوی نارضایتی را بدھد زنان در صف  خود محروم ھستند
  .اول بودە و توانستھ اند نقش خود را  ایفا کنند

مبارزات خردادیھا ما شاھد دور دیگری از  ٢با سر کار آمدن اصالح طلبان و ١٣٧٦در سال 
سراسری در ایران و کردستان بودیم شاھد درست شدن نھادھای مدنی، کھ زنان فعال آن بودند، 

خردادیھا و لیبرالھا  ٢در عین حال شاھد این بودیم کھ جنبش ملی و ناسیونالیستھا زیر پرچم 
در این عرصھ ھم زنان چپ و کمونیست بھ شکلھای متفاوت بھ افشاگری سیاستھای ، رفتند
ح طلبان پرداختند، صدھا مقالھ و نشریھ علیھ سیاستھای نیم بند اصالح طلبان از سوی زنان اصال

پیشرو نوشتھ شد، زنان چپ و کمونیست سعی کردن کھ در این دوره ھم ھمراه با سایر پیشروان 
جامعھ بھ پای این شعار کھ یا سوسیالیسم یا بربریت بروند و این را بھ شعار جامعھ تبدیل کنند، 
ھر چند متاسفانھ اصالح طلبان توانستند در این دوره جمع زیادی را از زنان را بھ دور خود جمع 
کند ولی پیگیری و مبارزه زنان پیشرو کمونیست تا حد زیادی عرصھ را بھ اصالح طبان تنگ 

 .نمود

ا فعالین سیاسی و رھبران رادیکال جنبش توده ای و جنبش کارگری بھ شیوە نامھھ ٨٠در سال  
ی مشترک، جنبشھای رادیکال و آزادیخواە و برابری طلب با شعار چپ و سیاست رادیکالتر پا 
بھ میدان گذاشتنند زنان در کمیتھھا و شوراھای مختلف با ھماھنگی فعالتر شدە بودند، در این 
میان کومھلھ سازمان کردستان حزب کمونیست ایران با تبلیغات مستمر خود از طریق رسانھ 

لیغی خود بھ افشاگری لیبرالھا و فمینیستھای اسالمی می پرداختند و سعی بر آن داشتند کھ ھای تب
ذکر  بر مسائلی کھ عالوه.ھر چھ بیشتر سیاستھای فریب دھنده لیبرالھا را برای مردم افشا کنند

ن در عمل در تقویت رادیکالیزم، شناساند فقط در حرف بلکھ نھ شد، زنان پیشرو در کردستان،
افق و گرایش سوسیالیستی در تقابل با سایر گرایشات در جنبش  ھای ستم جنسی از زاویھریشھ

 . اندزنان نقش موثری داشتھ

خود، تشکل و آگاھی سوسیالیستی در ھمکاری و ھمفکری با  رھایی از طریق باور بھ راه ارائھ
بستگی با مبارزات جھانی سایر زنان و مردان چپ و اتحاد استراتژیک با جنبش کارگری، ھم

داری در دنیا دچار سرمایھ شانس موفقیت گرایش سوسیالیستی در این شرایط کھ. میسر است
داری بحران شدید است در گرو این ھمبستگی و درک حساس بودن این مقطع از ضعف سرمایھ

  .تنیاز و مطالبات انسانھا بخصوص نسل جوان و معترض و انقالبی اس در جوابگویی بھ

 ■ .با تشکر از شما و موفق باشید
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 الئیسیتھ و مبارزه

  برای آزادی و برابری زنان 
 

  سھیال قادری  
سخن امروز در باره رابطھ مبارزات برابری طلبانھ وحق خواھانھ زنان و موضوع جدایی دین 

  . از دولت و یا بھ عبارتی مبارزه برای جامعھ ای الئیك است

آزادی زنان  من در این مختصر تالش خواھم کرد نشان دھم کھ چگونھ مبارزه برای برابری و
باورھای مردساالرانھ مذھبی، و بطورکلی با  در ھر گامی با مبارزه علیھ ارزشھا و آموزه ھا و

  .مبارزه علیھ سلطھ دین بر جامعھ، رابطھ ای الینفک دارد

سال ھای اخیر، برخی گرایشات و پاره  انگیزه من از طرح این بحث بر می گردد بھ اینکھ در
ژه در جنبش زنان، مبارزه برابری خواھانھ زنان را کامال از مبارزه ای از فعالین سیاسی بھ وی

چارچوب مبارزه  كردن سیاست ازمذھب نادیده می انگارند تا بار دیگر مذھب را از برای جدا
  .ایران بھ ستوه آمده اند، نجات دھند سی و چھارسال گذشتھ در سلطھ آن در مردم، کھ از

ابتدا نگاھی بھ تجربھ تاریخی زنان ایران  :خواھم پرداختبرای پیشبرد این بحث بھ نکات زیر 
در دوران مشروطیت می اندازیم تا نشان دھیم چگونھ از ھمان آغاز جنبش بیداری زنان، مذھب 

مقابل ھر یك از خواستھ ھای حق طلبانھ و ابتدایی زنان قرار گرفتھ  بمثابھ مانعی سرسخت در
مذھب در موقعیت زنان می پردازم، دورانی كھ بھ رغم در ادامھ، بھ دوران پھلوی و نقش  .است

شھرتش در مدرنیزاسیون شرایط را برای قدرت گیری روحانیون و شکل گیری یک قدرت ناب 
  .دینی فراھم کرد

نکتھ دیگری کھ بھ آن اشاره می كنم، نظریات تئوریکی است کھ در سطح ملی و بین المللی  
بدھند تا " بومی"و " اھلی"را کنترل كنند و بھ آن جنبھ تالش دارند جنبش آزادیخواھانھ زنان 

مسئلھ سلطھ مذھب را در عرصھ ھای گوناگون جامعھ تضمین کرده و بدین طریق ثبات دولت 
در این خصوص بھ موضوع نسبیت فرھنگی، فمنیسم . ھای مذھبی را تامین و تضمین نمایند

  .اره خواھم کردبرگرفتھ از پست مدرنیسم اشاسالمی و برخی ایده ھای 

 در پایان تعریف كوتاھی از سکوالریسم و الئیسیتھ ارائھ داده و ھم چنین بھ ضرورت باز 
  .تعریفی زنانھ از این مفاھیم می پردازم

 بحث من اساسا در مورد جنبش حق طلبانھ زنان ایران است کھ در دورانی بیش از یک سده از
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گرانبھایی اندوختھ اند و یکی از مھمترین این  خیزھای فراوان، تجربھ ھای مبارزه، با افت و 
عمیقتر شدن درک زنان از جایگاه مذھب در مبارزه شان برای برابری، آزادی و رھایی  تجارب،

  . است کھ بھ بھای بیش از سھ دھھ حاکمیت روحانیون و سرکوب زنان کسب شده است

  مبارزات زنان در دوران مشروطھ و نقش بازدارنده مذھب

این انقالب آغاز . بیداری زنان ایرانی برای اولین بار در انقالب مشروطھ آغاز شدفرایند 
روندی بود برای تشیکل دولت مدرن بھ شیوه اروپایی، پایان دادن بھ استبداد سلطنتی، تدوین 

 زنان ایرانی در مبارزات مشروطھ در دو. قانون اساسی و تفکیک قوای سھ گانھ دولتی در ایران
دند۔ از یكسو ھمگام با مردان مشروطھ خواه برای تحقق اھداف این انقالب تالش عرصھ فعال ش

از سوی دیگر با حضور و . گونھ کوشش و فداکاری دریغ نکردند می کردند و در این امر از ھر
لزوم دانش آموختن زنان پی  شركت در روند بیداری بود کھ بھ اھمیت آگاھی و فعالیت سیاسی و

  . كالس ھای سواد آموزی برای زنان شدند سیس مدارس دخترانھ وبردند و خواھان تا

در این دوره، زنان، بویژه زنان اقشار مرفھ و فرھنگی جامعھ، تشكالت و محافل بیشماری  
برخی از این محافل، از جملھ اتحادیھ غیبی زنان، . شھرھای بزرگ ایجاد كردند برای زنان در

اجتماعی برابر برای زنان و مردان بودند، بھ  اسی وكھ خواستار بھ رسمیت شناختن حقوق سی
این  1.ق، مخفیانھ فعالیت می کردند -ه١٣٢٦دلیل مخالفت مشروطھ خواھان، تا اوایل سال 

عده ای از مشروطھ . می شد مخالفت شامل درخواست زنان برای ایجاد مدارس دخترانھ نیز
دخترانھ مخالفت کرده و فقط بھ شرط   خواھان ھمگام با روحانیون بنیاد گرا، با تاسیس مدارس

ناموس و علومی کھ راجع بھ  منحصر کردن تربیت زنان در امور اطفال، خانھ داری، حفظ "
     2.با ایجاد آن موافقت کردند" اخالق و معاش خانواده باشد

امر دایر كردن مدارس دخترانھ و علم آموزی زنان و  بر اما زنان ترقیخواه تسلیم نشدند و
برخی بھ فعالیت ھای توضیحی و تبلیغی نیز دست زدند و مقالھ ھای . تران پافشاری کردنددخ

آنان برای پیشبرد . متعددی در این خصوص در روزنامھ ھا و مجالت آن دوره منتشر کردند
روند ترقی و پیشرفت در ایران، بر ضرورت کسب علم و دانش زنان تاکید می ورزیدند و سواد 

 می شمردند۔ وق طبیعی زنان  برآموزی را جزو حق

الزم بھ یاد آوری است كھ نخستین مدارس در تھران و سایر شھرھای ایران در شرایطی بسیار 
  با بودجھ ی بسیار محدود و متعلق بھ آنان و بدون  ٫سخت و اغلب در منازل برخی از این زنان
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 . کسب اجازه مجلس تاسیس شدند

 برای مثال، اولین. جنجال بسیار روحانیون روبرو شد گشایش این مدارس البتھ با ھیاھو و
تاسیس شد، مورد حملھ " وزیراوف"مدرسھ دخترانھ در تھران كھ بھ ھمت بی بی خانم استرآبادی 

شاه عبدالعظیم  سید علی شوشتری در متعاقب آن، شیخ فضل هللا نوری و. اوباش قرار گرفت
اباحھ مسکرات و «: آن كھ در ا منتشر کردبست نشستند و شیخ فضل هللا فتوای معروف خود ر

در یك ردیف  را» ...اشاعھ فاحشھ خانھ ھا و افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان
البتھ بعضی از زنان بھ شدت بھ شیخ فضل هللا نوری . آن را خالف شرع اعالم کرد قرار داد و

  3.نداعتراض كردند و فتوای او را مغایر با اسالم معرفی كرد

مقابل اعتراض بی بی خانم بھ این وضعیت، نمایندگان مشروطھ خواه مجلس بجای پشتیبانی  در
صالح «دستھ اوباش آنان، بھ بی بی خانم توصیھ می کنند كھ  و از او و مقابلھ با روحانیون و دار

بھ  این مدرسھ بھ مدت یك سال تعطیل شد و فعالیت خود را. »در این است کھ مدرسھ تعطیل شود
تحصیل و تعلیم علوم، معارف و صنایع را بدون ذكر "یمن اصل ھیجدھم قانون اساسی كھ 

  4.از سر گرفت" بھ طورعام آزاد می دانست جنسیت و

بعد از فتوای شیخ فضل هللا نوری علیھ مدارس دخترانھ، حملھ بھ زنانی کھ مبتکر مدارس  
ملھ می کردند، بھ صورتشان تف انداختھ و بودند شروع شد، بگونھ ای کھ در خیابانھا بھ آنان ح

درخواست زنان از مجلس برای رسمیت بخشیدن بھ محافل و . آنان را بی عفت می خواندند
درخواست کمک بھ ایجاد مدارس دخترانھ با مخالفت سرسختانھ سید حسن  تشکالت زنان و

  5.نیز روبرو شدمدرس، نماینده علمای نجف، و بی تفاوتی و مخالفت اغلب مشروطھ خواھان 

پیشرفتی در زندگی زنان نشان می دھد  مثال دیگر کھ اوج رفتار خصمانھ روحانیون را با ھر
برای جمع آوری کمک مالی برای " انجمن نسوان وطنخواه"ماجرای حملھ بھ مراسمی است کھ 

ای این حالیكھ فعالیت ھ در. تاسیس یك مدرسھ دخترانھ در باغ خانھ نورالھدی منگنھ برگزار کرد
قرار داشت، این مراسم مورد حملھ  عمده، از جملھ تاسیس مدارس اكابر محور انجمن بر چھار

گرفت کھ روحانیون بنیاد گرا سازمان داده بودند۔ بسیاری از زنان شرکت  اراذلی قرار اوباش و
ھ صاحبخان. بھ ترك مجلس شدند مجبور و. این مراسم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند  کننده در

  6.نیز برای مدت طوالنی از خانھ خود فرار کرد

                                                
  -ضا رضا یی ،ترجمھ ر١٩١١-١٩٠٦ژانت آفاری؛ انقالب مشروطھ ایران،   3
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 -،ترجمھ رضا رضا یی١٩١١-١٩٠٦ژانت آفاری انقالب مشروطھ ایران،  -  5
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حاج محمد تقی  7.ھمینجا یادآوری کنیم کھ در مجلس اول و دوم حق رای از زنان سلب شد
وكیل الرعایا، نماینده مردم ھمدان، کھ یک بار در مجلس اول از حق زنان در تشکیل انجمن ھا 

رای برای زنان را داد و از مجلس دوم حمایت کرده بود، این بار نیز با جسارت پیشنھاد حق 
ماده چھارم نظام نامھ انتخابات كھ زنان را از حق رای محروم می كرد، تجدید  خواست کھ در

این است  محروم كنیم؟ اگر دلیل تان با كدام دالیل منطقی می توانیم آنھا را«او پرسید . شود نظر
 ومی ندارد ھنگام رای دادن با مردھا درجواب می گوئیم كھ لز كھ نباید مخلوط مردان شوند در

   8»آمیزند

نماینده علمای نجف، در پاسخ وکیل  سید حسن مدرس،. این تقاضا ھیاھویی در مجلس بھ پا كرد
... خداوند قابلیت در اینان قرار نداده است کھ لیاقت حق انتخاب را داشتھ باشند«: الرعایا گفت

دیگران ... ابدا حق انتخاب نخواھند داشت... ستندنسوان در مذھب اسالم تحت قیمومت رجال ھ
عقل البتھ زن و مرد از لحاظ فھم و«سردبیر مجلس نوشت كھ  9».باید حفظ حقوق زنھا را بکنند

تفاوتی ندارند، اما در امور رجال از قبیل علوم پولیتیكی و امور سیاسی فعال مداخلھ ایشان اقتضا 
  10.»ندارد

سایر موارد دیگری كھ تا پای حقوق زنان در میان بود، مردان گرچھ در این مورد نیز چون 
مشروطھ خواه یا بی اعتنا بودند یا مواضعی مانند بنیادگرایان اتخاذ می کردند، اما بودند مردانی 
چون میرزا آقا خان كرمانی، میرزا فتحعلی آخوند زاده، ایرج میرزا، ملک المتکلمین، 

ازحقوق زنان حمایت می کردند و نشریاتی چون حبل جھانگیرخان شیرازی و دیگران، کھ 
مقاالتی در جانبداری از حقوق زنان بھ  المتین، صوراسرافیل، مال نصرالدین و تعدادی دیگر

  .منعکس می کردندنشریات  نگارش در آورده و ھم چنین آرا و دیدگاه ھای زنان را نیز در این

. وضعیت، سیاست ھای متفاوتی اتخاذ کردندگرایشات گوناگون زنان فعال در برخورد با این 
برخی از آنھا تالش داشتند با اتکا بھ ھمان آموزه ھا و احکام اسالمی روحانیون را قانع کنند کھ 

برخی . خواستھ ھای آنان نھ تنھا مغایرتی با دین و آئین اسالم ندارد بلکھ در خدمت اسالم است
گونھ رشد و  کھ اسالم بنیادگرایان، کھ مخالف ھر دیگر نیز سعی می کردند چنین استدالل نمایند

گروھی دیگر بھ روحانیون تضمین می دانند کھ برنامھ . آگاھی زنان است، اسالم واقعی نیست
چارچوب خانھ داری و نظافت و بھداشت و آموزش شریعت فراتر  درسی مدارس دخترانھ از

                                                
ره اول از ماده سوم و تبصره دوم از ماده پنجم نظامنامھ انتخابات مجلس اول شورای ملی، زنان را تبص -7

انتخاب كردن، و مشاركت در امور سیاسی محروم كرد و زنان را  -از حق رای، اعم از انتخاب شدن و
 درزمره جانیان و ضعفا قرار داد۔ 

 ،ترجمھ رضا رضا یی ۔ ١٩١١-١٩٠٦ژانت آفاری، آفاری انقالب مشروطھ ایران،  - 8
 ۔سلطنت پھلوی طیت تاھدف ھا ومبارزه زنان ایرانی از انقالب مشرو محمد حسین خسرو پناه، - 9
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ا بھ مدرسھ دختران راه نخواھند نمی رود و تاکید می کردند کھ حتی یک پسر بچھ شش سالھ ر
    11.داد

در این میان، برخی از فعالین زنان تالش می کردند بھ افشاگری باورھا و ارزش ھای مرد 
ساالرانھ و زن ستیز بپردازند، باورھایی كھ زنان را ناقص العقل، ضعیفھ، نادان و بی علم، تن 

رزه برای کسب حقوق ابتدایی زنان، بدون آنان پی برده بودند کھ مبا. تلقی می كرد پرور و بیكار
در این . مقابلھ با ایده ھا و تفكرات ضد زن، کھ اکثر آنھا از مذھب تغذیھ می شوند، ممکن نیست

، کھ علیھ متن ارتجاعی "معایب الرجال"زمینھ می توان بھ نوشتھ بی بی خانم استرآبادی بھ نام 
 بھ عنوان انم در این نوشتھ از مردان ایرانیبی بی خ. منتشر شد، مراجعھ کرد" تادیب النسان"

  12 .كھ مایھ فساد و تبھكاری ھستند موجوداتی خشن، مھمل گو و متحجر نام برد

 با ابتکار محترم اسکندری، بھ نفوذ فرھنگ مردساالرانھ و" انجمن نسوان وطنخواه"ھمچنین،  
قدام جسورانھ شمار ضد زن در جامعھ و ضرورت مقابلھ با این فرھنگ پی برده و در یک ا

را جمع آوری کرده و با عملكردی نمایشی در میدان توپخانھ " مکر زنان"متعددی از کتابی بنام 
در جھت بھ  این كتاب مجموعھ ای از لطیفھ ھای ضد زنان و. آنھا را بھ آتش کشیدند

ی با وی در شھربان. این حادثھ منجر بھ دستگیری محترم اسکندری شد. تمسخرگرفتن آنان بود
این کار دفاع از مادر و خواھر شما ھم بود، ما ھم مثل شما عقل داریم و مکار «جسارت گفت 

بعد از این حادثھ، اعضای جمعیت و بھ ویژه محترم خانم، مورد آزار بنیاد گرایان قرار . »نیستیم
بھ  گرفتند، در کوچھ ھا سنگ بر محترم خانم می انداختند و اعضای انجمن را متھم می كردند

  13.اینكھ  می خواھند چادر از سر زنان بردارند

سیاسی و  -چنانكھ دیدیم، اھداف گروھھای مختلف زنان در این دوره کسب حقوق اجتماعی
آنان در این دوره بحثی در مورد لغو حجاب بھ . امکانات تعلیم و تربیت برای دختران و زنان بود

اما واقعیت این  14.و یا قوانین اسالمی نكردند میان نیاورده و ھیچ برخورد مستقیمی ھم با مذھب
 ضربھ بھ مذھب  بود کھ روحانیون بخوبی می دانستند کھ ھر درجھ از پیشرفت و آگاھی زنان یک

                                                
 وطیت تا سلطنت پھلویمحمد حسین خسرو پناه، ھدف ھا ومبارزه زنان ایرانی از انقالب مشر - 11
 وطیت تا سلطنت پھلویایرانی از انقالب مشر محمد حسین خسرو پناه، ھدف ھا و مبارزه زنان -12
 ھمان منبع  -13
بحث بر سر حجاب در میان مشروطھ خواھانی ھمچون میرزا فتح علی آخوند زاده و میرزا آقا خان 14

كرمانی مطرح بود۔ آنان حجاب را نشانھ عقب ماندگی دانستھ و از آن بھ عنوان یك مانع اساسی بر سر راه 
می گفتند۔  اما برای بسیاری از مشروطھ خواھان حجاب یك سنت اسالمی بود كھ  رشد زنان و جامعھ سخن

بایستی محفوظ و محترم نگھ داشتھ میشد۔ برای زنان مشروطھ خواھی چون شھناز آزاد، شمس كسمھ ای و 
شاھزاده تاج السلطنھ، كشف حجاب اولین مرحلھ الزم برای شركت زنان در تعلیم و تربیت و پیشرفت 

ھ شمار می رفت۔ در حالیكھ شخصیت ھای دیگری چون مزین السلطنھ، سردبیرروزنامھ شكوفھ، مملكت ب
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این در حالی بود كھ اغلب زنان فعال عاجز از درك  و مجموعھ باورھا و ارزش ھای آن است و
  .خود بودند مخالفت ھای خصمانھ  روحانیون با حداقل خواستھ ھای

 در حقیقت اغلب. باره باز می گردم بھ مباحث مجلس اول و دوم در مورد موقعیت زنان حال دو
و روحانیون در زمینھ حفظ  خواھان با علما مصوبات این دو مجلس چیزی جز سازش مشروطھ

 خواھان و سازش بین مشروطھ این. و سلطھ شریعت، بھ ویژه در زمینھ موقعیت زنان نبود
عامیون " دمکرات، نفوذ شیعھ، دامنھ اش حتی بھ انجمن مخفی یا ھمان حزب سوسیال ی باعلما

مخالفت  اینان کھ روزی طرفدار کثرت گرایی مذھبی بودند، در رابطھ با. ، نیز رسید"اجتماعیون
روحانیون بنیادگرا در مورد سیستم آموزش جدید، كھ در آن دختران نیز میتوانستند بھ مدرسھ 

خواھی چیزی نیست جز اجرای واقعی قوانین  روح حقیقی مشروطھ«عالم کردند کھ  بروند، ا
  15.»بود شریعت آنگونھ کھ در صدر اسالم مورد نظر

حتی در مجلس دوره اول، اقلیت ھای مذھبی كھ دارای حق رای بودند از حق انتخاب نماینده 
ھان نخواھند پذیرفت كھ غیر محروم شدند بھ این بھانھ کھ علمای مراجع شیعھ در عتبات و اصف

درغیر این صورت ممكن بود مشكالتی برای مشروطھ خواھان ایجاد  مسلمانان رای بدھند و
عبارت ملت ایران معنای غیر مذھبی و كثرت پذیرش را «و سرانجام در این زمان بود کھ . گردد

   16.»از دست داد و مترادف شد با جامعھ مسلمانان ایران

متمم قانون اساسی مصوب مجلس دوم، تامین برخی از حقوق اولیھ  مھمتر از ھمھ، در
طبق این بندھای متمم . شھروندان منوط بھ آن شد كھ این حقوق با قوانین شرعی در تضاد نباشد

شورایی از روحانیون در راس مجلس قرار می گرفت کھ بر تصویب قوانین و مورد نظر، 
وجود این ماده در قانون اساسی نشان . تھ باشدمطابقت آنھا با شریعت، نظارت و کنترل داش

شکست اھداف اولیھ و تیر خالص برانقالب مشروطھ بود، انقالبی کھ اھدافش کھ فقط با جدایی 
در واقع در دوران مشروطیت، ھم مستبدان و ھم مشروطھ خواھان . دین از دولت متحقق می شد

  17.مدعی بودند کھ اسالم اصل راھنمای آنان است

است کھ یادآوری و تاکید شود کھ جوھر این اصل راھنما، یعنی اسالم، فرودستی و ضروری 
ھمان گونھ كھ ژانت آفاری . ساختار خانواده است سلب حقوق از زنان و تضمین بردگی آنان در

این گروھھا فمینیسم را . می گوید، خواست ھای زنان با مخالفت چپ گرایان نیز روبرو می شد
  جنبش بورژوایی، پدیده ای غربی و غیر بومی بھ شمار می آوردند و آن را بھ عنوان بخشی از 

                                                                                                             
حجاب را مایھ جلوگیری از فساد اخالقی و نیزجزو آداب ایرانیت بھ شمار می آورند و در این باره بھ 

ومبارزه  محمد حسین خسرو پناه، ھدف ھافردوسی و كتاب شاھنامھ ی او اشاره می كردند۔  نگاه كنید بھ 
 طیت تا سلطنت پھلوی۔زنان ایرانی از انقالب مشرو

 ،ترجمھ رضا رضا یی ١٩١١-١٩٠٦ژانت آفاری، انقالب مشروطھ ایران،  -١٢  15
 -،ترجمھ رضا رضا یی ١٩١١- ١٩٠٦ژانت آفاری انقالب مشروطھ ایران،  -١٣ 16
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  18.بھ نوعی انحراف از مبارزه علیھ شاه و حامیان غربی او تلقی می كردند

 در حقیقت شکست اھداف انقالب مشروطھ، بھ سازش مشروطھ خواھان و روحانیون بر سر
و  در رابطھ با موقعیت زنان، فشرده اصل سلطھ اسالم  در جامعھ و قوانین آن، و بطور خاص

  . این سازش مھم تاریخی یک سده مبارزه و زندگی زنان ایران را رقم زد. شد متبلور

  ادعای سكوالریزم پھلوی ھا و

شکست انقالب مشروطھ تاج پیروزی پھلوی ھا شد۔  آنھا برای استقرار سلطنت خود امتیازات 
پایان عمر حکومت خود بھ این سازش تاریخی، كھ رابطھ ھم بیشتری بھ روحانیون دادند و تا  باز

، یعنی چند سال بعد از 1310سازشی كھ در سال . تضمین می كرد، وفادار ماندند دین و دولت را
یک صد ماده از این قوانین بھ . تاجگذاری رضا خان، در تدوین قوانین مدنی نمودار گردید

ین مدنی کھ بویی از سکوالریسم برده بودند، این اما برخالف سایر قوان. خانواده اختصاص داشت
یک صد ماده كھ شامل قوانین طالق، ازدواج، حق حضانت، ارث و بسیاری از مسائل حقوقی 

  .  مربوط بھ زنان بود، با نظارت علما و روحانیون کامال بر پایھ شریعت تنظیم گردید

سوی محمد رضا شاه، رفرم  کشف حجاب اجباری رضا خان و یا موافقت با حق رای  زنان از
ھایی از باال بودند کھ حتی اگر خوشبینانھ جنبھ ھای مثبتی در آنان جستجو کنیم، نشان دادند کھ 
این رفرم ھای از باال ذره ای بھ تضعیف باورھای مذھبی و سنتی و یا قدرت روحانیون در 

و سھم ویژه در قدرت در دوره پھلوی ھا، روحانیت ھم چنان از امتیازات . جامعھ نیانجامید
علیرغم تغییر و تحوالت مھم اقتصادی و حضور زنان در بازار اجتماعی کار، . برخوردار بود

 .تغییرات چشمگیری در ساختارھای قدرت پدرساالر و سنتی، بویژه در نظام خانواده، ایجاد نشد
از دیدگاھی مرد زیرا در واقع نظام پادشاھی موجود، خود پدرساالر بود و پدر و پسر، ھر دو، 

فراموش نکنیم کھ در نظام پادشاھی ایران  در . ساالرانھ با مسائل زنان برخورد می كردند
صورت مرگ شاه باید قدرت بدست فرزند پسر برسد حتی اگر طفل کوچکی باشد موقعیت 

برای اطالع بیشتر از این موضوع می توان بھ خاطرات فرح پھلوی در . باالتری از ملکھ دارد
  . خصوص مراجعھ کرد این

محمد رضاشاه، درچارچوب انقالب سفید، بھ یك سری رفرم در زمینھ احوال شخصی خانواده  
تحت عنوان قانون حمایت خانواده دست زد كھ بھ زنان اجازه میداد ازحقوق بیشتری در حیطھ 

بھ . مثال طرد زن ممنوع شد و طالق جنبھ قضایی پیدا كرد. خصوصی و عمومی بھره مند شوند
قانون حضانت . زنان حق تقاضای طالق البتھ با دھھا اما و اگر و تبصره و تذکره قانونی داده شد

                                                
18  -  
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اما اقتدار پدری ھمچنان بھ پدر و پدر بزرگ كودك تعلق . از فرزندان پس از جدایی تعدیل یافت
دولت  چھ زنان بھ مشاغلی مانند قضاوت دست یافتند ولی  اگر. داشت۔ قانون ارث تغییر نكرد

  19. دست مذھب را از حیطھ اجتماعی و سیاسی كوتاه نكرد

. مشروطھ خواھان، بھ نمایندگان ناسیونالیسم ایرانی شھرت یافتند شگفت اینكھ پھلوی ھا و نیز
باال برشمردیم نشان می دھد کھ ناسیونالیسم ایرانی بشدت آغشتھ بھ  اما واقعیات تاریخی کھ  در

این ناسیونالیسم پوسیده . تخوان آلوده بھ اسالم شیعھ بوده استمذھب و بطور مشخص تا مغز اس
در حقیقت بررسی . قادر نبوده و نیست گامی در جھت ترقی و یا جدایی دین از دولت بردارد

تاریخ سده اخیر نشان می دھد کھ ناسیونالیسم ایرانی در واقع قدرت روحانیت در جامعھ را 
رخی ادعا می کردند مثال رضا خان یا دیگر مدعیان این حتی در ایامی کھ ب. ھموار كرده است

جھت  تضعیف، بلکھ در سر ناسیونالیسم، روحانیت را تضعیف کرده اند، در حقیقت جدل نھ بر
  .رقابت و تنظیم سھم گیری از قدرت سیاسی بود

اشرف پھلوی خواھر شاه نیز نتوانست بھ ریاست " سازمان زنان"فمینیسم دولتی تحت عنوان 
این فمینیسم . ییراتی جدی یا چشمگیر در فرھنگ پدرساالری و رسوم اجتماعی ایجاد كندتغ

دولتی، چھ در اقدامات واقعی و چھ صرفا نمایشی در جھت بھبود وضعیت زنان، نمی توانست از 
سیاست ھای دولت فراتر رود، چون موجودیتش در جھت اھداف حکومتی بود کھ خود 

  20.یندگان زمینی مذھب، یعنی نھاد روحانیت کسب می کردمشروعیتش را از مذھب و نما

ھمان گونھ كھ پیشتر گفتیم، در دوران پھلوی ھا، روحانیون و نھادھای گوناگون آن بسیار 
سازماندھی و اشاعھ باورھای اسالمی در جامعھ   تقویت شدند و حکومت امکانات بسیاری جھت

د کھ از جانب قدرت ھای بزرگ غربی برنامھ البتھ این سیاستی بو. در اختیار آنان قرار داد
ریزی شده بود و ایران نیز بعنوان متحد نزدیک آن، سیاست تقویت روحانیت و سرکوب 

 .دستور کار خود قرار داده بود در نیروھای کمونیست و چپ و دمکراتیک را

رابطھ ل وعلیرغم این سیاست، بھ گفتھ محمد رضا نیكفر، در دوران پھلوی حوزه علمیھ قم مستق
حوزه، خود را از وجود شاه بی نیاز . اش با دربار بھ دلیل نوعی سكوالریزاسیون سست شده بود

پایی یك دولت مركزی مدرن در  دریافتھ بود كھ تمركز و انسجام مذھب شیعھ با بر می دید و
                                                
19- Azadeh Kian-Thiébaut, Modernité, genre et religion pouvoir du gendre, Laïcités 
et religions en Iran, In Le 1905-2005, sous la direction de Florence Rochefort, 
PUM, 2007, PP 201-215 

سازمان زنان بھ ریاست اشرف، خواھر شاه، اھداف و فعالیت ھای زنان را در سمت دستورات از باال   20
ازمان توانست برخی امتیازات برای زنان كسب كند، از جملھ در زمینھ كار و داده شده جھت می داد۔ این س

ورود دختران بھ رشتھ ھای صنعتی و تكنولوژی در دانشگاھا۔ ولی این تغییرات شامل مناطق دورافتاده 
 كشور نمی شدكھ در آنھا شرایط زنان رقت انگیز بود۔
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 شاه امكان پذیر است۔ از نقطھ نظر اجتماعی، در دوره چارچوب سرمایھ داری و بدون حضور
گسستن قید و بندھای سنتی بر دست و پای آنان را فساد  شیعھ پھلوی، حوزویان آزاد شدن زنان و

  21.بھ شمار می آوردند

كوتاه كالم اینكھ روحانیت تا آخر دوران پھلوی ھمواره مانع از ھرگونھ تغییر و تحولی در 
  جھت پیشرفت حقوق زنان بود۔ 

  ر آن بر موقعیت زنانادغام دین و دولت در جمھوری اسالمی و آثا

بطور فردی یا جمعی برای کوچکترین  جمھوری اسالمی نماد ادغام دین و دولت است و زنان 
. خواست خود با مذھب و شریعت و روحانیون، كھ حافظ این دولت دینی می باشند، روبروھستند

برای ایران فرصت الزم را  ، نھاد شیعھ در١٣٥٧با انقالب ضد سلطنتی، ضد امپریالیستی 
دولت بھ تجھیزات دینی آراستھ شد و زنان در زمره نخستین قربانیان . تصرف دولت پیدا كرد

  .سنت و فرھنگ استبدادی این دولت قرارگرفتند

در راس انقالب نشست و » والیت فقیھ«خمینی كھ خود محصول قم بود، با برنامھ سیاسی 
بتدریج دولت دینی را مستقر و تثبیت توانست از طریق سرکوب زنان و سایر نیروھای اجتماعی، 

از ھمان ابتدا خمینی ھویت و برنامھ سیاسی جمھوری جدید التاسیس اسالمی را از طریق . کند
تعیین جایگاه زن در جامعھ و خانھ، تعیین نوع پوشش آنان و تدوین قوانین خانواده بر پایھ 

این جمھوری در شعارھای  حجاب زنان بعنوان پرچم سیاسی. شریعت اسالم شیعھ توضیح داد
حجاب زن سنگر «یا » خواھر من حجاب تو کوبنده تر از خون من است«: حزب هللا متبلور شد

  . »انقالب است

. زنان بعنوان اولین نیروی اجتماعی معترض بھ خیابانھا آمده و بھ جمھوری اسالمی، نھ گفتند
ھرات قشرھای عظیمی از زنان شاھد تظا تھران و بسیاری از شھرھای ایران بھ مدت پنج روز

از طبقات و گروھای اجتماعی گوناگون بود كھ با شم سیاسی خود دریافتھ بودند کھ این جمھوری 
  .ھویت خود را از سرکوب و فرودستی زنان کسب می کند

مخالفت این نیروی اجتماعی عقب  خمینی در برابر. روند حوادث ھم این واقعیت را نشان داد
ین تاكتیكی بیشتر نبود، چرا كھ پس از آن كھ جمھوری قدرت سیاسی خود را نشینی كرد ولی ا

مستقر كرد، نھ تنھا حجاب اجباری شد، بلكھ نیروی نظامی ویژه ای نیز برای حفظ این پرچم 
قانون مدنی جمھوری اسالمی بر اساس اصول . سیاسی، یعنی حجاب زنان، تاسیس گردید

  ه آنان در مورد مجازات زنان در صورت تخطی از مجازات ھای اسالمی تدوین شد کھ عمد
                                                

 ٢٠١٠، سایت اخبار روز، محمد رضا نیكفر، دین جدا خواھی و دولت جداخواھی -21
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  .قوانین شریعت است

بھ . اما این قوانین مانع از مبارزه زنان علیھ روحانیون و قوانین و ارزش ھای اسالمی نشد
كنترل حجاب زنان در داخل كشور، در  سرکوب و ایجاد ابزار ھمین دلیل حكومت دینی عالوه بر

چارچوب تحقیقات در  بھ یاری قدرت ھای غربی و در حیطھ فکر، تئوری و نظریھ نیز،
كردن مبارزه " اھلی" دانشگاھھای غرب و خدمتگزاری برخی دانشگاھیان قلم بھ مزد، سعی بر

  .زنان کرد

سردمداران این نظریھ . را رواج دادند" فمینیسم اسالمی"جمھوری اسالمی و حامیان آن، پدیده 
آنھا معتقدند كھ تعدیل برخی . ر تضاد با حقوق زنان نیستاصرار دارند وانمود كنند كھ اسالم د

فمینیسم اسالمی تالش می كند تا اصل . قوانین اسالمی بھ مساوات میان زنان و مردان می انجامد
مردان كند و  را جایگزین اصل جھانشمول برابری حقوقی میان زنان و" مساوات" اسالمی

از . و آزادی، را بھ عنوان سمبل استعمار رد می كندفمینیسم واقعی، یعنی مبارزه برای برابری 
، انقالب اسالمی آنقدرھا ھم برای زنان ایرانی بد نبوده است زیرا "فمینیستھای اسالمی"نظر 

سکوالر و  الاقل قشری از زنان و دختران خانواد ه ھای سنتی، بھ قیمت سرکوب میلیونھا زن
  22. شوند مدرن، توانستند با پوشش اسالمی وارد اجتماع

احادیث سعی کردند آیھ ھایی  مراکز قرآن پژوھی با باز خوانی قرآن و فمینست ھای اسالمی در
نمایند، ولی بھ  مرد یا مھربانی و بخشش در حق زنان را در قرآن جستجو در مورد تساوی زن و
بطور افراد صادق از این کوشش دست کشیدند چرا کھ احکام اسالمی و . ھیچ نتیجھ ای نرسیدند

خاص آیھ ھای قرآن در مورد زنان آن چنان بھ صراحت و روشنی فرودستی زنان را اعالم می 
 .کند کھ حتی اگر صدھا زن سکوالر ھم بھ کمک زنان حکومتی اسالمی بشتابند قادر نخواھند بود

  22 .یک آیھ ناسخ و منسوخ در این مورد پیدا کنند

فمینیسم تئوری رھایی زنان از . یھ تطبیق ناپذیرنداسالم ایدئولوژیك دو نظر در واقع فمینیسم و
ستم جنسیتی است و اسالم ایدئولوژی توجیھ كننده و تثبیت كننده ی موقعیت فرو دست زنان در 

آیات قرآن برابری حقوق زن و مرد را امكان پذیر نخواھد كرد زیرا قرآن خود  تفسیر. جامعھ

                                                
در مجلس ششم " اصالح طلب"در دوره ریاست جمھوری  حجت االسالم خاتمی تالش نمایندگان زن   -22

برای وضع قوانینی درجھت بھبود شرایط زنان با مخالفت شورای نگھبان روبرو شد۔ از جملھ پیوستن 
نون طالق برای آسان كردن حق جدایی ایران بھ عھد نامھ بین اللملی مبارزه با تبعیض جنسی، اصالح قا

در دوره اول ریاست . برای زنان، پرداخت حقوق ماھیانھ بھ زن بعد از فوت ھمسر از جانب وارثین
جمھوری احمدی نژاد،  یازده تن از سیزده زنان نماینده، خواھان بھ رسمیت شناختن اصل چند ھمسری 

رای دادند و با پیوستن ایران بھ عھد نامھ بین " د حجابب"برای مردان شدند و بھ قوانین تشدید كنترل زنان 
اللملی مبارزه با تبعیض جنسی مخالفت كردند۔ با توجھ بھ مخالفت شدید زنانی كھ از سردمداران فیمینیسم 

  اسالمی بودند، مجلس مجبور شد كھ در مورد تعدد زوجات عقب نشینی كند۔   
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نامسلمانان و بی دینان است و فقھ و شریعت با  مجموعھ ای از آیات تبعیض آمیز نسبت بھ زنان،
   23.  خشونت بیشتری با برابری حقوق زن و مرد منافات دارند

سالھاست این نظریھ كھ  24تغذیھ میشود۔ " نسبیت فرھنگی"از نظریھ " فمینیسم اسالمی"پدیده 
نسیون گرفتھ است، بھ آنھا اجازه میدھد ضمن امضای کنوا مورد مصرف دولتھای مذھبی قرار

ھای جھانی حقوق زنان و كودكان، برخی قوانین شدیدا ضد زن را، زیر پوشش حفظ فرھنگ و 
طبق این نظریھ ھر کشوری . شئونات ملی در کشور خود، بطور قانونی و مشروع اجرا کنند

فرھنگ و سنن و آداب خود را دارد و نمی توان حقوقی را کھ مثال زنان در غرب از آن بھره مند 
مثال حجاب جزو فرھنگ زنان . ، برای زنان کشورھایی با فرھنگ سنتی درخواست کردشده اند

ایرانی است، بنابراین آنھا با درنظر گرفتن سنن فرھنگی خویش نمی توانند از حق آزادی پوشش، 
یا ناقص سازی جنسی زنان یک سنت . بھ شیوه ای كھ در غرب معمول است، بھره مند شوند

 . ن حامیان آن را در کشورھای آفریقایی مجازات کردفرھنگی است و نمی توا

با اتکا با ھمین نظریھ بود کھ ھیات ھای جمھوری اسالمی و برخی کشورھای مذھبی در 
، مخالفت خود را با اصل حق سقط ١٩٩٩آمریکای التین و واتیکان، در کنفرانس چین در سال 

نسبیت فرھنگی با حقوق جھانشمول در واقع . جنین و یا اصل برابری زن و مرد اعالم کردند
 این نظریھ با طرح بر. انسانھا کھ بھ عنوان حقایق تثبیت شده پذیرفتھ شده اند، ضدیت دارد

زنان جھان و پذیرش سلب حقوق برای جمعی دیگر از آنان  حقوق برای برخی از خورداری از
انات دولتی زنان در جری. پرستانھ ھمسو می شود تحت عنوان فرھنگ، بشدت با ایده ھای نژاد

جمھوری اسالمی ایده ھای خود را با اتکا بھ این نظریھ ھا توجیھ می کنند ولی تا کنون قادر نشده 
  .اند حقانیت آنھا را ثابت کنند

علیھ زنان " قوانین تبعیض آمیز"، برای تعویض ٢٠٠٦كھ در سال " یك میلیون امضا"كمپین 
ردمداران كمپین ادعا می كردند كھ در اسالم آمده اعالم موجودیت كرد، بھ شكست انجامید۔ س

تعدادی از علما . است كھ احكام ثانویھ، اگر مغایر با مقتضیات زمان و مكان باشند، قابل تغییرند
ھم چون آیت هللا صانعی و آیت هللا موسوی بجنوردی اعالم كردند كھ این قوانین می توانند تغییر 

دین اسالم ندارد۔ علیرغم اینكھ بنیانگذاران كمپین بر ماھیت پیدا كنند و این كار مغایرتی با 
  رھنگی واجتماعی وغیر سیاسی این حركت وضد مذھب نبودن آن تاكید كرده بودند، باز ھم با ف

                                                
 سھ مرحلھ، سھ پرسش: انقالب بھمن  مھناز متین، اسالم و مسئلھ ی زن پس از -23

بایستی میان زنان طرفدار فیمینیسم اسالمی و زنان مسلمان فیمینیست تفكیك قایل شد۔ می توان ھم  -  24
مسلمان بود و ھم فیمینیست بھ شرطی كھ فرد مسلمان میان اعتقادات دینی خود و ارزشھای جھانشمول و 

ومت سكوالر، برابری حقوقی زن و مرد و غیره دچار تناقض انسان گرایانھ مانند آزادی، دموكراسی، حك
 نباشد۔
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  موانع قانونی و دستگیری فعاالن خود روبرو شدند۔

رساند  كھ  بررسی تاریخ تحوالت جامعھ در یک صد سالھ گذشتھ ما را بھ این نتیجھ گیری می
 ھمواره  مذھب و روحانیت بعنوان مانع عظیمی در مقابل مبارزات برابری طلبانھ و

در عرض سی و چھار سالی كھ از استقرار حكومت دینی . آزادیخواھانھ زنان قرار داشتھ است
كرد وعرب و  می گذرد، ھمھ زنان ایران، از شیعھ و سنی، مسیحی و یھودی، فارس و ترك و

مبارزه . ، با مسالھ مذھب و مخالفت ھای آن با خواستھ ھای خود روبرو ھستندبلوچ وتركمن
برای رھایی زنان بدون مبارزە علیھ  ارزش ھای مذھبی  و بخصوص حاکمیت دین بر شئونات 

این ادعای جدیدی نیست، بلكھ فشرده  تجربھ ای است كھ تاریخ ایران . اجتماعی ممكن نیست
رابطھ با سركوب زنان، مقاومت و  سی و چھار سال اخیر، دردرصد سال گذشتھ و بویژه در 

مبارزه آنھا و پس روی ھا و پیش روی ھایشان برای كسب آزادی و برابری در دست ما قرار 
داده است و امروز می بایست بعنوان دانش جمعی کھ حاصل این تجربھ خونین است، فراگیر 

ان خاورمیانھ، شمال آفریقا و باالخره کلیھ شود، نھ فقط برای زنان ایران بلکھ  برای کل زن
مناطقی کھ زنان برای شان انسانی خود بھ مبارزه برخاستھ اند و جریانات اسالمی ھمچون مانعی 

  .یا تالش می کنند مبارزات این زنان را منحرف یا سرکوب کنند

صول عمل آنچھ كھ در مورد ناسیونالیسم ایرانی نیز مدعی شدم حرف تازەای نیست، بلكھ مح
تاریخی این طبقھ و برنامھ سیاسی آن درصد سال گذشتھ است كھ از تجربھ مشروطھ تا دوران 

  .پھلوی و ازدوره بھ قدرت رسیدن حكومت اسالمی ادامھ دارد

دوباره تاكید كنم كھ سخن من فقط در مورد جدایی دین از دولت نبود بلكھ معنا بخشیدن بھ این 
درجھ ای رابطھ ای الینفك  گام و ھر رابری و رھایی زنان درھرواقعیت است كھ مبارزه برای ب

  . با مبارزە علیھ ارزش ھا و باورھای مذھبی دارد

دو مفھوم متفاوت اما اجتناب ناپذیربرای برابری : الئیسیتھ سكوالریزم و

  حقوقی زنان  

ھ این امر جوامعی ك. نكتھ نھایی كھ می خوھم بھ آن بپردازم، مسالھ جدایی دین از دولت است 
مذھبی ھا وپاره  -نظریھ پردازان لیبرال، ملی. در آنھا بھ وقوع پیوستھ است، یا سكوالرند یا الئیك

ای از گروه ھای حکومتی کھ امروز مورد بی مھری برخی از جناح ھای غالب قرار گرفتھ اند، 
مفاھیم را در تر، این  بھ منظور تحكیم پایھ ھای جمھوری اسالمی وبرقراری نوعی اسالم معتدل
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مربوط  دستور كار خود قرار داده وعالما عامدا سعی در تحریف آنھا دارند و فرمولبندی نا
  را وارد بحث مربوط بھ سکوالریسم و الئیسیتھ كرده اند۔  " سكوالریسم دینی"

ضروری است درمورد این مفاھیم و باز تعریفی زنانھ از الئیسیتھ و سکوالریزم، بھ اختصار 
بھ ویژه اینكھ از سویی، استبداد سی و چھار سالھ ی دین ساالری ضرورت . داده شود توضیحاتی

امر جدایی دین از دولت را بھ یكی از پیش شرط ھای الزم برای ھر گونھ تغییراجتماعی تبدیل 
مھم جنبش زنان  سوی دیگر، خواست جدایی دین از دولت، یكی از مطالباتكرده است و از 

  .  رودایران بھ شمار می 

الئیسیتھ در اروپا فقط درقانون اساسی فرانسھ بھ رسمیت شناختھ شده است، نتیجھ پیوند دو 
تضمین  - ٢جدایی امور دولت از امر ادیان و کلیسا، -١: اصل اساسی و تفکیک ناپذیر است

آزادی ھای مذھبی و بطور کلی آزادی وجدان، باورھا و اعتقادات موجود در جامعھ مدنی توسط 
اعمال نفوذ  در سیستم الییك، دولت آزادی ھای مذھبی را تامین و تضمین كرده، از. الئیک دولت

ادیان خود داری نموده، و در حوزه ی عملكرد خود، كھ بخش عمومی یا دولتی  امور و دخالت در
است و بھ ھمگان تعلق دارد، ھیچ مذھبی را تبلیغ نمی كند و ھیچ دینی را بھ رسمیت نمی 

   25.شناسد

ئیس جمھور فرانسھ در ماموریتی كھ  درزمینھ انطباق اصل الئیسیتھ در جمھوری، بھ ھیئت ر
بی طرفی : اندیشھ و پژوھش واگذار نمود، معنای الزامی برقراری الئیسیتھ را اینگونھ بیان كرد

سرویس ھای عمومی، احترام بھ پلورالیسم، آزادی دینی، آزادی بیان و اندیشھ، تقویت ھمبستگی 
احترام بھ مقام و موقعیت  ادری در میان ھمشھریان، رد ھرگونھ تبعیض، برابری جنسیتی وو بر
   26.زن 

سكوالریسم فرآیند تحول تدریجی و ھماھنگ دین و نھاد كلیسا و دولت و جامعھ مدنی است كھ 
سكوالریسم با  .در نھایت بھ سلطھ ی دین و كلیسا بر امور سیاسی واجتماعی پایان می بخشد

آن، دولت ونھادھای عمومی ھرگز از  بیگانھ است، بھ ویژه كھ در" دین"ھ مفھوم جدایی ھرگون
 27.گسست یا انفكاك دین و كلیسا تنھا در فرایند الئیسیتھ پدید می آید. دین و كلیسا جدا نمی شوند

 مفھوم سكوالریسم از و قاطع تر الئیسیتھ، بھ معنای جدایی دین از دولت شفاف تر، دقیق تر
و  دفاع از الئیسیتھ و مبارزه برای تحقق آن در شرایط كنونی ایران دشوارتر، ناھموارتر است۔

                                                
 می نامند؟ " الئیسیتھ "آن چیست كھ ) بخش اول(شیدان وثیق، الئیسیتھ در اروپا، منطق الئیسیزاسیون  25-

27- Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la 
République. Rapport au Président de la République, 11 décembre 2003.  

 می نامند؟" الئیسیتھ "آن چیست كھ ) بخش اول(شیدان وثیق، الئیسیتھ در اروپا، منطق الئیسیزاسیون -27
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برای دست یابی بھ حقوق برابر، زنان ایرانی باید ھم زمان مبارزه برای . پر مخاطره تر می باشد
ی استقرار سكوالریسم بھ مفھوم ایجاد ھماھنگ برقراری الئیسیتھ بھ عنوان جدایی دین از دولت، و

  .كار خود قرار دھند  میان دین و دولت و جامعھ مدنی را در دستور

كشورھایی كھ درآن اسالم دین  الزم بھ یاد آوری است كھ برقراری روند سكوالریزاسیون در
غالب است، خالی ازمشكل نخواھد بود۔ زیرا ھمانگونھ كھ محمد رضا نیكفرمی گوید، اسالم دینی 

م جنبھ ھای زندگی انسانی نظردارد ومی خواھد داده ھای خود را تمامیت گراست كھ در مورد تما
اعمال كند ۔ روحانیون و علمای اسالمی با احساس عالمھ بودن بھ جھان نگریستھ، خود را در 

از زمان برقراری . صاحب نظردانستھ و دخالت در آن را وظیفھ الھی خود می دانند ھمھ ی امور
ن با دولت و غلبھ آن بر تمامی اركان آن، خشن ترین و جمھوری اسالمی، بھ دلیل ادغام دی

آشكارترین انواع تبعیض بر مملكت و ساكنان آن تحمیل شده است۔ ازجملھ مھمترین آنھا تبعیض 
امروزه عیار برنامھ ای کھ . جنسیتی و بھ بیان دیگر، نابرابری حقوقی میان زن و مرد است

درجھ و اھمیتی کھ این مقولھ بھ موضوع  مدعی سکوالریزاسیون برای جامعھ است فقط با
سكوالریزاسیون در ایران یعنی رفع تبعیض . برابری و آزادی زنان خواھد داد، سنجیده می شود

  28.یعنی آزادی زن میان دو جنس، یعنی برابری حقوقی زن و مرد،

ھاھیم بھ عالوه مبارزه برای الئیسیتھ وسكوالریسم و مبارزه برای برابری و آزادی زنان مف
مترادفی نیستند ولی جدا شدن حیطھ دین از دولت و آزادی اندیشھ و مذھب یکی از مطالبات زنان 

یك سیستم الئیك جدی و واقعی راه را نھ فقط برای لغو قوانین زن ستیز باز می کند بلكھ . است
و  دست دین و آموزه ھا و ارزش ھای آن را از نظام آموزش و پرورش، فرھنگ، ھنر و ادبیات

  .بطور کلی ھرانچھ کھ زمینھ تحقیر و فرودستی زنان است كوتاه می نماید

جنبش زنان و فعالین آن باید با درک ھای عامیانھ و سطحی از جایگاه مذھب در زندگی زنان   
مخالفت کرده و تالش کنند آگاھی خود و ھمھ زنان را در مورد مذھب، آموزه ھای تاریخی و 

 .زنان، مناسبات قدرت بین زن و مرد وساختار خانواده ارتقا دھندایدئولوژیک آن در مورد 
امروز زنان نیازبھ درك علمی ازمنشا و مبانی قوانین جمھوری اسالمی و ساختار حقوقی و 
قانونی آن دارند تا بھتر درك شود كھ تمامی تبعیض ھا و نابرابری ھا كھ بخشی الینفك از كلیت 

ھمانگونھ کھ آذر . در مذھب و قوانین آن برای زنان دارندموجود دراین نظام ھستند، ریشھ 
یكی از ضعف ھای مھم جنبش زنان، وجود «درخشان از فعالین جنبش زنان تاکید می کند 

ایده ئولوژی اسالمی، ایده ئولوژی . ابھامات در جایگاه مذھب در قدرت و نظام سیاسی است
استعمارگرانھ وروابط اجتماعی ستم گرانھ  طبقات حاكم و وسیلھ تحكیم و تقویت روابط اقتصادی

                                                
 ٢٠١٠محمد رضا نیكفر، دین جدا خواھی و دولت جداخواھی، سایت اخبار روز،  -28
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درجامعھ ایران و بزرگترین اھرم فكری و اجتماعی برای تحمیل موقعیت فرو دست بر زنان 
است۔ بازتاب ایده ئولوژی  اسالمی در قوانین كشور است كھ موقعیت برده وار زنان را تثبیت 

وژیك، زنان ایران حتی بھ یك كرده است۔ بدون بھ مصاف طلبیدن این ابزار و برچسب ایدئول
از سوی دیگر باید ھمانگونھ کھ وی می گوید توجھ  29».آزادی و برابری نسبی نخواھند رسید

اعتقاد یا عدم اعتقاد بھ مذھب، شرط ھمكاری میان زنان برای دست یابی بھ حقوق «کنیم کھ 
د در مبارزه  ھر زنی با ھر مذھبی می تواند برای تامین و تحصیل حقوق خو. برابر نیست

شركت كند۔ آنچھ كھ امروز جنبش زنان ایران را بھ دو صف مقابل ھم تقسیم می كند دریك سو 
طرفداران  اصل جدایی دین از دولت قرار گرفتھ اند و در سوی دیگر كسانی كھ یا از حكومت 

می توان دینی دفاع می كنند یا اینكھ اصرار می ورزند كھ اسالم در تضاد با حقوق زنان نیست و 
   30».با تعدیل برخی قوانین، حكومت اسالمی را حفظ كرد

در پایان می خواھم تاکید کنم کھ افق رھایی جنبش زنان تنھا جدایی دین از دولت نیست زیرا  
بھ . نھایتا ما با تحقق الئیسیتھ واستقرار سكوالریسم تنھا می توانیم بھ برابری حقوقی دست یابیم

  ■ .می یابد كھ بھ ھیچ زنی در ھیچ كجای دنیا ستم نشود مانی تحققزنان زاعتقاد من رھایی 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
               ٢٠١١االت و سخنرانی ھا،آذر درخشان، زنان سال صفر، مجموعھ ای از مق - 29
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ھداف، جایگاه کمپین یک میلیون امضا، 

  و تاثیر بر دختران جوان و رادیکال
 

  گلشن کاظمی

  غافالن ھمسازانند تنھا طوفان فرزندان ناھمگون میزاید 

  با درود  بھ حضار عزیز

در ابتدا تشکر میکنم از فراخوان دھندگانی کھ این فرصت رو فراھم  آوردند و امید بھ این دارم 
ین حرکت سر آغار خیزی انقالبی درجنبش زنان باشد و من ھم بعنوان ماھی سیاھی کوچولو کھ ا

  .در این دریای مواج و عصیانگر کھ خواھان رسیدن بھ رھایی است گامی کوچک بردارم

بحث امروز من در مورد کمپین یا میلیون امضا است و تجربھ شخصی من در اولین حضور 
در مورد کمپین یک میلیون امضا کھ من از این بھ . ر زیستن گرفتمجدی ام کھ تصمیم بھ نوع دیگ

نقد بسیار است و نقد ھا و افشاگری ھا یی کھ دید خاک  -بعد بھ طور اختصار کمپین می گویم 
گرفتھ بسیاری از دختران رادیکال را غبارروبی کرد و ماھیت ضد زن کمپین و اصالح طلبان 

 در این میان رفیق آذر درخشان سھم. مستثنا نبودم روشن کردرا برای دختران بسیاری کھ من ھم 
  .بسزایی در این افشا گری و شفاف سازی  دارند

ھمھ شما بھتر از من تاریخچھ کمپین یک میلیون امضا رو میدانید و من ترجیح دادم از تکرار 
در  مکررات پرھیز کنم بھ ھمین دلیل می خواھم در دوسطح کمپین را ھم بعنوان شخصی کھ

  .کمپین بوده است و ھم مشکالت و تناقض ھای آن را باز کنم

   اسالم و کمپین

دین از منظر من زنجیری محکم است کھ زنان را بھ ھر نامی بیشتر و بیشتر بھ بند می کشد و 
ماھیت زن ستیز بودن ادیان بر ھیچ شخص آگاھی پوشیده نیست و در بعضی جوامع این دین در 

ایران نھادینھ میشود و مشکالت افزوده میشود و زن ستیزی کھ جامعھ با آن قانون این کشور مثل 
درگیر است، بعنوان اولین نوع ستم است در کنار دین معجونی از زن ستیزی میشود کھ قوانین 

در این بین گروھی از زنان می آیند و میخواھند در . کشورھای اسالمی نمونھ بارز آن ھستند
زن ستیزش و با باال پایین کردن واژه ھا و تعاریف زنان را از قید بند کنارھمین دین با ماھیت 

 دھند اما آنھا فکر می کردند دینی کھ ماھیتن ضد زن است میتواند چنین" نجات"زن ستیزی 
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کمپیین از اولین روزی کھ شروع بھ فعالیت کرد بارھا در بیانیھ ھا و مقاالت  .تغییراتی را بکند
با دین مشکلی ندارد و تنھا میخواھد خوانشی جدید از قانون اساسی را ارائھ تاکید بر این کرد کھ 

برای ھمین بھ این مسئلھ اشاره کرد کھ احکامی کھ برای زنان است از نوع احکام ثانویھ . دھد
احکام ثانویھ را مجتھد میتواند بنا بھ مصلحت زمان تغییر دھد ولی مشکل، احکام اولیھ و . ھستند

مشکل نص صریح قران بود کھ بارھا زنان را تحقیر کرده و بھ دید جنس ضعیف،  .ثانویھ نبود
سوره نساء  4و یا آیھ ) زنان کشتزار شما ھستند سور بقره(کسی کھ تنھا برای زایش ساختھ شده 

کھ می گوید سھم االرث دختران را نصف پسرانتان بدھید، یا در ھمون سوره نسا وقتی میگوید 
ھمسر برگزینید چگونھ امکان دارد در قانون اساسی این بخش را تغییر  4یا  3کھ شما میتوانید 

سال جملھ ای از جملھ  1400زمانی کھ دین در نص صریح قرانش کھ بھ گفتھ خودشون . بدھیم
ای تکان نخورده چھ طورحاال میخواھیم تغییر بدھیم؟ آنھم در رژیمی کھ خودش را علم دار اسالم 

  .در این دوره میداند

مثال در جزوه ای بھ نام بھ چھ قوانینی معترضیم؟ . کمپین حتی با خودش ھم رو راست نیست
وقتی صحبت از چند ھمسری میشود نھ قانونی ھست کھ اینھا بخواھند تغیر بدھند و نھ اینقد 

ازدواج  "کھ میگوید  1049جرات دارند کھ بھ متن قران بتازند بھ ھمین دلیل میایند می گویند ماده 
و اینھا معترض بھ این ھستند ولی واقعا چند نفراز ما " دو خواھر در یک زمان ممنوع است با

این مورد را در عمرش در ایران دیده است؟ جالب است زمانی کھ بحث میشود در مورد اینکھ 
خوب این زن اگر حق شھادت برابر با مرد بدست بیاورد میتواند در مورد مسائلی مثل مساحقھ 

و یا می تواند در مورد اعدام و قتل کھ حکمش اعدام ھست  نیز شھادت بدھد در  شھادت بدھد
بزار زنان حق و حقوق داشتھ باشند، ! جواب بھ من گفتند شما ھم دست گذاشتی روی چھ مسائلی

یعنی کسانی کھ یک . بتوانند شھادت بدھند، مسئلھ ھمجنسگراھا در حال حاضر الویت نیست
بندی بوده اند، وقتی حتی اگر بھ حقی برسند میخواھند آن را درمورد عمرقربانی سیاست الویت 

  . دیگران انجام بدھند

دانگ از آن خودشون بکنند تصمیم بر این  6تئوریسین ھای کمپین برای اینکھ سند کمپین دیگر
برای ھمین بھ سراغ مجتھدانی مثل صانعی و موسوی . گرفتند حتما این سند را منگولھ دار کنند

رفتند و با گرفتن تایید از آنھا  گفتند خوب ما کھ کار ضد اسالم نمی کنیم چونکھ ... ردی وبجنو
خوب اینھا تایید کردند درست مصداق بھ روباھھ . ببنید مجتھدانی مثل اینھا ھم ما را تایید کردند

 اگر کار شما درست است چرا نیاز دارید بھ تایید افراد بھ این. گفتن شاھدت کیھ گفت دمم
  . صورت

جالب است چند وقت پیش ھمسر آقای صانعی فوت کرد یکی از دوستان کمپینی در فیس بوک  
زیر یک عکسی کھ صانعی گریھ میکرد برای ھمسرش نوشتھ بود مردی کھ حرفش و عملش با 

  !!! ھم یکی ھست
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 یلیک مسئلھ ای کھ در رابطھ تنگاتنگ با  اسالم است مسئلھ حجاب است کھ بعنوان پاشنھ آش
کمپین از حجاب استفاده ابزاری  .کمپین است یعنی  یکی از نقطھ ضعف ھای بزرگ کمپین است

میکند و ھیچگاه نگفتھ است کھ بیایید حجاب اجباری را بر داریم بلکھ بارھا تاکید می کردند برای 
می  شما کھ مھم نیست ولی خوب برای دید بھتر است با مقنعھ امضا جمع کنید یا زمانی کھ تشویق

خوب در این وضعیت باید حجابت . کردند کھ در سفره ھای مذھبی شرکت کنید و امضا جمع کنید
رو نیز رعایت کنی یعنی کمپین برایش مھم نبود از چھ راھی امضا جمع کند، این امضا رو یک 

  .خانم جلسھ ای امضا بکند یا یک دختر تحصیلکرده مھم اینھ کھ امضا ھا جمع شود

یعنی یک . و مسئلھ حجاب  مصداق بارز ھم خدا را میخواست ھم خرما را می دانید کمپین
نوکی بھ مسئلھ زنان بزنیم ھم دل زھرا اشراقی و فرخی محتشمی پور نشکنھ چون واقعا نیازمند 

یعنی ھیچ وقت شما این . کمپین ھیچ وقت حجاب را مایھ فرودستی ندانستھ است. اونھا ھستند
وید کھ بگویند حجاب سمبل اسارت زنان را بھ آتش کشید یا حجاب شعار رو از کمپینی ھا نمیش

  . جزالینفک زن ستیزی جمھوری اسالمی است

در یکی از جلسات کمپین من بھ بحث اسالم و مسئلھ حجاب و دغدغھ حجاب برای افراد اشاره 
ی از آنھا بھ من گفتند کھ ما درک درست. کردم کھ با برخورد سریع بچھ ھای کمپین روبرو شدم

اسالم نداریم و اسالم حامی زنان است و دائم بر این تاکید میکردند کھ حجاب یک مسئلھ شخصی 
در جواب من گفتم حجاب بھ ھیچ عنوان شخصی نیست بلکھ بھ قھقرا بردن زن است و آن . است

. ھم در حکومتی کھ ماھیت خود را بعنوان حکومتی زن ستیز با اعالم حجاب اجباری شروع کرد
حاال مگھ اون یک تیکھ پارچھ "بحث حجاب را میکنی ھمان حرف تکراری را میگویند کھ  وقتی

؟ ھمین یک تیکھ پارچھ سر آغاز یک عمر محدودویت و بد بختی و تبعیض "چی کم میکنھ ازت
  .جنسی و فرودستی ھمھ زنان شد

  مسئلھ رھبری در کمیپن 
بر گریز بودند و سعی بر این داشتند در ظاھررھ بچھ ھای کمپین و تئوریسین ھایش  بھ نوعی و

ولی وقتی . کھ بگویند درحرکت ما، ھمھ در کنار ھم ھستیم و در یک سطح و برابر با ھم
میپرسیدم کھ این برابری و در یک سطح قرار داشتن چگونھ است زمانی کھ نوشین احمدی 

سید، با مشورت ھمھ انجام خراسانی با آیت هللا صانعی دیدار میکند و یا اینکھ بھ مجلس نامھ مینوی
نداده اید و سوال می کریم کھ آیا یا یک فعال کمپین مثال در مھاباد میتواند بھ اسم کمپین بھ احزاب 

و ما میگفتیم این . کوردی نامھ بنویسد در جواب می گفتند نھ نمی تواند برای اینکھ اصولی ھست
مسئلھ کمپین  مسئلھ . یزدیگریحاال اسمش رھبر باشد یا رئیس یا ھرچ. اصول یعنی رھبری

رھبری نیست مسئلھ کمپین بھ کار نبردن واژه رھبر است یعنی درست ھمان مصداق معروف کھ 
  .خودش ھست اما اسمش نیست
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اگر رفتار ھای امثال نوشین خراسانی و جلوه جواھری رھبری نیست پس چرا یک دختر عضو 
و . ھ ببنند و صبح ھم پاسخگو کسی نباشدکمپین نمیتواند در بندرعباس سایت زنستان رو شبان

نیرو ھای رادیکالش کھ خواھان پاسخگویی خانم خراسانی ھستند در جواب بھ آنھا گفتھ شود کھ 
  .شما احساسی و ذوق زده سیاسی ھستید

در مقالھ ای بھ کوشش تارا نجد احمدی بعد از مسئلھ جدا شدن شاخھ نوشین احمدی خراسانی از 
یکال از تئوریسین ھا کمپین خواستند کھ موضع اشان را در مورد رھبری کمپین، دختران راد

جالب است نوشین خراسانی  پس . مشخص کنند، اما از سوی این طیف با بی تفاوتی رو برو شدند
از جدا شدن میگوید کمپین یک میلیون جنبش دانشجویی نیست کھ این ھمھ مقاومت کند و توان 

  .مبارزه داشتھ باشد

برابری و ھم سطح بودن اعضای کمپین در تصمیم گیری "ز نوشتھ ھائی کھ در مورد بھ یکی ا
دیر " :دالرام علی  در نوشتھ ای کوتاه  بھ نوشین احمدی خراسانی می نویسد. توجھ کنید" ھا

زمانی از آزادی دو یار دربندمان نگذشتھ بود کھ زنگ مدرسھ فمینیستی آرامش تازه بھ دست 
واقعیت آن بود کھ اعضاء ی کمپین تھران نیز یک شبھ و با دریافت چند ایمیل . آمده مان را آشفت

از راه اندازی سایت مدرسھ فمینیستی مطلع شدند و بعدھا متھم شدند بھ آنکھ با ساختار متصلب 
و نوشتھ ھا آنچنان می نمود کھ گویا شکل گیری ) ۴(شان مانع فعالیت عده ای دیگر شده بودند 

اساسا پس از بحث ھای بسیار و با ممانعت دیگر کمپینی ھا در برابر تغییر مدرسھ فمینیستی 
ساختار و ناگزیز درمانده شدن عده ای از گفتگو راه اندازی شده است، بی توجھ بھ آن کھ حتی 

این ارائھ تصویری مخدوش . یک نفر از اعضاء ی کمپین از راه اندازی چنین سایتی مطلع نبود
باز ھم بھ این دلیل کھ اعضاء مدرسھ فمینیستی . ر دیگری اتفاق افتاده بوداز واقعیتی بود کھ طو

   .حتی نمی خواستند در برابر انتخابشان پاسخگو باشند

سرانجام سایتی کھ بنیانش بر عدم شفافیت و پاسخگویی بھ سایرین بود، پس از بند بازی ھای 
اخبار و مقاالت کمپین کھ سایتی کھ در ابتدا سایتی نھ برای انعکاس (فراوان در توصیف خود 

برای انعکاس اخباری عمومی تر در حوزه زنان نظیر سایت زنستان توصیف شد و بعدھا بھ 
نھایتا بھ سایتی برای یک ھستھ ) یکی از سایت ھای کمپین یک ملیون امضا بازگشت پیدا کرد

وری عده ای اندک از ھستھ ای خود بنیاد کھ اساسش بر خودمح) ۵. (خود بنیاد تغییر ماھیت داد
کسانی کھ خود را قھرمانان بی بدیل و ھوشمندی خواندند کھ پس از . اعضاء کمپین تھران بود

فراز و نشیب ھای بسیار در متونشان، ناجیان کمپین یک میلیون امضاء در سخت ترین دوران 
میان جھل و  قھرمانانی کھ گویا در حساس ترین موقعیت و در) ۶.(فعالیت این حرکت نام گرفتند

اما نمی خواستند بھ سایرین پاسخگو باشند ) ٧! (تعصب سایرین بھترین راه را برگزیده بودند
  ....."و

  موضوع این است کھ در کمپین رھبری بود ولی بھ سبک خودشان ولی ھمواره این موضوع را 
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  .کتمان می کردند و ھر کسی ھم کھ از آنھا سوال می کرد بی پاسخ می گذاشتند

مسئلھ مھم این بود کھ کمپین ھیچگاه تقالیی نکرد کھ دختران جوان رادیکال رو جذب یک  
بھتر است بگویم کھ . خودش کند و بھ نوعی ھم بخاطر دیدگاھش نمی توانست این کار را بکند

کمپین بھ نوعی از دختران رادیکال  فراری بود و سعی بر این داشت کھ آنھا را تا آنجا کھ می 
دختران رادیکال در پی مبارزه با فرودستی زنان بودند ولی . یره خودش خارج کندتوانست از دا

  .کمپین در پی راضی کردن آیت هللا ھا و اتحاد بیشتر با زنان حکومتی بود

. ھمان طور کھ در باال گفتم رھبری کمپین حلقھ رو کم کم بھ خودی و غیر خودی تبدیل کرد
. تران جوان بھ نوعی بھ عنوان سیاھی لشکر استفاده بکندکمپین فقط این قصد را داشت کھ از دخ

برای دختران ... تمام کارھای چھره بھ چھره و بیرون رفتن با نیروی انتظامی برخورد کردن و
جوان بود و امثال نوشین احمدی خراسانی مستند سازی امضا ھا را بر عھده گرفتند، افرادی مثل 

ان میرفتند و ھزینھ دادند ولی یکی مثل محبوبھ عباسقلی ھانا عبدی و یا روناک صفار زاده زند
ساعت آزاد شد و تازه ناراحت ھم شد کھ چرا آزاد میشود و در مجلھ زنان  48از  زاده بعد
. ساعت در خواب و بیداری بود و زمان مناسبی بود برای تکمیل کردن تحقیقاتش 48مینویسد 

کادرھائی را میخواست کھ رو خط سیاسی بنیان  کمپین. کمپین نیازی بھ دختران رادیکال نداشت
بعد از مدتی ھم کھ اصال کمپینی در . گذاران آن باشند و بھ نوعی دست پرورده خودشون باشند

میان نبود ولی اینان تالش کردند و می کنند با باز کردن سایت و وبالگ و فعال کردن آن و 
و آمریکا بھ خصوص در رشتھ ھایی مثل  گرفتن بورسیھ ھای مختلف برای کادرھایشان در اروپا

  . مطالعات زنان بھ تحکیم نگرش خود در جنبش زنان بپردازند

  اما امروز وضعیت دختران رادیکال چگونھ است؟ 

خود را بعنوان نیرو ئی پیشرو و با پتانسیل باال برای پیشبرد مبارزه  88دخترانی کھ در خیرش 
بِویژه سازمان ھائی کھ مسئلھ زنان و مبارزه علیھ  وظیفھ سازمان ھای رادیکال. نشان دادند

فرودستی زنان دغدغھ اشان است، این است کھ این نیرو جوان و عاصی را متشکل کنند و از این 
نوشتن نقد ھایی کھ بھ این دختران پیشرو خط درست را . پتناسیل بھ صورت مثبت سود ببرند

طلب و رفرمیست زنان را کھ مبلغ نیروھای  نقد ھایی کھ ماھیت گروه ھای اصالح. نشان بدھد
زنان معرفی می کنند، را " رھایی"مردساالر امپریالیستی ھستند و آنان را بھ عنوان آلتر نایتو 

این دختران نیازمند سازمان دھی ھستند تا از گزینش گروه ھایی مثل کمپین خود . نشان دھند
  .داری کنند

ان جوان و رادیکال در نشست ھای این چنینی بیشتر و امید دارم کھ سالھای آینده حضور دختر
بیشتر شود و بتوانیم این وظیفھ خطیر را در جنبش زنان انقالبی در کنار رفقای انقالبی با تجربھ 

  ■ .و با سابقھ تر برعھده بگیریم و بھ سوی جامعھ ای برابر و عاری از ستم جنسیتی گام برداریم
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  : انی زمان مسعودیرسخن

 دوست دیرینۀ خودھمرزم و یق، خطاب بھ رف   

 ر درخشانآذ 

قدردانی از رفیق آذر  مراسمی برای چپ نشست زنان کمونیست و  روز در دومین

. درخشان بھ عنوان فعال خستگی ناپذیر جنبش زنان و جنبش کمونیستی برگزار شد

نوشتۀ زیر سخنانی است کھ رفیق زمان مسعودی خطاب بھ رفیق، ھمرزم و دوست 

در نشست حضور نداشت و از طریق اینترنت  ،د آذر، کھ بعلت بیماری سختدیرینۀ خو

 .دنبال میکرد ایراد شد اولین نشست زنان چپ و کمونیست را

  :رفیق آذر
شاید ھم از روی  ،ھنگامی کھ ما فراخوان دھندگان این گردھمایی، جمع کوچکی از یاران تو

بود کھ بھ تو بگوییم آذر ما نگرانت ھستیم  تصادف در پاریس گردھم آمده بودیم، انگیزه مان این
صممیت تو ما را لبریز . رابطۀ ما با تو تنھا رابطھ ای رفیقانھ نیست ،ھایمان برای تو می تپد دل

  .مھربانی کرده است از عشق

آن عیادت و یا دیدار اما بسیار فراتر ازبیان یک احساس جمعی رفتھ و از درونش توافقی 
نشستی کھ اما  ما مدام حضور ترا . چند ماھھ بھ این نشست انجامید آمد کھ در کوششبیرون 

  .حضور فیزیکی تو شاھدیم بدون

نمی دانستیم آیا این بیماری سنگین کھ بیش از ده سال است زندگی را بر تو این چنین دشوار 
بھ توفرصتی خواھد داد تا در این نشست حضور داشتھ باشی، ولی یک چیز را خوب می  ،نموده

نام تو انستیم کھ ما نمی توانیم فراخوان گردھمایی زنان چپ و کمونیست را  ولی بدون ردپای د
چرا کھ حضور گسترده  تو درجنبش رھایی زنان حضوری است پر رنگ . در آن اعالم کنیم آذر

  .پھناور  و
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تعھد بھ  اگر چھ انبوھی از گفتار و نوشتار را تولید کرده ای اما تولید انبوه نکرده ای چرا کھ 
ھم بھ . قلم داری و جنبشی را نمایندگی می کنی کھ رھایی اش نیاز بھ فعالینی پرکار و متعھد دارد

ھم چالشی ارزشمند را جھت ترسیم افق و دورنمای  ،جنگ بی راھھ ھا در جنبش زنان میروی
یک بخش دیگرش پرات. تازه این امر بخشی از زندگی تو بوده است ،این جنبش سازمان می دھی

تو را در برلین در اعتراض بھ سفر خاتمی می بینیم، با تو در کارزار زنان . مبارزاتی تو است
علیھ قوانین ضد زن جمھوری اسالمی و مارش چند روزه آن از فرانکفورت تا دنھاگ ھمراه می 
شویم، در بروکسل با تو تظاھرات دفاع از جنبش دانشجویان را بھ پیش می بریم، در پاریس در 

وج بیماریت رژه ھشت مارس راه ھمراھی می کنیم در جنبش اعتراضی علیۀ اجالس سران ا
ھشت کشور جھان در روستک آلمان خشم خود را فریاد میکنیم و در کنفرانس بین المللی 
مشورتی سیاسی زنان در آلمان حضور می یابیم و جای پای تو تبدیل بھ عدم اجازۀ حضور 

  . زنان پایھ در ونزوال می گردد یدر اولین کنفرانس  جھان )اسالمی(بنیادگرایان مذھبی 

لحظھ ای کھ می نویسی، زمانیکھ در خیابانھا بھ اعتراض می ایستی، رفیقی را می بینیم کھ ھم و 
 غمش این است کھ با بیشترین زنان فعال این عرصھ متحد شود و صد البتھ کانون توجھ تو 

داری کھ بگویی یکی از نقاط قوت کارزار ای بسا کھ و پروایی ن "نخبگان جنبش زنان نیست"
فراموش نکنیم کھ این جملھ را کسی می گوید کھ خودش یکی از ) ان حرکت ستاره نداشت(

  . ستونھای اساسی کارزار زنان علیھ قوانین ضد زن جمھوری اسالمی است

ھم با افکارت ستم رفیق آذر نازنینم اگر بیماری بھ تو فرصت می داد، بدون تردید تو اینجا  
جایت . شکافتی  و یکی از ستونھای پیشروی این نشست می بودی ھزارسالھ بر زن را کالبد می

شاید این برای تو یک تسلی خاطری باشد کھ ببینی رفقای جوان تو در اینجا . بسیار خالسیت
  .حضور فراوان دارند

  :تو در مصاحبھ ای می گویی

د، تعریف من ھم این بوده استت کھ باالخره ھمھ ما ھر کسی از زندگی تعریف خاصی دار"

زندگی می کنیم، غذا می خوریم، می خوابیم، دوستانی داریم، ازدواج می کنیم، بچھ دار می 

شویم و از این چیزھا اما بھ نظر من زندگی این بخش کوتاه نیست یک رد پا، یک چیزی از آدم 

  ". م در ساحل زندگی باقی بماندباقی می ماند من ھم محرکم این بود کھ جای پای

 ساحل کھ ھیچ در مرکز زندگی ھمیشھ  رفیق آذر عزیز رد پایت درگزاف نخواھد بود اگر بگویم 

 ■ .جاودان و ماندگاراست
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تن این سخنرانی بعد از صفحھ بندی این جزوە بدستمان رسیدە، لذا بصورت ضمیمھ در آخر م

  .اضافھ میشود

نظرھای میان موانع تشکل یابی و تفاوت 

  فعالین گرایش سوسیالیستی

      
  محمدی  صدیقھ

  
اما دیدن موانع و . موانع زنان در تشکل یابی جدا از مشکالت و موانع روزمرەشان نیست

بازبینی آنھا، شناخت دقیقتر در ارزیابی و درجھ اھمیت، سنجش درجھ آگاھی و بیش از ھمھ 
ت، ما را برآن میدارد کھ با ھم نگاھی علیرغم ھزاران مشکل، ضرورت رھائی از این وضعی

کدام   سپس بر سر اینکھ. دوبارە بھ این مشکالت انداختھ و بدنبال رفع آنھا و چارەجوئی باشیم
 .استراتژی میتواند رھاییبخش باشد صحبت کنیم

  : موانع

عالوە بر کار خانگی، سرکوب و اختناق، پراکندە بودن زنان و نداشتن حتی کمترین درجھ 
محیط کار کھ در آنجا بتوانند تجمع نمایند و از مسائل و   یابی آنان در محالت و یا  در تشکل

  .موانع است از جملھ. مشکالتشان صحبت و چارەجویی کنند

. باید شرمگین باشد" موجب شده کھ زن الزاما" ستم برزن و مرد ساالری تاریخا
ان سلطھ مرد برھمسرو دخترانش معیارآبرومندی و شرافتمندی مرد در ادوار گوناگون، میز

بوده، بنابراین ترس از بی آبروئی ھمیشھ مانع دخالتگری زنان در مسائل اجتماعی و سیاسی بوده 
حاملھ شدن، نگاھھای جنسی ! بدنامی ! ترس از بی آبروئی.  است و در نتیجھ مانع رشدشان شده

بیسوادی و ناآگاھی، شیوە تفکر ھا فعل و انفعال دیگر و مضاف برآن  و ھرزە مزاحم، متلک و ده
مذھبی و سنتی با فرھنگ ارتجاعی وارزشھا ی اسالمی،  جنگ و استفادە از حربھ تجاوز در 
جنگ ، زندان ، نداشتن استقالل مالی و ضعف اعتماد بنفس، ھمھ و ھمھ از تاثیرات ستم تاریخی 

ی در بخش عظیمی از زنان نفوذ فرھنگ مرد ساالر.    بازتولید میشود" بر زنان است کھ مداوما
ای تخطی ناپذیر،   مشکالت جسمی و روحی  جامعھ ایران وتمکین بھ مردساالری ھمانند پدیده

خشونت بر زنان، ناامنی و تجاوز، ترس از تجاوز، چند ھمسری، خیانت  افسردگی ناشی از
 . ھای دیگری از موانع سازمان یابی زنان ھستند ھمسر و اعتیاد جلوه



 64

ھ موانع فوق، متأسفانھ ھمھ اشکال خشونت بر زن یا بعبارتی مردساالری، چون مضاف بر ھم
کم بھا دادن بخشھایی از . است، بھ صفوف  مدعیان چپ نیز تسری پیداکرده  درجامعھ نھادینھ شده

، نگرانی از اینکھ کارگر  مسائل زنان در مقابل سایر مسائل و مشکالت گریبانگیر طبقھچپ بھ 
ن، تفرقھ در صفوف طبقھ کارگر ایجاد کند، مبارزە کلیشھای در حرف نھ در عمل مبادا تشکل زنا

رفع این موانع کار انقالبی  و دگرگونی . و بسیاری موانع و مشکالت دیگر دست و پاگیر زنانند
بنیادی زیربنا را میطلبد اما اکنون نیز نمیتوانیم دست روی دست بگذاریم و باید برای رفع این 

ایم، دلیل این  نیم اما با وجود نقد از گرایش لیبرالی خود ما گرایش چپ کم کار کردهموانع کار ک
  .از آن اجتناب کنیم  کاری را باید باھم بیابیم و در آینده کم کاری یا پراکنده

  تفاوتھا

 :کھ بر مبارزات زنان تاثیر میگذارد و اما تفاوتھای گرایش چپ 

زبی کھ مسائل زنان را فقط در حزب خود میشود گذاشتن حزب بجای طبقھ و اولویتھای ح 
و دستاوردھایی کھ در جبنش انقالبی کردستان  ای تجربھ جنبش توده کم توجھی بھ .چارە کرد

 استفادە نکردن از این تجربھ در چپ ایران،داریم و بھ یمن مبارزات سیاسی کسب کردەایم، 
ایی کھ در اختیار داریم، کار زیاد و وقت کم نداشتن  امکان مالی و مدیا، استفادە نکردن از ابزارھ

 ،است بھتر بودن مستقل کھ شدە مد حزاب،ما فعالین چپ جنبش زنان، گریز زنان از سازمانھا و ا
 حکومت ھیچ باشد متحد مردان و زنان اعتراضات و باشد متحد ما نیروی اگر  حالیکھ در

  .کند حکومت نمیتواند دیکتاتوری

 ...و ملیتھا سایر و  فارس زنان از کرد زنان ،مردان از زنان بارزاتم کردن جدا برای تالش

 بر آن مخرب تاثیرات و چپ درون انشعابھای ناسیونالیسم، لیبرالیسم، بھ گرایش و شدن وسوسھ
 رقابتانشعابات و صدمات آن بر وحدت زنان این سازمانھا،  تفرقھ و کشور، خارج و داخل فعالین

  .یکدیگر تشویق و ھمکاری بجای حسادت و

مارس، سکتاریسم، اولویتھای حزبی،  ٨مشارکت ندادن مردان در مناسبتھایی چون : نمونھ  
اکونومیستی دانستن مبارزات کارگری و حتی علیرغم شناخت از اشکاالت این جنبش، خود را 

  وظیفھ کردن و صرفا پرداختن بھ مسائل و مشکالت زنان، مسائلی کھ در کارزار مبارزه بی
رای لغو قوانین اسالمی داشتیم مانند نگرشھای گوناگون، ارزیابی نکردن از کارزار، کار صرفا ب

 و زنان  در ) زن(خود بھ باور نداشتنفمینیستی، شیوە کار نئولیبرالی یا افتادن در دام آنھا، 
  .چپ زنان خود میان در مردساالری

 واقعی مشکالت و مسائل از بدور و یذھن سیاسی سازمانھای و نخبگان میان در مسابقھ و رقابت

 و خواستھا شدن اجتماعی درجھ بھ توجھ بدون روشنفکر زنان بین مسابقھ زحمتکش، زنان تودە
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 برای کم تمرین دیگر، زبانھای بر نداشتن تسلط بیسوادی، .زنان جنبش شدن تودەای و مطالبات

   ....و نبودن سخنور .اجتماعی و سیاسی مشارکت

 کمونیسم و سوسیالیسم علیھ سرمایھداری تبلیغات  آن و داریم نیز دیگری بزرگ مانع پایان در

 آمدە پیش .... و چین و استالین دوران روسیھ شرقی، اروپای در کھ مشکالتی آوار کردن خراب و
 و مدارس و بورژوازی ھای رسانھ  ھمھ در ما گرایش مقابل در مقاومتی کمونیستھااست، سر بر

  .نیست آسان کردنش خنثی کھ یافتھ سازمان دانشگاھھا

  چھ باید کرد؟ 
سرکوب جنبشھا بخصوص فعالین رادیکال و چپ، ، میدانیم بزرگترین مانع  ھمانطور کھ

 ترس رژیم از گرایش انقالبی بدلیلمشکالت عدیدە جنبش کارگری و دستگیری فعالین این جنبش 
مانع، کار متشکل شدن را بتاخیر  آنانست، این اتحاد زن و مرد و وحدت طبقاتیو نگرانی از 

  .انداختھ، اما نتوانستھاند مانع آن شوند

   ،بگذارد فعالین پای پیش راھی حزبی ھر  کھ نیست این چارە

 در مرد و زن از چپ فعالین میان نشستھائی چنین ادامھ است، چارەجوئی سر بر چپ قطب  اتحاد

نداشتن پالتفرم  .است داخل در زحمتکش و کارگر مردان و زنان با مشورت و وھمفکری ھماھنگی
و برنامھ خرد شدە مشترک برای کار مرحلھ بندی شدە، نبود دیالوگ بین فعالین زن سوسیالیست 

  .کاری و تجربھگرائی شدە است کمونیست، سبب پراکندە و

  ؟تشکل تودەای زنان بسیار ضروریست اما حول چھ؟ با کدام مطالبھ
ار است اما موانع باال بھاضافھ اینکھ شیوە و ظرف واحد برای اھمیت تشکل زنان بر ھمھ آشک 

نیل بھ این ھدف در میان چپ یا زنان چپ ھنوز بطور جدی مد نظر قرار نگرفتھ و انرژی و 
امیدوارم این نشست سرآغازی باشد و مسالھ تشکل . وقت بھ این امر اختصاص دادە نشدە است

و حتی واھمھ بخشی از چپ، دست بکار شود  زنان کارگر و زحمتکش بدور از ھمھ نگرانی
این مطالبات بدلیل . گرایش سوسیالیستی حول مطالباتبرای رفع گرھگاھھای متشکل شدن زنان 

اولویتھا برای . ستم، عمدتا رفاھی و اقتصادی، بخشا زنانھ و بخشا ھمگانی است  انواع درھم تنیده
  .اقشار و سنین مختلف متفاوت است

فقر و بیکاری، حق آزادی تشکل، اعتراض و اعتصاب، جدائی دین   دادن بھ  تمھخا: برای نمونھ 
شریک زندگی، پوشش، باور و بیان، حق کار، سفر، طالق و سایر (از دولت یعنی آزادی انتخاب 

ھمھ (آزادی زندانیان سیاسی ...) ازدواج دختران کم سن و سال و آزادیھای دمکراتیک، ممنوعیت
لغو احکام اعدام و سنگسار، کار ...) کارگری دانشجوئی و اقلیتھای مذھبی وفعالین جنبش زنان، 

یا حقوق مکفی، سرویس ایاب و ذھاب بھ محل کار برای زنان، خواست کار یا بیمھ بیکاری 
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برای ھمھ، شیرخوارگاە، برای حق سقط جنین مرخصی یکسال با حقوق برای مادران، مدارس و 
مسکن و بھداشت برای ھمھ، اجرای ھمھ . ترس ھمھ قرار گیردمھد کودکھا باید رایگان در دس

مطالبات طبقاتی، جنسی و ھمگانی ھستند و زنان زحمتکش ... کنوانسیونھای قوق زن، کودک و
  .اینھا ھستند و تعیین اولویت مشکل است  خواھان ھمھ

ارگر دارند نمیشود زن را از مرد جدا کرد و عالوە بر ھمھ خواستھای برحقی کھ مردان طبقھ ک
 اوال زنان نیز مطالبات افزودەای بر آنان دارند یعنی ھمھ مطالبات مردان باضافھ مطالبات زنانھ،

  .اختناق، زنان فقیرترین قشر جوامعند بعنوان شھروند بدلیل ستم طبقاتی و

بدلیل تبعیض جنسیتی برای جبران ستم تاریخی، و جنسیتی امکاناتی بیش از مردان  دوما 
برای فراھم نمودن امکانات الزم برای زندگی و رفاە خویش و خانوادەشان، رشد  .میطلبند

اعتراض، اعتصاب، ....استعداد و توان خودشان و بھرەمندی از رفاە و آموزش و بیمھ و
  .کھ حق طبیعی ھر انسانی است...تظاھرات و 

  :راھکار

  سازمانیابینقش عناصر سوسیالیست در تبلیغ و ترویج استراتژی سوسیالیستی و 

در افشای مقاصد و اھداف  آذر درخشان. جملھ رتعدادی از پیشروان چپ در جنبش زنان از 
لیبرالھا کار کردەاند و اما ندادن آلترناتیو خودمان مانند چپ متحد و ھمنظر در چھ بایدکردھا 

در بخش زیادی از نیرو و انرژی و وقت ما روی مبارزات ما . خالئی جدیست کھ باید پر شود
، اما  زندگی میکنیم صرف میشود و عمال مجال با ھم نشستن را از ما گرفتھ  کشورھایی کھ

مسائل زنان در ایران اختصاص دھیم و امیدوارم   وقت بیشتری بھ  ضرورت ایجاب میکند کھ
 .ھرچند دیراست اما این نشست سرآغازی موفق باشد در این راستا

سکتاریسم ) بخش خارج کشور  ی از موضوع کاربدلیل دور بخشی از گرایش سوسیالیستی
حزبی و قبول نداشتن یکدیگر جنبش واقعی داخل کشور را بفراموشی سپردە و سرگرم دعواھای 

گرداوری نیروھای رادیکال بدور یک استراتژی متحد میتواند ما را در نیل . درونی خود ھستند
انرژی و پتانسیل   سازی ھمھ آماده  وف بھو کل نیروی ما را معط  اھدافمان بھم نزدیکتر کرده  بھ

  .برای تغییر شرایط زندگی نماید  اکثریت جامعھ

با  تفاوتیدر جنبش زنان چھ  استراتژی سوسیالیستھا  بپردازیم کھ  این مسالھ  اکنون باید بھ
  استراتژی سایر گرایشات و راھکارھایشان دارد؟

فرم و شکل تشکلھا مثال اگر زن کارگر در  فعالین سوسیالیست باید دارای انعطاف باشند در 
محیط کار با مرد ھمکار است شورا و اتحادیھ  حول مسائل کارگران زن و مرد یا اگر فقط زن 

. مسالھ اینکھ جدا از مرد ھستند مانع تشکلشان نشود... ھستند صنایع خانگی، نساجی قالیبافی و
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کار یا خانھ، زن خانھدار، در انجمن یعنی بھ نسبت موقعیت عینی زنان در تولید و بازار 
  . فرم تشکل خود را انتخاب کنند.... زنان،شورای زنان یا

بسا   چھ. جنسیتی ندارند  مبارزە برای محور شدن مطالبات و حول خواستھھا، زنان فقط خواستھ
فرزندشان یا   باشد یا آزادی زندانیان کھ  زنان در مقاطعی خواستھای رفاھیشان اولویتشان

در کدام مقطع اولویت یا   کدام مطالبھ  مسرشان است یا لغو احکام اعدام، ما تعیین نمیکنیم کھھ
  .محوری است

فعال نیستند یا ھنوز   مبارزه  در عرصھ  برای زنانی کھ  بخصوص در ابتدای راه  مھمترین نکتھ
د و چارەاندیشی و اند، از خانھ بیرون آمدن و تجمع حول خواستھھا، تقویت اعتماد بخو جلب نشده

تقویت نیمھ دیگر طبقھ کارگر گام بسیار مھمی در .  مشورت حول مسائل و مشکالت زنان است
  .رسیدن بھ سوسیالیسم است

ھیچ جای دنیا در جامعھ یا درمحیطھای کار، در خال، تشکل ایجاد نمیشود و مبارزە سازمان 
کھ حکم اعدام گرفتھاند جلو زندانھا اول اعتراض و بعد تشکل، مثال مادران جوانانی . نمییابد

یکدیگر را می یابند و برای جلب حمایت سایر اقشار جامعھ با مطالبھ آزادی فرزندانشان تشکل 
  .درست میکنند

. در جریان انقالب اکتبر اول مطالبات اقتصادی بود بعد کمیتھ کارخانھھا و شوراھا ایجاد شد 
   .درست شد ماە اعتصاب، سندیکا ٣در ھفت تپھ بعد از 

و در پیشبرد  وارد شوندجا این مطالبات مطرح شد سوسیالیستھا بدون دغدغھ و نگرانی  ھر
  .دخالت فعاالنھ داشتھ باشندکارھا 

و در جریان مبارزە اقتصادی  . کارگران زن و مرد ھم، گرایشات گوناگون در جنبش خود دارند
سیاسی میشوند و بھ اھمیت تجمع و  و تالش برای بھبود سطح زندگی و معیشت ، متوجھ مبارزە

باید سوسیالیستھا در کنارشان باشند و متوجھشان . تشکل و ھمبستگی برای قویتر شدن پی میبرند
کنند کھ ریشھ ستمکشی آنان در سود و ارزش اضافھ است کھ سرمایھداران را در مقابل آنھا قرار 

آنھا اعتماد   سایر گرایشات ھم بھ وقتی سوسیالیستھا نقش خود را خوب ایفا کنند،. دادە است
  . خواھند کرد و متحد و متشکل خواھند شد

ملیون زن در بازار کار، متقاضی کار داریم با توجھ بھ واقعیت زندگی خود  ١٠ما  در ایران 
زتکین و کولونتای چرا اینقدر بر سر زنان کارگر  . مسائل عدیدەای دارند بیش از کارگران مرد

ان فقط علیھ مذھب و قوانین ناشی از آن بھ خیابان نمیآیند، آنھا محرومیت تمرکز کردند؟ زن
اگر محور مبارزە طبقاتیشان باشد و مسالھ رفاە و دستمزد، . طبقاتی پشتشان را شکستھ است

مسالھ اینست کھ کدام استراتژی میتواند اکثریت زنان را . بسیاری از موانعشان رفع خواھد شد
سوند اما با   باید برداشتھ  کھ  ستم جنسیتی بندھائی بر دست و پای زنان نھادهبمیدان بیاورد؟ طبعا 
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ضعفھای خود را   قوتھا و نقطھ  نقتھ. بمیدان آمدن زنان و متشکل شدن قدرت خود را خواھند دید
  .خواھند کرد  ھای و اولویتھای خود را فرمولھ میشوند و خواستھ  توجھ

این . قعیت عینی زنان زحمتکش عجین شود، موفقتر خواھد بودآن استراتژی کھ با توجھ بھ مو 
مرد نمیتوانند بتنھائی رھا شوند واتحادشان ضامن   زن نھ  نھ. استراتژی سوسیالیستی است

مرد کارگر . بھمین دلیل کار جدی و آگاھگرانھ در میان زنان و مردان الزمست. پیروزیشان است
رفع . است  اش را تضعیف کرده جدایی جنسیتی، چقدر طبقھستم مرد بر زن و   باید یاد بگیرد کھ

و   مردساالری یا فمینیسم راست در صفوف مردان و زنان ایجاد کرده  این جدایی جنسیتی کھ
و   شروع از خانھ. باشند  فعالین سوسیالیست باید مد نظر داشتھ  میکند از نکات مھمی است کھ

ریزی دقیق و توازن  مراکز صنعتی و کلیدی با برنامھمحالت و  محل کار و کشاندن اعتراضات بھ
باشد با   کارگر آمادگی بدست گرفتن قدرت را داشتھ  طبقھ  قوای طبقاتی در مقطع زمانی کھ

خواھد داد اما ما نباید فرصتھا را از دست بدھیم و در   انواع ستم خاتمھ  سرنگونی رژیم، بھ
ندارد ما باید صفوف خود را   مشکالت اکثریت جامعھحل برای رفع  داری راه سرمایھ  شرایطی کھ

از باال دیگران سرنوشتمان را رقم   و متحد کنیم برای این دگرگونی و برای اینکھ  و آماده  آگاه
  .نزنند

حملھ آمریکا شود اما  ملیونی علیھ جنگ عراق، در ھاید پارک لندن نتوانست مانع ٣اعتراض 
 برای را تحزب و تشکل نفقدا ضرر. میتوانست کارساز باشد اگر بھ مراکز صنعتی  کشیدە میشد

 ھستند  مبارزه میدان در  پراکنده بتور زنان .نمیرسد  نتیجھ  بھ اعتراض  اینھمھ .میبینیم دریونان  نمونھ

 امروزبدلیل شرایط در .است مطالباتشان حول آنان سازمانیابی و آگاھگری سوسیالیست فعالین کار
 .ھستیم شاھد  لحظھ ھر داری سرمایھ  بھ وسیعی اعتراضات دنیا  ھمھ در ، ھسرمای عمیق بحران

 بر است دلیل بھترین  سرمایھ صاحبان بر آوردن فشار و خود نیروی اثبات برای زنان حضور
 در باید زنان .باشد زنان آمدن  صحنھ  بھ بیشتر  ھرچھ جھت در باید ما تالش و زنان آگاھی

 زنان ما .دھند تغییر را جھان این میخواھند  کھ بگویند و باشند  اشتھد چشمگیر حضور اعتراضات
 تحت زنان  نماینده و تماسیم در کشورھا آن چپ نیروھای با میکنیم زندگی  کھ کشوری ھر در چپ

 کار با ستم، تحت اقشار سایر و دار خانھ کارگر، ، چپ زنان ایران داخل در اما ھستیم، ایران ستم
 یابی تشکل  بھ  فعاالنھ سوسیالیستی استراتژی اتخاذ و سوسیالیستی کار فکر در عملی و نظری

  .گمارند ھمت زنان ای توده

امیدوارم این بنیاد ما زنان چپ، مرکزی بشود برای این امر و پژوھشھای سوسیالیستی تا بتواند 
ین راستا ،بخصوص جوانان، جلسات منظم و مفید و پردستاوردی در ا با جلب فعالین این عرصھ

  .این ھدف، برگزار کند  و کمک بھ

  ■ 2012آپریل 
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 !نان مبارز و انقالبیز:فراخوان

بھ جرات می توان گفت کھ طی سی و دوسال حاکمیت جمھوری زن ستیز اسالمی زنان پویا 
تمام عمرننگین .ترین قشر اجتماعی بودند کھ بطور دائم علیھ این رژیم مبارزه و مقاومت کرده اند

قم خورده است و ھمھ گروھھا و احزاب و جریانات جمھوری اسالمی با این تخاصم اجتماعی ر
  . سیاسی و طبقاتی مختلف را مجبور  بھ موضع گیری کرده است

جناح رفرمیست و محافظھ کار جنبش زنان کھ دیدگاھا و منافع زنان طبقات مرفھ جامعھ  
» هرا«رانمایندگی می کند، خواھان اصالحاتی جزئی در قوانین جمھوری اسالمی است و آن را 

  .می داند» آزادی و برابری«دستیابی زنان ایران بھ 
پا بھ میدان مبارزه  1357مارس  8اما گرایشات رادیکال و انقالبی زنان کھ از ھمان فردای  

سازمانیافتھ علیھ جمھوری اسالمی گذاردند گام ابتدائی و اولیھ در راه رھائی زنان را در 
این جناح از جنبش . ی دین از دولت می دانندسرنگونی کامل جمھوری اسالمی و جدائی قطع

آزادی و «زنان عالوه بر موضع گیری روشن در مورد اینکھ رسیدن زنان بھ ھیچ سطح از 
میان امپریالیسم "دعوای "در چارچوب جمھوری اسالمی ممکن نیست، در شرایطی کھ » برابری

ن مولفھ مھمی از اوضاع و کماکا(و بنیادگرائی اسالمی صحنھ سیاست جھانی را رقم می زد 
با صراحت اعالم کرد کھ ھر دوی این ھا نماینده ی نظام ھای اجتماعی ھستند کھ ) جھان است

فرودستی زن و ستم جنسیتی بخشی الینفک از آنان است و جنبش زنان باید مستقل از ھر دو 
  . تکامل یابد و برای رھائی خود مبارزه کند

برنامھ در جنبش زنان بخصوص در دھسال اخیر برجستھ تر  تفاوت میان دو راه و دو افق و دو
 یبا این وصف ھنوز توازن قوا بھ نفع گرایش رادیکال و انقالب. از ھر زمان دیگر شده است

این امر در شرایطی کھ جامعھ ما می تواند بسرعت بھ سوی یک تعیین . برھم نخورده است
زیرا نیروھای بورژوائِی جنبش . ن استتکلیف سیاسی برود خطر مھمی برای جنبش رھائی زنا

زنان بھ طور قطع تالش خواھند کرد انرژی مبارزاتی زنان ایران را دست مایھ بازسازی نظام 
  .ستم و استثمار کھن در اشکالی نوین کنند

اما دست یابی بھ آن در . مبارزه برای برھم زدن این توازن قوا کماکان در دستور کارما است 
ھر چند زنان کمونیست ھمواره . زتر و تکاپوی بیشتر زنان کمونیست استگرو حرکت متمرک

ھستھ مرکزی و سازش ناپذیر و پیگیر گرایش رادیکال در جنبش  را تشکیل داده اند، اما برنامھ 
و افق کمونیستی در جنبش زنان آنچنان کھ باید پژواک نیافتھ و ھمواره در پس پرده قرار گرفتھ 

ینھ رھائی زنان از قید ستم، کمونیسم رادیکال ترین فکر و تالش تاریخ حال آنکھ در زم. است
رھائی انسان از جھنم جامعھ طبقاتی و رھائی کامل زن از قید ستم کامال بھ . بشر بوده است

کھ در آن نھ از روابط سنتی (یکدیگر وابستھ اند و این دو با رسیدن جامعھ بشری بھ کمونیسم 
  . متحقق خواھند شد) افکار سنتی مالکیت اثری است و نھ از
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بدون شک زنان نیروی . ما در آستانھ دگرگونی ھای سیاسی و اجتماعی ناگزیری ایستاده ایم 
اما سوال . اجتماعی بزرگ و تاثیر گذاری در تغییر و تحوالت سیاسی آینده ایران خواھند بود

 ادر خواھند بود برنامھ، افقی واینجاست کھ بھ نفع چھ طبقھ و برنامھ ای عمل خواھند کرد؟ آیا ق
سمتی را در پیش بگیرند کھ منطبق بر رھائی کامل زنان باشد؟ آیا قادر خواھند بود تشخیص 
دھند کھ عمیق ترین منافعشان در دگرگونی انقالبی نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

  ایدئولوژیک در ایران است؟  
ھ دخالتگری زنان کمونیست انقالبی در جنبش زنان این مسئلھ بھ طور تعیین کننده ای وابستھ ب

دخالتگری نظری و عملی آنان می تواند در جابجایی تناسب قوای موجود در جنبش زنان . است
نقش باالئی را ایفا کند و از این طریق بر کل صحنھ سیاسی و صف آرائی طبقاتی در ایران تاثیر 

ر مورد امررھائی زنان را شفاف کنیم و دست بھ باید با جدیت افق و برنامھ کمونیستی د. گذارد
تالشی عظیم و جسورانھ در فراگیر کردن آن بزنیم تا برنامھ و افق کمونیستی تبدیل بھ قطب تاثیر 

  . گذاری در جامعھ شود
بھ جرات می توان گفت اگر کمونیسم واقعی تبدیل بھ قطب تاثیر گذاری در جنبش زنان نشود 

ی رھائی کامل در نیمھ راه مانده و حتا می توان گفت انرژی رھا شده از مبارزات زنان ایران برا
  .این مبارزات دست مایھ نوسازی نظام ستم و استثمار در اشکال جدید خواھد شد

در شرایطی کھ توده ھای مردم بیزار از شکاف ھای طبقاتی و فقرو استثمار، ستم دینی و 
حقوقی و ستم گری ملی، دست بھ اعتراض و  جنسیتی، رواج جھل و سنت ھای عقب مانده، بی

می تواند خشم زنان را بھ نیروی  یشورش و مبارزه می زنند، افق و برنامھ انقالب کمونیست
این حرکت نھ فقط در ایران بلکھ در کل . قدرتمندی در راه سرنگونی جمھوری اسالمی تبدیل کند

مسیر حرکت مبارزات رھائی بخش  خاورمیانھ و جھان گام مھمی در جھت رھائی بشریت بوده و
  . را روشنائی خواھد بخشید

در نتیجھ فرآیند . اما بر کسی پوشیده نیست کھ گرایشات گوناگونی در میان زنان کمونیست ھست
شفافیت بخشیدن بھ افق و برنامھ کمونیستی در زمینھ مبارزه رھائی بخش زنان، ضرورتا نیازمند 

برای فراگیر کردن دورنمای کمونیسم و دامن . ری استدامن زدن بھ بحث و جدل و جوشش فک
: زدن بھ بحث در میان زنان رادیکال وانقالبی و کل جامعھ، بر آنیم کھ کنفرانس ھائی را بھ حول

جنبش رھایی زنان نیاز بھ کدام افق دارد؟ ساختار ستم بر زن در کارکرد نظام کنونی حاکم بر 
ن در برنامھ و افق کمونیستی چھ جائی دارد؟ کدام جھان چھ جایگاھی دارد؟ مبارزه علیھ آ

... و . پراتیک مشخص جھت برھم زدن توازن قوای موجود در جنبش زنان مورد نیاز است
  .سازماندھی کنیم

  فریده رضائی، آذر درخشان، زمان مسعودی، صدیقھ محمدی، ثریا فتاحی و لیال پرنیان

  Zanane.chap@live.com      :ایمیل تماس با ما                   29 /2011/10



 71

 

  



 72

 زنده باد 
!جنبش رھایی زنان  

 

  


