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مقدمه 
کتابی که در پيشِ رو داريد يک مجموعه از مقاالتی است که ما ،پروانه قاسمی
و جابر کليبی در مورد مسائل زنان ،در فرصتها و به مناسبتهای گوناگون
نوشتهايم .انتشارِ اين مقاالت در يک کتاب از اين واقعيت ناشی شده است که
پراکندگیِ اين مقاالت موجب میگردد تا فکرِ اساسی که در همهی آنها دنبال
میشود ،پيوستگیِ خود را از دست داده و به اين ترتيب به طور ناقص دريافت
شود .تهيهی هر کدام از اين مقاالت ،در زمانهای معيّن و برای طرح يک يا
چند مساله از انبوه مسائلِ زنان تنظيم شده است و در برگيرندهی بخشی از
مسائل زنان میباشد .از اين رو هنگامی که در مجموع و در ارتباط با هم قرار
گيرند طبعاً ديد وسيعتری را در اختيارِ خواننده میگذارند .تکرار نکتهها و
مسائل همگون که در برخی از اين مقاالت آمده است نيز به دليل موضوع
مشترکی است که در همهی مقاالت دنبال میشود .با اين همه ،هرچه بيشتر
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مسائل زنان را بشکافيم و در زوايای گوناگون آنها را به کاوش بنشينيم ،به
دليل گستردگی و عمق اين مسائل ،باز هم قادر نهخواهيم شد بهطور کامل
حقِ مطلب را در اين زمينه اداء کنيم.
مسائل زنان با گستردگیِ تاريخی و عمق اجتماعیِ خود ،انبوهی از مسائل کهنه
و جديدِ حل نشده را شامل میشود که در مراحلِ مختلفِ تاريخیِ جامعهی
استبداد زدهی ايران انباشت شدهاند .جامعهی ايران از زمانی که خود را
شناخته همواره زير استبداد و ديکتاتوری و سرکوبِ شديد قرار داشته است و
ما حتا يک دورانِ مختصر را در طول تاريخ به ياد نداريم که مردمِ ما توانسته
باشند نفس راحتی کشيده و اندکی به عنوان انسانهايی با حق و حقوق
متعارفِ اجتماعی ،به خود پرداخته باشند .استبدادِ مستمر در جامعهی ايران،
اين جامعه را از رشد و تکاملِ طبيعی و پاسخگويی به نيازهای اجتماعی و
شخصيتیِ افراد آن باز داشته است .جنبشهای آزادیخواهانه که زنان بنا بر
نيازی که به تغييرات ساختاری در نظامِ اجتماعی و سياسیِ مُسلط بر جامعه
دارند ،در آنها شرکت وسيع کردهاند ،هيچگاه به اهدافِ خود نرسيدند و هر بار
اين زنان بودند که بيش از ديگران بايد نتايج ارتجاعی و خفقان و ترورِ ناشی از
شکست را تحمل میکردند.
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به باورِ ما ،مسائل زنان ،مسائلِ انقالب اجتماعیِ ايران میباشند که پرداختن به
آنها يکی از وظايف مهمِ هر انسان آزادیخواهی است .ما به سهمِ خود کوشش
میکنيم بخشِ مهمی از فعاليتهای سياسی و تحقيقیِ خود را در اين راستا
متمرکز کنيم.
پروانه قاسمی ،جابر کليبی
تابستان
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منیکزنم 


پروانه قاسمی


من زن صد سالهام
صدها هزار سالهام
زنی که تمامی رنجها را از هزاران سال پيش کشيده است
در قرونِ وسطا ،مرا چون جادوگری به آتش کشيدند
گاهی بهخاطر زن بودنم ،در کودکی زنده بگورم کردند
در جای جای اين کرهی خاکی،گاهی بهخاطر عشق آتشم زدند،سنگسارم
کردند
برای رشادتهايم
برای مبارزاتم
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برای آزادی
بهخاطر اينکه کارگرم
دهقانم
برای مادر بودنم
برای خواهر بودنم
بهخاطر زن بودنم
بهدارم کشيدن و تيربارانم کردند
حتا وقتی جالدان میخواستن مرا به دار بکشند ،شکنجهام کردند ،تجاوزم
کردند و بعد بهدارم کشيدند
من زنم ،زنی که به اندازه اين کره خاکی عمر دارم و رنجها کشيدهام
فريادهايم قرنهاست دل همگان را به درد می آورد
من سفيدم ،سياهم ،قرمز و زردم
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به هر رنگی که باشم يک زنم ،زنی که ديگر نمیخواهد به سانِ گذشته زندگی
کند
زنی که میخواهد دگرگون کند ،زنی که ديگر پايبند قوانين شما نيست
زنی که می خواهد آزاد و رها باشد و ديگران را نيز رها سازد

پروانه قاسمی
تقديم به همهی زنانِ ستمديدهی جهان
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مبارزهیطبقاتی

رهاییِزنانتنهادرروندِ
امکانپذیراست! 

سرمایهداری

علیهنظامِ
پروانه قاسمی/جابر کلیبی
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در ايران و ساير کشورهای جهان وضعيتِ زنان ،بهويژه زنانِ زحمتکِش در
نتيجهی بحرانها و نابسامانیهای نظامِ سرمايهداری باز هم به وخامتِ بيشتری
گرائيده است .اولين قربانيانِ بحرانهای اقتصادی و اجتماعیِ سرمايهداری،
کارگران و زحمتکِشان بهويژه زنان هستند .در همهی زمينههای اجتماعی،
اين حقوق و موقعيتِ اجتماعیِ آنهاست که قربانیِ تغييراتِ ساختاریِ جوامعِ
سرمايهداری میشود و اين امر تنها به کشورهای پيرامونی محدود نمیشود .در
کشورهای پيرامونی ،اساساً از حقوق و موقعيتِ اجتماعیِ زنان نمیتوان سخن
راند ،زيرا زنانِ اين جوامع در بیحقوقیِ کامل بهسر میبرند .بحثِ ما در اينجا
در برگيرندهی اشاراتی کلی به مسائل و مشکالتِ عمومیِ زنان است که طبعاً از
زاويهی ديدِ طبقاتی مورد تحليل و ارزيابی قرار میگيرد.
اگر مسائلِ زنان را بهطورِ مجرد و بدونِ ارتباطِ طبقاتی و اجتماعیِ آن در نظر
بگيريم ،امری که زمينهی فکری و سياسیِ برخی فمينيستهای ليبرال را
صرفنظر از تعلقِ
ِ
تشکيل میدهد ،مشکالتِ زنان بهطورِ عام شاملِ همه زنان،
طبقاتیِ آنها میشود .زيرا در عرفِ جامعهی مردساالرِ بورژوايی ،مسالهی
جنسيت و اين که زن به عنوانِ جنسيتِ درجه دو ،از حقوقِ اجتماعیِ مساوی
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با مردان برخوردار نمیباشد ،مسالهی پوشيدهای نيست .در عينِ حال نبايد
فراموش کرد که زنانِ بورژوا به دليلِ تعلقِ طبقاتی به طبقهی حاکم و شرکتِ
مستقيم و غيرِ مستقيم در سلطهی سياسی با زنانِ کارگر و زحمتکِش
تفاوتهای چشمگيری دارند .مضافاً ،کم نيستند زنانِ بورژوايی که در
ارگانهای سرکوبِ دولتی از باال تا پايين دارای مسئوليتهای تعيين کنندهای
هستند .بنا بر اين ،زنانِ کارگر و زحمتکِش و زنانِ بورژوا ،هر دو به يکسان در
مقابلِ تبعيضِ جنسيتی در جامعهی طبقاتی قرار ندارند .اگر نهخواهيم برخی
حقوقِ صوریِ بورژوايی در موردِ زنان را -که تازه همين هم نتيجهی مبارزهی
زنانِ زحمتکِش و سوسياليست در جوامعِ اروپايی است -ايده آليزه کنيم،
ناگزير بايد از اين فراتر رفته و مسالهی زنان را به عنوان يک مسالهی اساسی
در يک نظام اجتماعی -طبقاتی در نظر بگيريم .هنگامی که در جامعهی
طبقاتی ،موقعيتِ زنان توسط تقسيمِ کارِ اجتماعی تعيين میشود ،ناگزير برای
تغييرِ وضعيتِ اجتماعیِ زنان ،پيش از هر چيز بايد تقسيمِ کار و در يک کالم،
سازماندهیِ جامعه را تغيير داد .تغيير سازماندهیِ جامعه اما مسالهای تاريخی
است و مربوط به روابط طبقاتی در جامعه میشود .تا زمانی که سازماندهیِ
جامعه بر اساس مالکيت خصوصی و روابط کااليی استوار است ،نمیتوان انتظار
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داشت که ميانِ انسانها در روندِ توليد و بازتوليدِ حياتِ مادی ،مناسباتِ
ديگری جز مناسباتِ ارزشآفرينی و کسبِ سود حاکم باشد .از خودبيگانگیِ
ميانِ انسانها -از توليدکنندگان گرفته تا صاحبانِ ابزارِ توليد ،ناشی از روند
تقسيمِ کار و مکانيسمِ شيوهی توليد در جامعهی سرمايهداری است .در همين
روند است که انسانها ،زنان و مردان تبديل به اشياء و ابزار در خدمتِ گردش
و انباشتِ سرمايه میشوند که البته سهمِ زنان در اين روند ،در زوايای مرئی و
نامرئیِ روابطِ اجتماعی ،سهمِ سنگينتری است! به اين معنا ،آزادی و رهايیِ
زنان از قيد و بندِ جوامعِ سنتی ،در واقع رهايیِ انسانها از سلطهی طبقاتی
است.
جنبشِ کارگری در جامعهی سرمايهداری ،بهطور کلی به دليلِ مقام و موقعيتِ
تاريخی و اجتماعیِ طبقهی کارگر به عنوانِ طبقهای که بديلِ اجتماعیِ نظامِ
سرمايهداری است ،بستری است که مناسبترين شرايط را برای سايرِ مبارزاتِ
اجتماعی فراهم میسازد .جنبشِ زنان نيز به مثابهی يکی از ستونهای اصلیِ
تغييراتِ اساسی در جامعهی سرمايهداری ،برخالفِ تصوری که در ميانِ
فمينيستهای بورژوا ليبرال و نيز جرياناتِ چپِ سنتی رايج است ،مسالهای
روبنايی و صرفاً معلولِ قوانينِ مردساالر و سنتهای ارتجاعیِ باقیمانده از
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جوامعِ کهن نيست بلکه دقيقاً مقولهای زيربنايی و مربوط به تقسيمِ کارِ
اجتماعی در توليد است .در تقسيمِ کارِ اجتماعیِ بورژوايی در روندِ توليد است
که مقام و موقعيتِ همهی افرادِ جامعه تعيين میگردد و درست در اين ارتباط
است که مشکالتِ زنان با مسالهی استثمارِ نيرویِ کارِ زحمتکشان همسنخ و
همماهيت میشود.
بنا بر اين ،جنبشِ زنان به عنوان يک جنبشِ واقعیِ اجتماعی اگر بخواهد به
اهدافِ انسانیِ خود دست يابد ،بايد آيندهی خود را همسو و همسرنوشت با
مبارزهی آن طبقهای سازد که از نظرِ تاريخی و اجتماعی رسالتِ تغييرِ بنيادیِ
جامعهی سرمايهداری را به عهده دارد .درست در همين روند است که مبارزه
برای بهبودِ شرايطِ کار و زندگیِ زنان ،نه تنها در جامعهی سرمايهداری بلکه
حتا پس از انقالبِ اجتماعی و در جامعهی سوسياليستی ضرورتی اجتنابناپذير
است .انقالبِ سوسياليستی بدون عنصرِ مبارزه برای رهايیِ زنان اصوالً به اهداف
خود نهخواهد رسيد .در يک کالم مضمونِ مبارزاتِ زنان در ماهيتِ خود
سوسياليستی است و اين مضمون تنها در راستای مبارزه برای سوسياليسم
است که میتواند بهطورِ واقعی خود را بيان کند.
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نبرد برای رهايیِ زنان اما ،نبردی مداوم و در همهی ابعادِ زندگیِ اجتماعی بايد
جريان بيابد؛ در جامعه ،در خانواده ،در محل کار و بهويژه در جرياناتِ سياسی
بايد عليه آداب و رسومِ ارتجاعی و روابط مردساالر قيام کنيم .بدون چنين
مبارزهای ،نبردِ طبقاتی يکی از عناصرِ مهمِ رهايی را از دست میدهد و
سرنوشتی همچون سرنوشتِ انقالباتِ شکستخوردهی قرنِ گذشته میيابد.
مبارزه برای رهايیِ زنان به دليلِ ماهيتِ ضدِ سرمايهدارانهی خود نمیتواند در
محدودهای حقوقی و اجتماعی که بورژوازی تعيين میکند جريان بيابد و به
دستآوردهای ارزندهای برای زنان نايل گردد .انتخابِ سمبلها و اُرگانهای
حقوقی و سياسیِ بورژوايی برای طرحِ خواستهای ويژهی زنانِ ايران کجراههای
است که عمالً به جدايیِ مسائل زنان از مبارزهی طبقاتی عليه نظامِ
سرمايهداری میانجامد و جنبشِ زنان را از اهدافِ خود دور و از متحدانِ واقعیِ
آن محروم میسازد .بهويژه ،در دورانی که مبارزاتِ اجتماعی در ايران و جهان
ابعاد وسيعی میيابد و در اين ميان جنبشِ کارگری به نقشِ تاريخیِ خود آگاه
میشود ،جنبشِ زنان نمیتواند در مسير ديگری جز در راهِ مبارزه عليه نظام
سرمايهداری به خواستهای خود برسد .اين جنبش ماهيتاً بخشی
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تفکيکناپذير از مبارزاتِ زحمتکِشان عليه نظامِ سرمايهداری است و رشد و
تکاملِ خود را در اين راستا میتواند تأمين و تضمين کند.
جنبشِ زنانِ ايران نيز از اين اصل مستثنا نيست؛ به ويژه در دورانی که جنبشِ
کارگری میرود تا تبديل به جريانی تعيينکننده در صحنهی سياسیِ جامعه
گردد ،شرايط مناسبی برای مبارزهی زنان فراهم میشود.
درکِ اين شرايط برای جنبشِ زنانِ ايران اهميتِ اساسی دارد زيرا تنها راهِ رشد
و تکاملِ جنبشِ زنان ،پيوندِ اين جنبش با مبارزاتِ کارگری است .در غيرِ اين
صورت ،جنبشِ زنان بستر واقعیِ تحققِ اهدافِ خود را از دست خواهد داد و در
گير و دارِ مبارزهی طبقاتی به انحراف کشيده خواهد شد.
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مروریبروضعیتِجنبشِزنان
درایرانوجهان 
پروانه قاسمی
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از هنگامی که سوسياليستها برای اولين بار مسالهی زنان را به مثابهی يک
مسالهی اجتماعی -طبقاتی مطرح کردند ،دير زمانی میگذرد .کالرا زتکين
يکی از پيشکِسوتانِ کمونيست در جنبشِ زنان بود.
هم او بود که از حق و حقوق زنان دفاع کرد و حق رأی برای زنان را مطرح
ساخت ٨ .مارس به عنوان روزِ زن نيز به ابتکار او مورد تصويب کنگرهی
انترناسيونال دوم در سال  ،٩١٩١در کپنهاگ قرار گرفت .کمونيستها همواره
طرحها ،برنامهها و تئوریهای مهمی در رابطه با آزادی زنان ارائه دادهاند و
برای تحقق آنها نيز مبارزه کردهاند .با اين همه ،اگر بخواهيم يک ارزيابیِ
مختصری از نتايج اين کوششها بکنيم ،ترازنامهی چندان رضايتبخشی از اين
مبارزات بر جای نمیماند .با اين همه اين کمونيستها بودند که مسالهی زن
درجامعهی سرمايهداری را بهطور علمی و درست مطرح کردند.
انقالب اکتبر ،به عنوان آغاز دورانِ نوينی از حياتِ بشريت ،در عينِ حال که در
تحققِ آن بسياری از زنانِ مبارز سهمِ مهمی داشتند ولی ديری نپاييد و به
داليلی که در حوصلهی اين مقاله نيست ،شکست خورد و يکی از جنبههای
اين شکست کنار گذاشتن آزادیِ زنان از قيد و بندِ جامعهی سنتی بود .از آن
پس تفکر و عملکردی در جنبشِ کمونيستی جایِ خود را باز کرد که هيچ
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وجه مشترکی با ايدهها و انديشههای رهايیبخشِ کمونيستی در مورد زنان
نداشت .البته اين تنها مسائل زنان نبود که اين چنين از مبارزهی طبقاتی
حذف شد بلکه اين مساله به عنوان نمونهای است برای ساير مسائل اجتماعی
که همانندِ مسائلِ زنان به سرنوشتِ غمانگيزی دچار شدند!
در قيامها و انقالباتِ ديگر ،در اقصا نقاطِ دنيا نيز ،عليرغم شرکتِ گسترده و
فعالِ زنان در جنبشهای انقالبی ،هيچگاه مسائل و حقوقِ زنان به عنوان يکی
از مسائلِ اساسیِ انقالب مطرح نشده است.
در اروپا و امريکا بعد از پايانِ جنگ دوم جهانی ،به ويژه از سالهای  ۶١تا ٠١
ميالدی ،مبارزاتِ زنان به نقطهی اوج خود رسيد و از آنجا که مبارزاتِ
کارگری ،جنبشهای ملی و مبارزاتِ آزادیبخش در اين دوران خصلتی ضدِ
امپرياليستی داشتند ،جنبشِ زنان نيز تحتِ تاثيرِ چنين روندهايی ارزشهای
بورژوايیِ حاکم بر جوامعِ سرمايهداری را به زيرِ سوال کشيد .همگامی و
همسويیِ جنبشِ زنان با جنبشهایِ اجتماعی ديگر در اروپا و امريکا در اين
سالها باعث تقويتِ آن در مبارزه برای کسب حقوقِ دموکراتيک و اجتماعیِ
خويش گرديد و در اين راه به دستآوردهای نسبتاً مهمی نيز رسيد.
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اما ،طیِ سالهای  ،٨١که در واقع دورانِ اُفتِ جنبشِ کارگری و بهطورِ کلی
جنبشهای اجتماعی در متروپلهای امپرياليستی است ،جنبشِ زنان نيز اُفتِ
چشمگيری میيابد و بهجایِ ايدههای انقالبیِ پيشين اينک نوعی ليبراليسم بر
بخشهای معينی از اين جنبش مسلط میگردد .ماحصلِ اين وضعيت اينکه
فعاالنِ جنبشِ زنان بيشتر سعی میکنند تا راهحلهای سطحی برای مسائلِ
زنان را در نظامِ سرمايهداری و حکومتهای آن جستوجو کنند .در اين زمينه
نيز از طريق کتاب و مقاله سعی میکنند به توجيه تزهای ليبرالمآبانه بپردازند.
در عين حال برخی نيز بر اين باورند که برای آگاهیِ زنان و گرفتنِ حقوقِ
اجتماعیِ آنها اينک بايد از پايين اقدام نمود.
از جانبِ ديگر ،وضعيتِ نابرابرِ زنان با مردان و تبعيضاتِ پنهان و آشکار نسبت
به زنان در اروپا ،امريکا و کشورهای اسکانديناوی که عليرغم اشتغالِ وسيعِ
زنان در اين کشورها ،کماکان ادامه دارد ،اين نظر که زنان هرچه بيشتر در روندِ
کار و توليدِ اجتماعی شرکت کنند به همان نسبت و بهطورِ خودبهخودی به
حقوقِ برابر با مردان خواهند رسيد را تضعيف کرده است .شرکتِ زنان در کارِ
اجتماعی در عينِ حال که به استقاللِ اقتصادیِ زنان کمک میکند ولی
هيچگاه به خودیِ خود منجر به دريافتِ شعورِ اجتماعی و آزادی نمیگردد.

23

مبارزهی طبقاتی و رهاییِ زنان

البته استقاللِ اقتصادی پيششرطِ رشدِ آگاهی و زمينهی مادیِ دفاعِ زنان از
حقوقِ اجتماعیِ خويش در مقابلِ مردان است ولی هيچگاه به طور مکانيکی
چنين امری را ميسر نمیسازد .فراموش نکنيم که جنبهی ديگرِ کارِ اجتماعی
در روابطِ توليدِ سرمايهداری ،از خودبيگانگیِ فروشندگانِ نيرویِ کار نيز هست و
اين شاملِ کارگران و سايرِ شرکتکنندگان در روندِ توليد نيز میشود .زنان و
نيز مردان در مبارزه عليه نظام سرمايهداريست که به مکانيسمهای ضد بشریِ
اين نظام پی میبرند و راهحلِ اجتماعیِ آنرا میيابند .جنبشِ زنان با افتی که
از سالهای  ٨١به اين طرف بر آن سايه افکنده است هنوز هم نتوانسته حرکتِ
سياسی و اجتماعیِ خود را بر مبنای دقيقی ،مستقل از گرايشات بورژوايی
استوار سازد .در برخی از کشورها که زنان توانسته بودند بخشی از حقوق
اجتماعی خود را از نظام حاکم بگيرند ،بورژوازی دوباره به عناوينِ مختلف در
حالِ پس گرفتنِ آن است .برخی به غلط بر اين باورند که حقوق اجتماعی از
جمله حقوقِ زنان را بورژوازی "اعطاء" کرده است ،بنابراين بورژوازی قادر است
در اين زمينه نيز دست به رفرمهای معينی بزند .اين نظر زمانی که در رابطه با
ماهيتِ زنستيزِ جمهوریاسالمی بيان میشود ابتذالِ خود را به نحوِ روشنی
آشکار میسازد .پيروانِ اين نظر به اين اميد هستند که بورژوازیِ حاکم تحتِ
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عنوانِ روندِ "اصالحات" به معضلِ زنان نيز پاسخ خواهد داد! کم نيستند زنانِ
مدعیِ فمينيسم در ايران که مبارزه برای احقاقِ حقوقِ زنان را ابزاری در
خدمتِ برنامههای اصالحطلبانِ حکومتی کردهاند .عالوه بر جريانِ مسخرهی
فمينيسمِاسالمی که برای مدتی نُقلِ محافلِ جرياناتِ رفرميستی بود ،فمينيسمِ
اصالحطلب ترفندِ جديدی است برای منحرف کردنِ جنبشِ زنان و کشاندنِ آن
به دامانِ بورژوازی!
اما آنچه مربوط به وضعيتِ عمومیِ زنان در مقياسِ جهانی میشود ،اين
واقعيت است که بحرانِ ساختاریِ نظامِ سرمايهداری بارِ عمدهی بیکاری ،فقر و
نابسامانیِ اقتصادی و اجتماعی را بهدوشِ اقشار و طبقاتِ اجتماعیِ محروم
انداخته و اين زحمتکِشان هستند که بايد تاوانِ اين بحرانها را بدهند .طبعاً
زنان به عنوان بخشی از جامعه که عالوه بر تحملِ شدتِ روزافزونِ استثمار
نسبت به نيروی کار ،از روابطِ عقبماندهی جامعهی سنتی يعنی مردساالری
نيز رنج میبرند ،هدفِ مناسبی برای نابسامانیهایِ اقتصادی و اجتماعیِ نظامِ
سرمايهداری هستند .در نظام سرمايهداری اساساً صحبت از حلِ مسائل و
مشکالتِ زنان امری واهی و به دور از خصلتهای ضدِبشریِ اين نظام است به
همين دليل مبارزه برای آزادی و رهايیِ زنان از قيدها و بندهای جامعهی
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سنتی و دستيابی به حقوقِ برابر با مردان و برابریِ جنسيتی ،بهطورِ کلی يکی
از اساسیترين ستونهای هر انقالبِ اجتماعیِ ضدِ سرمايهداريست .توجه
نکردن به اين مساله ،بهر رو به شکست انقالب می انجامد .در يک کالم ،انقالب
اجتماعی بدون جهت گيری عليه نظام مردساالر ،به سرانجام نخواهد رسيد.
زنانِ مبارزِ ايران بايد به چند نکتهی مهم ،بيش از پيش توجه کنند :جنبشِ
زنان آيندهی خود را نه در همسويی با برنامههای اصالحطلبان بلکه در مبارزه
عليه مناسباتِ سرمايهداری که رژيمِ جمهوریاسالمی بر آن اساس سياستهای
زنستيزِ خود را پيش میبرد ،بايد جستوجو کند .اصالحطلبانِ حکومتی با
حمايت و همياریِ قدرتهای امپرياليستی با عَلَم کردنِ شيرين عبادی،
مهرانگيزِ کار و ،...هدفِ ديگری جز منحرف ساختنِ مبارزاتِ زنان ندارند.
جنبشِ زنان با تشکيلِ صفِ مستقلِ خود در مقابلِ دولت و تماميتِ جمهوری
اسالمی و همراه با کارگران و زحمتکشان از جمله دانشجويان ،معلمان،
پرستاران و ديگر اقشار مردمی قادر خواهد بود به نظام و سلطهی مردساالریِ
جمهوری اسالمی پايان دهد .رسيدن به کمترين و سادهترين حقوقِ اجتماعیِ
زنان تنها و تنها در روندِ مبارزه عليه نظامِ سرمايهداریِ حاکم و در جهتِ
سوسياليسم امکانپذير است.
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بشريت در چنگالِ جنگ و بربريتِ امپرياليستی فشرده میشود و عواقبِ
نکبتبارِ بحرانهای نظامِ سرمايهداری بيش از همه خود را به کارگران و
زحمتکشان ،به ويژه زنانِ زحمتکِش تحميل میکند و آنها هستند که بايد
تاوانِ سنگينِ بحرانها و نابسامانیهایِ نظامِ مردساالر را بپردازند .در ايران،
زنان زيرِ فشار و اختناقِ قوانين و سنتهای اسالمی که همهی عناصرِ فعالِ
جامعه را به بند کشيدهاند ،روزانه به نحوِ خشن و غير قابلِ تحملی تحقير و
سرکوب میشوند .تصادفی نيست که هم در رژيمِ پادشاهیِ پهلوی و هم در
نظامِ جمهوری اسالمی ،تمرکزِ سرکوب و اجحاف عليه زنان شاخص و نمادِ
استبدادِ عمومیِ مسلط بر جامعه است .از اين رو کمتر جنبشِ سياسی و
اجتماعی را در ايران سراغ داريم که زنان در آن وسيعاً شرکت نهنموده و نقشِ
مهمی را ،پابهپایِ مردان ايفا نکرده باشند .نقشِ زنان و شرکتِ وسيعِ آنها در
جنبشهای انقالبی از مشروطيت گرفته تا قيامِ مردمِ ايران عليه رژيمِ شاهی،
شرکتی وسيع و نقشی تعيين کننده بود .حضورِ فعالِ زنان در تمامِ حوزههای
مبارزه و اشکالِ متنوعِ آن ،چنان است که بدونِ اين عنصرِ مهمِ اجتماعی ،هيچ
جنبش و مبارزهای به پيروزی نمیرسد .با اين همه و علیرغمِ شرکتِ تعيين
کنندهی زنان در مبارزاتِ اجتماعی ،ما کمتر با بهبودِ وضعيتِ اجتماعیِ آنها،
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پس از پايانِ هر دوره از مبارزه هستيم .اگر مبداء حرکتِ اجتماعی و سياسیِ
زنان را جنبشِ تنباکو و جنبشِ مشروطه بگيريم (هر چند که زنان در اغلبِ
جنبشهای اجتماعی و سياسیِ تاريخِ ايران همواره و در اشکالِ مختلف شرکت
داشتهاند!) و سپس مبارزاتِ آنها جهتِ دموکراتيزه کردنِ حياتِ سياسی،
اقتصادی و اجتماعی در دورانهای پس از جنگِ دومِ جهانی(جنبشِ ملی کردنِ
صنايعِ نفت ٠١ ،تير و  ،....و قيامِ زحمتکِشانِ ايران عليه رژيم پهلوی) را به ياد
بياوريم آن وقت در خواهيم يافت که در هيچکدام از اين مراحلِ مبارزه ،نه تنها
کوچکترين گشايشی در زمينهی مشکالت و مسائلِ اجتماعی و سياسیِ زنان
ايجاد نگرديد بلکه در اين ميان حتا خواستها و نيازهایِ اجتماعیِ آنها نيز
مطرح نشده است .برای مثال در جنبشِ مشروطه ،شرکتِ زنان تنها محدود به
حضورِ تودهایِ آنها در ميتينگها و تدارکِ جبههی نبرد نمیگرديد و در
زمينههای ديگر ،از جمله تشکيلِ گروههای مسلح در سنگرهایِ مقاومت عليه
ارتجاع را نيز شامل میشد .اجسادِ دختران ،که با پوشيدنِ لباسِ مردانه در
سنگرها میجنگيدند ،تنها نمونهای از شرکتِ زنانِ انقالبی در جنبشِ مشروطه
است .در همين نمونهی تاريخی ،ما شاهدِ موقعيتِ غمانگيزِ زنان و نفوذِ تابوها و
تحجرِ مذهبی در جامعهی عقبماندهی سنتی میباشيم .آنها ناگزير میشوند
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برای شرکت در مبارزه ،هويتِ جنسيتیِ خود را در زير لباسِ"مردانه"پنهان
کنند تا در تصادم با سنتهای ارتجاعیِ جامعه قرار نگيرند .نتايجِ جنبشِ
مشروطه نشان داد که در اين جنبش نه تنها به مسائلِ زنان توجه نشد بلکه در
قانونهای مصوبِ مجلس ،زنان کماکان فاقدِ حقوقِ اجتماعیاند .با اين همه،
شرکتِ عملیِ زنان در مبارزاتِ سياسی میرفت تا شرايطِ اجتماعی را بهسودِ
زنان تغيير دهد .پس از جنبشِ مشروطه ،زنان کوشيدند سازمانهای ويژهی
خود ،از قبيلِ"نسوانِ وطنخواه""،بيداریِ نسوان"" ،پيکِ سعادت""،مجمعِ
انقالبِ نسوان" و ،...را تشکيل دهند و از اين طريق مسائلِ خاصِ خود را در
جامعهی سنتیِ اسالمزده مطرح سازند .درست در همين رابطه است که
روحانيون برای سرکوبِ جنبشِ زنان و جلوگيری از رشدِ ايدههای مترقی در
جامعه وارد عمل شدند و قانونهای جديدی در زمينهی سانسورِ مطبوعات،
بهويژه درموردِ مسائلِ زنان وضع میگردد .در چارچوبِ اين قانونها ،کسانی که
نسبت به وضعيتِ زنان انتقاد میکردند يا عليه چادر و حجابِ اسالمی مطالبی
منتشر مینمودند ،بايد مجازات شوند.
نفوذِ قوانينِ اسالمی در تعيينِ وضعيتِ حقوقیِ زنان در دورانِ حاکميتِ خاندانِ
پهلوی که گويا با"کشفِ حجاب" و "انقالبِ سفيد" زنان را از قيد و بندهای
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اجتماعی "آزاد" کرده است نيز ادامه داشته و جز در مواردِ سطحی و ظاهری،
وضعيتِ اجتماعی و حقوقیِ زنان تغييرِ چندانی نکرده است .هنگامی که نظارتِ
روحانيون بر قوانين و تصميماتِ مجلس ،بهعنوانِ يک اصلِ ارگانيک در
قانوناساسیِ شاهنشاهی گنجانده شده است ،چگونه میتوان توقع داشت که
وضعيتِ حقوقیِ زنان دستخوشِ تغييراتی اساسی شود؟
محروميتِ زنان از حقوقِ انسانی و لزوم مبارزهی آنان برای رسيدن به آزادی و
برابری اولين بار توسط حزبِ کمونيستِ ايران مطرح شد و در جنبشِ مشروطه
و بعدها در ايجاد جمعيتهای مختلفِ زنان تاثيرِ بهسزايی داشت .پس از جنگِ
دومِ جهانی ،حزبِ توده نيز در تقويتِ جمعيتها و جنبشِ زنان نقش داشت
ولی از نفوذِ خويش در جنبشِ زنان برای پيشبُردِ سياستهای فرصتطلبانه و
سازشکارانه که در چارچوبِ منافع و سياستِ بينالمللیِ اتحادِ شوروی تنظيم
میشد ،استفاده میکرد .بهطورِکلی ،جنبشِ سنتیِ کمونيستی گرچه مسائلِ
زنان را مطرح کرده و برای رهايیِ آنها از روابط و شرايطِ عقبماندهی جامعهی
طبقاتی ،سياست و تئوریهای قابل توجهی تدوين کرده است ولی در عمل نه
تنها کوششی در تحققِ آنها نشد بلکه مبارزه در جهتِ حلِ مسائلِ زنان به
آيندهی نامعلومی که هيچگاه متحقق نشد ،محول گرديد .تفکيکِ مبارزه برای
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کسبِ حقوقِ زنان از مبارزهی طبقاتی ،شرايط را برای ادامهی روابطِ
مردساالری در جامعه فراهم کرد .اين واقعيت که مسائلِ زنان بخشی
تفکيکناپذير از مسائلِ انقالبِ اجتماعی است و تکاملِ جامعه بدون کوشش در
دگرگون ساختن وضعيتِ زنان امکانپذير نيست ،بهدستِ فراموشی سپرده شد.
در جنبشِ چپ و کمونيستیِ ايران نيز فرهنگِ مردساالر جایِ خود را دارد و در
اشکالِ مختلف خود را توليد و بازتوليد میکند .در برنامه و سياستِ اغلبِ
جرياناتِ چپِ ايرانی اصوالً مسائلِ زنان جایِ ويژهای اشغال نمیکند و برخورد
به اين مسائل با همان بينشِ سنتی انجام میگيرد که مشکالتِ زنان را روبنايی
و تابعی جزمی از تغييراتِ زيربنايی میداند و به اين ترتيب آن را به بعد از
انقالب محول میکند .در حالی که در واقعيت اما ،مسائلِ زنان يکی از مهمترين
و اساسیترين مسائلِ جامعهی طبقاتی است و مربوط به چگونگیِ تقسيمِ کارِ
اجتماعی در روندِ توليد و باز توليد وحياتِ مادی است.
شرکتِ وسيعِ زنان در مبارزه عليه رژيمِ شاه و نقشِ اساسیِ آنها در قيامِ
 ٩٠۵٠در ايران نه تنها هيچ کمکی به ايجادِ شرايطِ مناسب برای زنان نکرد
بلکه اولين قربانیِ ستمگریِ رژيمِ اسالمی زنان بودند .همانطور که در پيش
گفتيم ،نقشِ فعالِ زنان در جنبشهای اجتماعیِ ايران کمتر دستآوردی
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بهسودِ بهبودِ وضعيتِ ناهنجارِ اجتماعیِ آنها داشته است .سهمِ نيروهایِ چپ و
کمونيست در ناکامیِ جنبشِ زنان در روندِ مبارزاتِ اجتماعی را نبايد فراموش
کرد .اين جريانات بدون توجه به ويژگیهایِ جنبشِ زنان کوشيدند از آن به
عنوان وسيلهای جهتِ تحققِ اهداف و سياستهای عمومیِ خود استفاده کنند.
اغلبِ اين نيروها که در حقيقت بايد پرچمدارِ آزادی و رهايیِ زنان باشند خود
تصورِ مغشوش و ناروشنی از نقش و اهميتِ آزادیِ زنان در روندِ انقالبِ
اجتماعی و دموکراتيزه کردنِ شرايطِ جامعه و در نتيجه در گذار به جامعهی
آزاد و رها داشتند و متاسفانه هنوز هم چنين تفکری بر بخشِ وسيعی از
جرياناتِ سياسی حاکم است .در اين هيچ شکی نيست که زنان و مردانِ کارگر
و زحمتکِش تنها به اتفاق و در يک سازماندهیِ طبقاتیِ مشترک میتوانند
روند دگرگونیِ بنيادیِ جامعه را در جهتِ رهايی از قيد و بند روابطِ
سرمايهداری که علتِ اصلیِ نابسامانی ،استثمار ،فقر و مذلت و تحميلِ نظامِ
مردساالر است ،آغاز کنند .با اين همه طرحِ مسائلِ ويژهی زنان و مبارزهی
آنها در جهتِ تحققِ تساوی و حقوقِ برابر با مردان ،حتا در سازمانهای
طبقاتی نيز ضرورتی اجتنابناپذير است .بايد بر اين واقعيت تاکيد نمود که
زنان بهعنوانِ نيمی از جامعه همواره در زيرِ ستم و اجحافِ مضاعف که ناشی از
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مذهب ،سنتهای عقبمانده و تقسيمِ کارِ اجتماعیِ سرمايهداری است ،قرار
دارند و کوشش برای دگرگون ساختنِ اين شرايط عالوه بر نبردِ عمومیِ ضدِ
سرمايهداری ،کوششِ ويژهایست که حاملِ اصلیِ آن خودِ زنان هستند .در يک
کالم زنان در جامعهی سرمايهداری عالوه بر مبارزهی عمومی عليه اين نظام،
ناگزيرند در درونِ جنبشِ انقالبی نيز عليه آداب ،سنتها و امتيازاتِ
مردساالری نيز به مبارزه برخيزند .اين نبرد عنصری تفکيکناپذير در مبارزهی
طبقاتی در راهِ سوسياليسم است که بدونِ آن مبارزهی انقالبی مفهوم واقعیِ
خود را از دست خواهد داد .از اين رو سازماندهیِ نيرویِ مستقلِ زنان برای
مبارزه در سطوحِ مختلف اهميتِ تعيين کنندهای میيابد .اين مبارزه اما ،بدونِ
ارتباط با نيروهای ديگرِ جامعه و جدا از روندِ عمومیِ ضدِ سرمايهداری ره به
جايی نمیبرد.
يکی از کمبودهایِ اساسی که تاکنون شرکتِ فعالِ زنان در جنبشهایِ سياسی
و اجتماعی داشته است ،مطرح نکردنِ خواستها و مسائلِ ويژهی خود در
مبارزه عليه نظامِ حاکم بوده است .در حالی که مسائلِ ويژهی زنان بخشِ
مهمی از مسائلِ اساسیِ انقالباند .از اين رو ،در هر جنبشِ سياسی و اجتماعی
بايد اهميتِ خاصی به شعارهای ويژهی زنان داده شود .شرکتِ زنان در مبارزه
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بايد از حالتِ جنبی ،تبعی و فيزيکی خارج شده ،تبديل به حرکتی سياسی
گردد.
جنبشِ اجتماعیِ زنان در عينِ حال متاثر از منافعِ طبقاتیِ متخاصم نيز هست.
جرياناتِ بورژوايی چه در حاکميت و چه در خارج از آن میکوشند تا اين
جنبش را منحرف ساخته در خدمت منافعِ طبقاتیِ خود قرار دهند .اختراعِ
عنوانهای بیمسمايی چون "فمنيسمِ اسالمی" از اين دست است .اما رشد و
گسترشِ مبارزاتِ مردم عليه رژيمِ اسالمی و شرکتِ گستردهی زنان در اين
جنبش بيانگرِ شکستِ برنامههای تحميقیِ رژيم در موردِ زنان است .زنانِ
مبارز به خوبی دريافتهاند که رژيمِ فاسد و قوانينِ ارتجاعیِ اسالم همانندِ
مذاهبِ ديگر ،ذاتاً زنستيز و عميقًا ضدِ بشریاند .قوانين و ضوابطِ اسالمی چه
در حاکميت و چه در خارج از آن ماهيتاً يکی است و در هر شکل و شمايلی
هم که عرضه شوند ،جز سرکوب و ديکتاتوریِ لجامگسيخته عليه همهی
زحمتکِشان ،بهويژه زنان حاصلی نخواهند داشت.
از اين رو ،راهِ رهايیِ زنان از قيدها و بندهای قرونِ وسطايی که امروز نظامِ
سرمايهداری عليه زنان اعمال میکند ،راهِ مبارزه برای سوسياليسم است .در
اين راستاست که زن و مرد کارگر و زحمتکِش به اتفاق يکديگر ،جامعهای
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آزاد و خالی از تبعيضِ طبقاتی ،نژادی و جنسيتی را پی خواهند ريخت .در اين
مبارزه زنانِ ايران بهعنوان بخشی تفکيکناپذير از جامعهی جهانی ،تنها نيستند
و مبارزهی آنها به مرزهای ايران محدود نمیشود .آزادی زن ايرانی ،مثل
آزادی هر قشر و طبقهی به بند کشيدهای در دورانِ کنونی ،جز از طريق
همبستگیِ جهانی ميان نيروهایِ انقالبیِ ضدِ سرمايهداری امکانپذير نيست.
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 ٨مارس به عنوان سمبل آزادی و رهايیِ زن ،در واقع دستآوردِ جنبشِ
کارگری است که در سال  ٩١٩١در کنگرهی انترناسيونالِ سوسياليستی به
تصويب رسيد .از آن پس بشريتِ مترقی همه ساله اين روز را گرامی میدارد.
در اين روز ،بهويژه زنانِ کشورهای به اصطالح متمدن و "دموکراتيک" با
برپايیِ تظاهرات ،جلسات و ميتينگها به اعتراض نسبت به تضييقات مضاعفی
که در اين کشورها نيز به زنان اعمال میشود ،به اعتراض میپردازند .بنابراين،
تنها زنانِ کشورهای عقبمانده و زيرِ سلطهی استبداد نيستند که صرفاً به دليلِ
جنسيت خود مورد انواع و اقسام فشارها و تضييقاتِ فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی قرار دارند .در کشورهايی که نظامِ به اصطالح دموکراتيک حاکم
است ،علیرغمِ کسبِ برخی حقوقِ زنان که آنهم دستآوردِ سالها مبارزهی
انقالبی و پیگيرِ آنها است ،زنان هنوز در بسياری زمينههای اقتصادی،
سياسی ،شغلی و اجتماعی نسبت به مردان در مرتبهی پايينتری قرار دارند .از
اين رو جنبشِ زنان(فمينيسم) مانند هر جنبشِ اجتماعی و طبقاتیِ ديگر نه
تنها از مرزهای اين يا آن کشور گذشته و تبديل به پديدهای جهانی شده بلکه
در عينِ حال برای از ميان برداشتنِ واقعیِ تبعيضها و فشارها عليه زنان بايد از
نظامهای طبقاتیِ کنونی که بر مالکيتِ خصوصی بنا شدهاند ،نيز فراتر رفت.
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بدين سان ٨ ،مارس برای زنانِ مبارز فرصتی است تا به مسائل و مشکالتی که
فرا راهِ سازماندهیِ خود در جهتِ کسب حقوقِ اجتماعیِ خويش با آنها
روبرويند ،بپردازند .پرداختن به اين مشکالت اما تنها مربوط به زنان نمیشود
بلکه به دليل ريشهای و اساسی بودنِ اين مشکالت و در نتيجه خصلتِ
اجتماعی و عامِ آنها ،جنبشِ زنان از نظرِ اجتماعی و سياسی تبديل به عنصری
ارگانيک در مبارزاتِ رهايیبخشِ کارگران و زحمتکِشان شده و مسالهی زنان
به مثابهی يکی از مسائلِ گرهیِ جامعه ،مربوط به همهی نيروها و جرياناتِ
سياسیِ مترقی میشود .اين واقعيت اما ،تاکنون در ميانِ اغلبِ جرياناتِ مترقی
و انقالبی به ندرت از زمينهی مناسبی برخوردار شده است .در جنبشِ مترقی و
سوسياليستی ،گرچه بهطورِ لفظی و تئوريک وضعيتِ زنان به درستی تحليل
شده ولی راه عملیِ چيرگی بر آن چندان روشن و خالی از ابهام نيست .به
همين دليل ،يکی از مسائلِ مهم و برجستهای که جنبشِ نوينِ کمونيستی بايد
در برخورد به مشکالت و نقدِ انحرافاتِ اين جنبش طی قرنِ گذشته مورد توجه
جدی قرار دهد ،مسالهی زنان به عنوانِ مسالهای اجتماعی -طبقاتی است.
اساساً مبارزه در راهِ دگرگونیِ بنيادیِ جامعه بدون قرار دادنِ مسالهی زنان به
عنوانِ عنصری ارگانيک در استراتژی و تاکتيکِ اين روند ،مبارزهای ناقص و
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بدونِ سرانجام است ،زيرا بر خالفِ تصورِ غالب بر بخشهای مهمی از جنبشِ
کمونيستی که اين مساله را روبنايی قلمداد میکند و حلِ آن را به آيندهای
نامعلوم میسپارد ،مسالهی زنان يکی از مسائلِ ريشهای در زير بنایِ اقتصادی و
روابطِ توليدی جامعهی طبقاتی است .درست به همين خاطر است که
بورژوازی میکوشد با نفوذ در جنبشِ زنان ،آن را از پيوند يافتن با سوسياليسم
و طبقهای که رسالتِ تاريخیِ تغيير بنيادیِ جامعه را به عهده دارد ،يعنی
پرولتاريا باز دارد .اين در عينِ حال بيانِ اهميتِ سياسیِ جنبشِ زنان در
مبارزاتِ اجتماعی است.
در ايران نيز عَلَم کردنِ "فمينيسمِ اسالمی" يکی از مظاهرِ چنين کوششی
است که توسطِ جمهوری اسالمی برای تحقيرِ زنان و ادامهی اسارتِ آنها
طرحريزی شده است .در اين ميان برخی جريانات که بر خود عنوانِ فمينيست
را نهادهاند ،در خارج و داخل به دليل درکِ محدود از جنبشِ فمينيستی و در
نتيجهی جدا کردنِ مسائلِ زنان از مبارزهی سياسی و طبقاتی ،تا مدتها به
ديدهی مثبت به اين پديدهی ارتجاعی مینگريستند .پس از بر مال شدنِ
ماهيتِ واقعیِ فمينيسمِ اسالمی ،بورژوازی به عناوينِ مختلف و در پوششهای
گوناگونِ فرهنگی ،هنری و اجتماعی به کوششهای خود برای تحميقِ زنان و
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به هدر دادنِ پتانسيلِ انقالبیِ عظيمی که در اين جنبش نهفته است ،ادامه داد.
خاتمی با شعارهای عوامفريب به ميدان آمد و چه بسيار جرياناتِ سياسی را
برای مدتِ طوالنی به دنبالِ خود کشاند .کم نبودند زنانِ مدعیِ فمينيسم در
ايران و خارج که در خاتمی نور اميدی مشاهده کردند و با حمايت از او در واقع
به ادامهی حاکميتِ ضدِ زنِ اسالم کمک کردند.
اوجِ عقبماندگی و ضعفِ برخی جرياناتِ فمينيست و سازمانهای به اصطالح
مدافعِ زنان اما هنگامی است که اين جريانات و نيز برخی افراد از جايزهی صلحِ
نوبل به خانم عبادی چنان دست و پای خود را گم کردند که اين ترفند
امپرياليستی برای "اصالح" چهرهی منفورِ ضدِ زنِ اسالم و توجيه جمهوری
اسالمی را"پيروزی زنان ايران" قلمداد کردند .نوعی فمينيسمِ بورژوايی در ميان
برخی جرياناتِ به اصطالح مدافعِ حقوقِ زنان حاکم است که "زن" را نه يک
عنصرِ اجتماعی -طبقاتی بلکه صرفاً يک جنسيتِ فاقدِ روابطِ اجتماعی
میپندارد و برای اين طرزِ تفکر تنها زن بودن کافی است تا همه چيز توجيه
شود .از سویِ ديگر جرياناتِ اسالمی در اپوزيسيون ،از قبيلِ سازمانِ مجاهدين
و  ، . . .با همان تفکرِ ارتجاعی نسبت به زنان ،از آنها به عنوانِ ابزارِ تحققِ
سياستهای خود استفاده میکنند.
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موانع و مشکالتی که پيش پایِ سازمانيابیِ نيروی عظيمِ زنان قرار دارد اما،
تنها به کوششهای بورژوازی در داخل و خارجِ رژيم محدود نمیشود .در ميانِ
جرياناتِ چپ ،کمونيست و فمينيستِ ايرانی نيز اهميت و ضرورتِ جنبشِ
مستقلِ زنان در مبارزهی سياسی و طبقاتی هنوز آنطور که بايد و شايد درک
نشده است .در اين بخش از اپوزيسيون در عينِ حال که زمينههای تئوريک و
سياسیِ قابلِ توجهی وجود دارد ولی هنوز برخی تابوها که محصولِ جامعهی
سنتیِ عقبمانده هستند ،در اين گروهها به حياتِ خود ادامه میدهند .يکی از
مشکالتی که منجر به دوریِ زنانِ ايران از سازمانهای مزبور شده ،همين
وضعيت است .مردساالری که در روابط و شيوهی توليدِ سرمايهداری توليد و
بازتوليد میشود ،در اشکالِ مختلف و ظواهرِ گوناگون ،در ميانِ جرياناتِ چپ
نيز وجود دارد .تقسيمِ کار و مسئوليت در سازمانهای سياسی و در روابطِ
خانوادگی ،همه و همه شديداً تحتِ تاثيرِ ارزشها و معيارهایِ جامعهی سنتی
قرار دارند .اينها همه در مجموع مشکالتِ فرهنگی ،سياسی و بينشی هستند
که به عنوانِ موانعِ اصلیِ فرا راهِ سازمانيابیِ جنبشِ زنان قرار دارند .غلبه بر
اين مشکالت نياز به مبارزهای جدی از جانبِ زنان و مردانِ انقالبی در همهی
سطوحِ فرهنگی ،سياسی و سازمانی دارد.
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سازمانیابیِآن ،

جنبشِزنان،مطالباتواشکالِ
پاسخیبهنابرابریِجنسیتی 
پروانه قاسمی
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وضعيتِ اجتماعیِ زنان در هر جامعه نمودارِ وضعيتِ عمومی و درجه رشد
سياسی و اجتماعیِ آن جامعه است .از اين رو پيش شرطِ پيشرفت و تعالیِ هر
جامعه تأمينِ حقوق و آزادیِ زنان در آن ،از روابطِ خانوادگی گرفته تا تقسيم
کارِ اجتماعی است!
نگاهی گذرا به تاريخِ مبارزاتِ اجتماعی -تا آنجا که تاريخ به ياد دارد ،نشان
میدهد که زنان همواره عليهِ شرايطِ ناهنجارِ کار و زندگیِ خويش مبارزه
کردهاند و ما کمتر انقالب و جنبشی را میشناسيم که زنان در آن نقشِ مهم و
تعيينکنندهای ايفا نکرده باشند .زنانِ مبارز همگام با مردان عليه نظامهای
استبدادی و ضدِ مردمی پيکار کردهاند .واقعيت اين است که علیرغمِ همهی
نقش و سهمِ مهمی که زنان تا کنون در انقالباتِ اجتماعی داشتهاند ،در
سرانجامِ انقالبات و دگرگونیهای اجتماعی ،مسائل و مشکالتِ آنها کمتر راهِ
حلِ اصولی و واقعی يافته است .انقالبهای بورژوايی به دليلِ خصلت و اهدافِ
خويش هيچگاه قدمی در راهِ آزادی و رهايیِ زنان از نظامِ مردساالر و کسبِ
حقوقِ مساوی با مردان برای زنان برنداشتهاند .جنبشِ سنتیِ کمونيستی نيز
گرچه مسائل و مشکالت اجتماعیِ زنان را مطرح کرده و برای رهايیِ آنها
سياست و تئوریهای قابلِ توجهی تدوين کرده است ولی در عمل ،به ويژه پس
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از شکستِ انقالبِ اکتبر ،اندکی پس از کسبِ قدرتِ سياسی توسطِ حزبِ
کمونيستِ شوروی ،اين تئوریها و سياستها هيچگاه عمالً تحقق نيافتند.
بنابراين چگونگیِ برخورد به آزادی و رهايیِ زنان از قيود و بندهایِ سنتی و
تحققِ برابریِ جنسيتی ،يکی از ستونهای اساسیِ انقالبِ اجتماعی است که
عدمِ توجه به آن بدونِ ترديد به شکستِ انقالب میانجامد .شايد بتوان عللِ
ناکامیِ جنبشِ کمونيستی در زمينهی مبارزه برای رهايیِ زنان را در درکِ
اکونوميستیِ غالب بر اين جنبش که تغيير و دگرگونیِ مناسباتِ اجتماعی را نه
در مبارزهی طبقاتی بلکه از طريقِ رشدِ نيروهایِ مولد و تکاملِ اقتصادی و
تکنيکیِ جامعهی پس از انقالب میپنداشت ،يافت.
در عينِ حال ،تفکرِ غالب بر جنبشِ کمونيستی مسائل و مشکالتِ زنان را
سطحی و روبنايی میدانست که تازه پس از تغييرِ زير بنایِ اقتصادیِ جامعه
است که میتوان در جهتِ حلِ آنها گام برداشت .بدينسان با تفکيکِ يکی از
مسائلِ اساسیِ جامعه که در ارتباطِ مستقيم با زيربنایِ توليدیِ آنست و در
واقع محصولِ تقسيمِ کارِ مبتنی بر شيوهی توليدِ آن میباشد ،انقالب را از
محتوایِ تاريخی و اجتماعیِ آن خالی نمود و به باورِ من اين يکی از عواملِ
اصلیِ شکستِ انقالب بود .در يک کالم انقالبِ اجتماعی بدونِ جهتگيری عليه
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نظامِ مردساالر قادر نخواهد بود سلطهی طبقاتیِ بورژوازی را در هم شکند و به
جایِ آن مناسباتِ اجتماعِ مترقی را بنشاند .پدرشاهی و مردساالری در جامعه،
در حقيقت بازتابِ سلطهی طبقاتیِ طبقاتِ ارتجاعی بر جامعه است .بهطورکلی
ظلم و ستم عليه زنان با تکوينِ مالکيتِ خصوصی و پيدايشِ طبقات آغاز شد و
در روندِ تکاملِ جوامع در دورانهای مختلف اشکال و مضامينِ متنوعی به خود
گرفته است .در حقيقت ،جنبشِ زنان به معنای واقعی و سياسیِ آن در دورانِ
سرمايهداری شکل گرفت و زنان برای رسيدن به يک سلسله مطالباتِ سياسی-
اجتماعی و از بين بردنِ نابرابریها و اجحافاتی که به ويژه شاملِ حالِ زنانِ
طبقاتِ محرومِ جامعه (کارگران و زحمتکِشان) میشد ،به مبارزه پرداختند .در
اين نبرد ،زنان در کشورهای سرمايهداریِ پيشرفته موفق به کسبِ برخی
حقوقِ اجتماعی شدند ولی هنوز در زمينهی برابریِ کامل با مردان يا به عبارتِ
دقيقتر ،در از ميان برداشتنِ نظامِ مردساالری راهِ ناهموار و درازی را در پيش
دارند .اما ،در جوامعِ پيرامونی از قبيلِ ايران که به دليلِ عقبماندگیِ اقتصادی
و اجتماعی و حاکميتِ بالمنازعِ ديکتاتورها ،کمتر فضايی برای مبارزاتِ واقعیِ
اجتماعی باز شده است ،از يکسو و عدمِ توجهِ جرياناتِ سياسی به اهميتِ
مسالهی زنان در مبارزه برای دگرگونیِ سياسی و اجتماعی و دموکراتيزه کردنِ
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شرايطِ اجتماعی ،از ديگر سو ،جنبشِ زنان هيچگاه ،به عنوانِ جنبشی اجتماعی
که دارایِ شرايط و ويژگیهای معٌين است امکانِ رشد و تکامل نيافته است.
پس از استقرارِ جمهوری اسالمی که با سرکوبِ شديد و همه جانبهی نيروهایِ
مترقی ،کارگران و زحمتکِشان سنگِ بنایِ آن گذاشته شد ،زنان به نحوِ
بیسابقهای تحتِ فشار قرار گرفتند و از همهی حقوقِ اجتماعی محروم گشتند.
زنان در اين دوران به مبارزهای ملموس ولی فاقدِ جهت و سازمانيافتگی و
بيشتر عکسالعملی نسبت به اقداماتِ سرکوبگرانهی حاکميتِ اسالمی دست
زدند .گرچه اين مبارزه بهشدت سرکوب شد و هر روز بيش از پيش زنان در
چنبرهی ستمِ اسالمی از حقِ زيست به عنوانِ يک انسانِ کامل محروم میشوند
ولی وجودِ مادی و اجتماعیِ آنها مزاحمِ جدیِ ادامهی حياتِ حاکميتِ اسالمی
است.
در اينجا بايد يادآوری کنيم که در قيامِ مردمِ ايران در سالِ  ٩٠۵٠که منجر به
درهمپاشیِ نظامِ شاهی گرديد ،نيروی عظيمِ زنان يکی از پايههای اساسیِ آن
بود .شرکتِ زنان اما ،در اين جنبش بدونِ طرحِ خواستهای ويژهی آنان انجام
گرفت و در اين زمينه میتوان از مسئوليتِ مستقيم و آگاهانهی نيروهای
مدعیِ "چپ" و کمونيست سخن گفت .اغلبِ اين نيروها که میبايد پرچمدارِ

47

مبارزهی طبقاتی و رهاییِ زنان

مبارزاتِ اجتماعیِ زنان باشند ،خود تصورِ مغشوش و ناروشنی از نقش و اهميتِ
آزادیِ زنان در روندِ انقالبِ اجتماعی و دموکراتيزه کردنِ شرايطِ جامعه داشتند
و متاسفانه هنوز هم اين تفکر در بقايایِ اين جريانات به حياتِ خود ادامه
میدهد .بخشِ نسبتاً وسيعی از نيروهایِ مدعیِ کمونيسم تحققِ برابری ميانِ
زن و مرد را هنوز منوط به تحققِ انقالبِ اجتماعی میدانند و بنابراين ضرورتی
برای مبارزهی مشخص بر سرِ مسالهی زنان در پيش از انقالب نمیبينند .در
حالی که درست بر عکس ،تحققِ انقالبِ اجتماعی در بسترِ مبارزه برای برابریِ
زنان با مردان و رهايیِ اين دو از قيد و بندِ جامعهی طبقاتی و سلطهی سياسی
و اجتماعیِ بورژوازی تکوين میيابد.
در مقابلِ اين انحراف اما انحرافِ ديگری که ساليانِ دراز بر جنبشِ زنان سايه
انداخته آن را از حرکت در جهتِ تغييرِ شرايط و اوضاع ،در مسيرِ تحققِ برابریِ
زنان با مردان باز داشته است ،قرار دارد .برخی جريانات اصوالً آزادی و رهايیِ
زنان را نه در مبارزهی طبقاتی عليه نظامِ سرمايهداری حاکم بلکه در خارج از
آن میپندارند و به اين ترتيب جنبشِ زنان را از عناصرِ اجتماعیِ مهمی که
دارای منافعِ تاريخیِ معينی در درهم شکستنِ نظامِ سرمايهداری دارند ،محروم
میسازند .چگونه ممکن است که ادعایِ برابری و آزادی برای زنان را کرد ولی
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از مبارزهی طبقاتی عليه نظامِ سرمايهداری که عاملِ اصلیِ نابرابری و اجحاف
نسبت به زنان و مردان است ،طفره رفت .بنابراين ،بحث پيش از هر چيز بر سرِ
يافتنِ مقامِ واقعیِ جنبشِ زنان در روندِ تغييرِ بنيادی جامعه است که به عنوانِ
جزيی از يک کليتِ سيالِ اجتماعی مطرح است و به اين ترتيب دارای روابط و
پيوندهای مبارزاتیِ هدفمند با نيرویِ طبقهی بالندهایست که رسالت و توانِ
دگرگون ساختنِ روابطِ اجتماعی را دارد .اين به اين معنا نيست که برای
جنبشِ زنان در مبارزهی طبقاتی عليه نظامِ حاکم ويژگیهایِ سياسی و
اجتماعی قايل نشد و فراموش کرد که زنانِ کارگر و زحمتکِش در روندِ توليد
و تقسيمِ کارِ اجتماعی ،نه تنها توسط بورژوازی استثمار میشوند بلکه در
خانوادهی سنتی و در رابطه با کارِ خانگی نيز دارای همان موقعيت میباشند.
اين وضعيتِ نامناسب که نه تنها در تقسيمِ کارِ خانگی و ادارهی امورِ خانواده
توليد و بازتوليد میشود بلکه در احزاب و گروههایِ اجتماعی که خواهانِ
برچيدنِ نظامِ سرمايهداری و رها شدن از زير سلطهی طبقاتی هستند نيز در
اشکال و مضامينِ ديگری به حياتِ خود ادامه میدهد .دليلِ آن روشن است:
احزاب و گروههای سياسی خود به عنوانِ پديدههايی اجتماعی تحتِ تاثيرِ
روابطِ اجتماعیِ حاکم قرار دارند و در خود سلطهی مردساالری را که در
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ساختارِ اجتماعی و سياسیِ جوامعِ طبقاتی مقام ويژهای دارد ،بازتاب میدهند.
اين بازتاب البته به تناسبِ عمق و شدتِ مخالفتِ آنها با ايدئولوژیِ نظامِ
سرمايهداری ،شدت و ضعف دارد ولی به هر رو به طورِ مستمر درهمهی
زمينهها از فرهنگ و آموزش گرفته تا روندِ توليد و بازتوليدِ نيازهای مادی
زندگی جريان دارد .در يک کالم ،ويژگیِ جنبشِ زنان يا فمينيسمِ انقالبی در
اين است که از يکسو با نظامِ حاکمِ سرمايهداری برای دگرگون ساختنِ روابطِ
اجتماعی درگير است و از ديگر سو عليه مظاهرِ مردساالری در همهی شئونِ
جامعه نيز پيکار میکند.
اين دو مبارزه اما به دليلِ خصلتِ واحدِ خويش نه در تناقص با يکديگر قرار
دارند و نه در صحنههای جداگانهای انجام میگيرند ،بلکه عناصرِ الزم و ضروری
برای آزادی و رهايیِ جامعه از زيرِ ستم و سلطهی طبقاتی میباشند .نديدنِ
اين واقعيت بود که در جنبشِ کمونيستیِ سنتی نبرد عليه مردساالری از
مبارزهی طبقاتی جدا گرديد و در نتيجه ،حلِ مسائلِ زنان به آيندهای نامعلوم
که هيچگاه فرا نرسيد ،محول شد .اين امر نه تنها کمکی به حلِ مسائلِ زنان در
جامعهی پس از انقالب ننمود بلکه يکی از عواملِ مهم و مؤثر در ناکامیِ انقالبِ
اجتماعی نيز بود .بنابراين ،لبهی تيزِ مبارزهی زنان عليه مردان نيست بلکه
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زنان و مردان ،بهويژه آنجا که مبارزه ماهيتِ طبقاتی میيابد هر دو به عنوان
اجزاء يک نبردِ طبقاتی الزم و ملزوم يک ديگرند و پيروزی بر نظامِ سرمايهداری
بدون مبارزهی مشترکِ آنها امکانپذير نيست .بورژوازی درست با سوءاستفاده
از ويژگیهای جنبشِ زنان است که میکوشد آن را از مبارزهی طبقاتی جدا
سازد تا از طريق تفکيک و تجزيهی عناصرِ اصلیِ مبارزه عليه سرمايهداری ،به
حياتِ خويش ادامه دهد.
درست با چنين ديدی است که من به چگونگیِ سازماندهیِ مبارزهی زنان نگاه
میکنم .اين سازماندهی که میتواند در زمينههای مختلف و مراحلِ گوناگونِ
مبارزه اشکال و مضمونهای متنوعی به خود بگيرد -اگر بخواهد واقعاً در جهتِ
از ميان برداشتنِ نظامِ مردساالر حرکت کند -راهی جز سمتگيریِ طبقاتی
عليه نظامِ سرمايهداری ندارد .در اين سمتوسو است که میتواند به عنوانِ
بخشی تفکيکناپذير از مبارزهی پرولتاريا و سايرِ زحمتکِشان برای تدارکِ
جامعهای نوين ،رها و آزاد از قيد و بندِ روابطِ کااليی مطرح گردد.
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گذریتاریخیبهنقشِانقالبیِزنان 
جنبشهایِاجتماعی 

در
جابر کلیبی
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زنان درتمامِ جنبشهای عظيمِ اجتماعی که در تاريخِ بشريت منجر به تغييراتِ
اساسی در زندگیِ انسانها شده است ،شرکتِ فعال داشتهاند .در قرونِ وسطا،
زنانی بودند که در ميانِ فرقههای مسيحیِ راديکال ،باور به نوعی کمونيسمِ
ابتدايی داشتند و به آن عمل میکردند و اين امر موجبِ خشمِ ثروتمندان و
سرانِ کليسا شده بود .در جريانِ انقالبِ انگلستان گروههایِ راديکالِ زنان تحتِ
عنوانِ "برابریطلبان"" ،مدافعانِ آزادی"" ،خطباء" و  ،...سهمِ مهمی در طرحِ
مسائلِ اجتماعی و افشایِ نابرابریهایِ حقوقی داشتند که بهطورِ کلی نظمِ
اجتماعی را زيرِ سوال کشيده ،در پیِ تحققِ آزادی و عدالتِ اجتماعی بودند.
اين گروهها ،در سال  ، ٩۶٠١بهاتفاقِ ستنکا رازين  ، Stenka Razineيکی از
مبارزانِ عدالتخواه ،رهسپارِ ستپهای روسيه شدند تا دهقانان را به قيام عليه
شرايطِ غيرِ انسانی که در آن بهسر میبردند ،تشويق کنند.
زنانِ مبارز ،در دورانِ جديد نيز در رأسِ تودههایِ از گرسنگی به جانآمده که
دست به قيام در شهرهایِ بزرگِ تجاریِ اروپا زده بودند و غلههای فئودالها را
ضبط کرده تا آنرا به "بهایِ عادالنه" بفروشند ،قرار گرفتند .در جريانِ انقالبِ
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فرانسه ،زنان با تظاهراتِ مسلحانهی خود ،شاه را مجبور کردند در اکتبر ٩٠٨١
به پاريس بيايد تا خواستهای مردمِ گرسنه را در مقابلِ او مطرح سازند و در
سال  ٩٠١۵اين زنان بودند که دوباره قيام عليه فقر را اعالم کردند.

جنبشهایانقالبیدرروسیه 

نقشِزناندر
ظاهراً ،برای اغلبِ کسانی که بر مبنایِ نقطهنظرهایِ بورژوايی مدعیِ فمينيسم
و مدافعِ حقوق و برابریِ زنان هستند ،امرِ اثبات شدهای است که در جنبشِ
کمونيستی ،بهويژه در انقالبِ اکتبر و دولتِ متکی بر نظامِ شورايی ،هيچ
توجهی به مسائلِ ويژهی زنان نشده و اصوالً کمونيستها در فکرِ چنين
مسالهای نبودند و نيستند .اينان تحوالت بعدی در شوروی را که در واقع پس
از شکستِ انقالبِ اکتبر و برقراریِ سلطهی بوروکراتها بر اين کشور رخ داده
است ،به دورانِ انقالب و چند سالی که کمونيستها در مقابلِ توطئههای ضدِ
انقالبِ داخلی و خارجی ،به تحکيمِ دستآوردهایِ انقالبِ اکتبر مشغول بودند،
تعميم میدهند .مطالعهی زير که کاووشی است دراسنادِ تاريخیِ جنبشِ
کمونيستی و مبارزاتِ بلشويکها در روسيه که چند سالی نيز از تاريخِ بعد از
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انقالبِ اکتبر را در بر میگيرد ،خالفِ آن را نشان میدهد .در تاريخِ شوروی ما
بهطورِ کلی شاهدِ دو دورانِ کامالً متمايز هستيم؛ يکی دورانِ انقالب و ديگری
دورانی است که پس از شکستِ انقالب ،يعنی از سالهای  ٠١به اينسو،
تحوالتِ جامعه را رقم زده است .البته عوامل و زمينههایِ حرکتهایِ قهقرايی
در شوروی ،در مبارزهی طبقاتی در اين کشور ،از همان ابتدا وجود داشته است
و درست همين مسائل بودند که به سهمِ خود موجبِ شکستِ انقالب و از ميان
رفتنِ دستآوردهای اجتماعی و سياسیِ کارگران و زحمتکِشان شدند.
برخالفِ ايدهی رايج ،بلشويکها عليرغمِ همهی ضعفها و نارسايیهایِ خود در
زمينهی حلِ کامل مسالهی زنان ،اولين و پیگيرترين جريانِ سياسیِ آن دوران
بودند که کوشيدند مسائلِ زنان را بر اساسِ تئوریهای مارکسيستی ،در
مبارزهی طبقاتی و اجتماعی در دستورِ کارِ خود قرار دهند .در سالهای اولِ
انقالب ،با وجودِ مشکالت ناشی از عقبماندگیهایِ اجتماعیِ ويژهیِ روسيه و
وجودِ برخی جرياناتِ محافظهکار در حزب ،به برکتِ مبارزهی زنانِ بلشويک،
کوششهای عملیِ دورانسازی در زمينهی آزادی و رهايیِ زنان انجام گرفت که
متاسفانه اين دستآوردها ،ديری نپاييدند و همراه با بسياری پيشرفتهایِ
انقالبیِ ديگر ،طُعمهی نظامِ بوروکراتيکِ محصولِ شکستِ انقالب شدند .در زير
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نکاتِ مختصری از تاريخِ نبردِ بلشويکها در زمينهی ايجادِ شرايط برای رهايیِ
زنان از قيدها و بندهایِ جامعهی سنتی و برابریِ جنسيتی را میآوريم تا
دريابيم که چگونه انقالب در مسيرِ خود عقبماندگیها و تابوهای جامعهی
مردساالر را دگرگون میسازد.
گرچه زنانِ روسيه طیِ قرنها در تمامِ شورشها ،قيامها و گروههایِ انقالبی
شرکتِ فعال داشته ،پيشاپيشِ جنبشهای تودهای قرارگرفتند ،با اينهمه بايد
منتظرِ سالِ  ٩١٩٠بود تا جنبشِ زنان تحتِ يک برنامهی تدوين شده توسطِ
زنانِ انقالبی ،خواستهای آزادیخواهانهی خود را مطرح کند .اين خواستها
بهويژه از حمايتِ تودهای در ميانِ زنانِ دهقان و کارگر برخوردار بودند .با
انقالبِ اکتبر ،زنان برای اولين بار در ائتالفِ رهبریِ يک انقالب قرار گرفتند.
انقالبِ اکتبر اولين انقالبی است که به زنان بدونِ هيچ محدوديتی ،حقِ انتخاب
کردن و انتخاب شدن داد ،برابریِ آنها با مردان را بهرسميت شناخت و با اين
هدف که آزادیِ زنان را تامين کند ،با تدوينِ قوانينِ ويژه ،يک برنامهی
اجتماعی را به اجراء گذاشت.
اين اولين بار در تاريخِ انقالبهایِ تودهای بود که زنان به چنين دستآوردی
نايل میشدند .اين امر البته در آن دوران ساده نبود و طبعاً موجبِ تشديدِ

56

پروانه قاسمی  ،جابر کلیبی

تضادها و توسعهی مبارزه در ميانِ نيروهایِ اپوزيسيون نيز گرديد.
سوسيالدموکراتها گرچه در حرف و در تئوری مدافعِ برابریِ زنان با مردان
بودند ،ولی درعمل در برابرِ کوششِ بلشويکها برای وارد کردنِ زنان به ائتالفِ
رهبریِ انقالب بارها مخالفتِ خود را اعالم کرده بودند .با اين همه و علیرغمِ
همهی کوششهایِ بلشويکها در جهتِ تحققِ آزادیِ زنان و شرکتِ آنها در
تمامِ ارگانهای رهبریِ انقالب ،به دليلِ ناپايداری در ادامهی اين کوششها،
حزبِ کمونيست هرگز نتوانست رابطهی ميانِ مسائلِ طبقاتی با آنچه تبلورِ
روابطِ اجتماعیِ جنسيت است را برقرار کند .حزبِ کمونيست که مدعیِ برابریِ
زنان بود ،طیِ سالهایِ  ٩١٠١و در دورانِ جنگ جهانیِ دوم و در جريانِ روندِ
بازسازیِ کشور ،به بسيجِ تودهایِ زنان ،آنطور که در سالِ  ٩١٩٠بود ،اهميتِ
چندانی نداد.
دورانِ انقالبیِ شرکتِ زنان در جنبشهایِ اجتماعی ،طیِ انقالبِ  ٩١٩٠و در
جريانِ جنگِ داخلی اشکالِ مختلفی به خود گرفته بود .زنانِ کمونيست نقش و
مسئوليتهای بزرگی در رأسِ سازمانهایِ محلیِ حزب و کميتههایِ مهمِ
استراتژيک از جمله درمسکو و سنپترزبورگ داشتند ولی به ندرت به مسائلِ
ويژهی زنان میپرداختند .در بهارِ  ،٩١٩٨بحث در مورد قراردادِ برست -
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ليتوفسک با آلمان در حزب درگرفت ،زنانی که متعلق به گروهِ "کمونيستهای
چپ" بودند با شور و حرارتِ چشمگيری در مخالفت با پذيرشِ شرايطِ تحميلیِ
آلمان ،در اين بحث شرکت کردند .در عينِ حال بسياری از زنانِ بلشويک
داوطلبانه با لباسِ مبدل در رأسِ گروههایِ پارتيزانی به مناطقی از قبيلِ
اوکراين ،که به اشغالِ ارتشِ آلمان در آمده بود ،گسيل شدند تا در آنجا عليه
آن به مبارزه بپردازند .زنانِ ديگری نيز به سازماندهیِ زنان در کارخانهها
پرداختند و در درونِ حزب نيز دست به انتشارِ نشريهای ويژهی مسائلِ زنان
زدند .آنها بهاين ترتيب میخواستند در عينِ شرکت در مبارزاتِ اجتماعی و
فعاليتهای انقالبیِ حزب ،مسائلِ ويژهی خود از قبيلِ مناسباتِ عقبمانده در
خانوادهی سنتی ،رابطه با همسران و مسالهی فرزندانِ خويش را نيز مطرح
سازند .پيش از  ، ٩١٩٠زنانِ بلشويک مانند همهیِ انقالبیها ،زندان را نيز
تجربه کردند و برخی حتا فرزندانِ خود را در زندان به دنيا آوردند و برخی
ديگر با فرزندانِ خود در يک سلولِ زندان بهسر میبردند .رابطهی فرزندان با
مادران ،برخالفِ مردان ،تناقضات و مشکالتِ ويژهای برایِ زنان به همراه
میآورد و آنها را ناچار میساخت از خود مايه بيشتر بگذارند.
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بلشويکها ،تا سالِ  ،٩١١۵بهطورِ واقعی کوششی جدی در سازماندهیِ زنان
نکرده بودند .کوالنتای بارها از رهبرانِ حزب خواسته بود تا تصميمی برای
تأسيسِ يک سازمان از زنانِ کارگر اتخاذ کنند ،ولی اين تقاضایِ او به عناوينِ
مختلف پذيرفته نشد .بهطورِکلی مناسباتِ عقبمانده و به نوعی مردساالرانه در
بخشهايی از حزب ،شرايطی ايجاد کرده بود که در ميانِ رهبران چندان
عالقهای به سازماندهیِ زنانِ کارگر حول مسائلِ ويژهی آنها وجود نداشت .اما،
از سالِ  ، ٩١٩١که زنانِ کارگر نقشِ فعالی در مبارزاتِ کارگری يافتند ،توجه
حزب نيز نسبت به آنها جلب شد .حزب ،در سال  ٩١٩٠در اولين بزرگداشتِ
روزِ جهانیِ زن ،ميتينگهايی سازماندهی کرد که تودههایِ وسيعی از زنانِ
کارگر را به خود جلب نمود .در اين دوران ،در پراودا ،نشريهی ارگانِ حزب،
بخشِ ويژهی زنان وجود داشت و در سال  ،٩١٩۴حزب برای جلبِ توجهِ زنان
انتشارِ نشريهای به نام رابوتنيتسا  Rabotnitsaرا آغاز کرد .در اولين شمارهی
اين نشريه بر اين واقعيت تاکيد شده بود که مسالهی رابطهی مناسباتِ
اجتماعیِ جنسيت دارایِ اهميتِ فراوانی است" :زنانِ آگاهِ سياسی میبينند که
جامعه به طبقات تقسيم شده است  ...به نظرِ آنها جدايیِ ميانِ زن و مرد
معنایِ واقعی ندارد ".پس از انقالبِ فوريه ،توسطِ کميتهی حزب در پتروگراد،
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انتشارِ نشريهی رابوتنيتسا ،که در جريانِ جنگ متوقف شده بود دوباره آغاز
گرديد ولی با هرگونه سازماندهیِ مستقلِ زنان کماکان مخالفت میکردند و اين
درحالی بود که در شهرها زنان ،بهويژه همسرانِ سربازان ،خود به سازماندهیِ
خويش پرداخته بودند .مبلغانِ نشريهی رابوتنيتسا با تشکيلِ ميتينگها با
شرکتِ دهها هزار زن ،تودههای وسيعی از زنان را بسيج کردند .حزب سرانجام
نسبت به پيشنهاد الکساندرا کوالنتای در زمينهی سازماندهیِ جنبشِ
خودجوشِ زنان ،با فراخواندن ،کنفرانسِ زنانِ کارگرِ پتروگراد در ماهِ نوامبر،
پاسخ مثبت داد .در اين کنفرانس  ۵١١هيئتِ نمايندگی که منتخب و بيانگرِ
خواستهای هزاران زنِ زحمتکِش بودند ،شرکت کردند .اين کنفرانس موجب
شد که در ميانِ تودههای زنانِ کارگر جنبشِ عظيمی به هواداری از برنامهی
بلشويکها دامن زده شود .با اين همه ،رهبریِ حزب کماکان در موردِ
سازمانيابیِ

ويژهی

زنان

بیاعتنا

بود.

پيشنهاد

و

استداللهای

الکساندراکوالنتای مبنی بر ضرورتِ تشکيلِ کميسيونهایِ منطقهای برای
سازماندهیِ ويژهی زنان باز هم با بیتوجهیِ رهبریِ حزب مواجه شد.
طیِ تابستانِ  ،٩١٩٨کوالنتای بهاتفاقِ تعدادِ زيادی از زنانِ بلشويک تقاضای
برگزاریِ يک کنگرهی سراسریِ زنان را نمود که کميتهمرکزی سرانجام موافقت
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کرد تا در تمامِ کشور دفترهايی برای تعيينِ نمايندگانِ زنان تشکيل شود .ولی
اميدواریِ زنان به تشکيلِ کنگره به دليلِ شرايطِ جنگِ داخلی نتوانست جامهی
عمل بپوشد .تمامِ شبکههای راهآهن تخريب و راهها غيرِ قابلِ عبور و خطرناک
شده بود .بهعالوه ،کمتر سازمانِ محلیِ حزب عالقهی زيادی در آن شرايط به
تشکيلِ کنگرهی زنان ابراز کرده بود .تا روزِ افتتاحِ کنگره تنها چهار هيئتِ
نمايندگی توانسته بودند حضور بيابند و صدها تلگراف از اطراف و اکنافِ کشور،
مبنی بر تأخيرِ ورودِ نمايندگانِ زنان به دليلِ وضعِ خرابِ راهها دريافت شده
بود .سرانجام هنگامی که کنگره افتتاح گرديد بيش از  ٩٠١١نمايندهی زن
توانسته بودند در روسيهیِ تکهپاره شده توسطِ جنگ داخلی ،خطرها و
مشقتهای راه را برخود هموار ساخته به مسکو برایِ شرکت در کنگره بيايند.
نمايندگانِ کنگره طرحی در زمينهی سازمانی با ثبات و دائم برای زنان تهيه
کرده بودند .در سپتامبرِ  ،٩١٩١اين طرح توسط حزب تاييد گرديد و بخشِ
دائمی برای زنان بهنامِ ژنوتدل ، Zhenotdelتحتِ اتوريتهی کميتهمرکزیِ
حزب تأسيس گرديد که بودجهی آن از طريقِ کميتههای محلی در کارخانهها
و روستاها تامين میشد .بسياری اعضایِ مردِ حزب در سطحِ محلی با اين
استدالل که اين "تلف کردنِ وقت و پول" است ،با ايجادِ سازمانِ زنان مخالف
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بودند .آنهايی هم که موافق بودند ،همه دارایِ نظرِ واحدی در اين زمينه
نبودند؛ برخی بر اين باور بودند که سازماندهیِ زنان برای تربيتِ کادرهای
آيندهیِ حزب و بسيجِ زنان برای حمايت از برنامههایِ آن مفيد است و برخی
ديگر معتقد بودند که اين سازمان بايد صرفاً خود را به مسائلِ زنان محدود
سازد ،بهويژه زندگیِ روزمرهی آنها را تغيير دهد .اين تناقض در طی سال
 ٩١٠١شدت يافت و موجب مخالفتِ هرچه بيشتر در سطوحِ تحتانیِ حزب و
سنديکاها عليه ژنوتدل گرديد .طبعاً اين اختالفها تا درونِ سازمانِ زنان نيز
بازتاب يافت زيرا وظايفِ اين سازمان در عينِ حال که برخورد به مسائلِ زنان
در زندگیِ روزمره و تشويقِ آنها به اجتماعی کردنِ کارِ خانگی بود ،تربيتِ
کادرهای زن برای دولت و حزب نيز در زمرهی وظايفِ سازمان قرار داشت.
هدف اين بود که خانواده تجديد سازمان يافته کارخانگی مجانی که در واقع
امری تحميلی و مضاعف به زنان بود ،جای خود را به کارِ اجتماعی ميانِ زن و
مرد بدهد .بسياری از فعاالنِ سازمانِ زنان نه تنها در مسائلِ سياسی آموزش
میيافتند بلکه خود را به عنوانِ سازماندهندگانِ با تجربهی جنبش آماده
میساختند .آنها به فعاليت در سنديکاها ،سازمانهای اجتماعی و گروههایِ
حزبی میپرداختند و به مثابهی هستههای فعال ،در جهتِ رهايیِ زنان مبارزه
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میکردند .موفقيتهایِ سازمانِ زنانِ ژنوتدل محصولِ چند عنصرِ مهم در دورانِ
پس از انقالبِ اکتبر از قبيل تعهدِ کاملِ گروهی از بلشويکها ،وجودِ پشتيبانیِ
واقعی ،هرچند محدود در ميانِ زنانِ کارگر در مؤسسات و کارخانهها و سرانجام
تضمينِ رهبریِ حزب بود .البته در فراهم کردنِ همهی اين عوامل نقش و
پافشاریِ خودِ زنان ،بهويژه در پايههای حزب ،تعيينکننده بود.

چنين سازمانی بدونِ فشارهایِ دائمی که توسطِ رهبرانی چون الکساندرا
کولونتای دنبال میشد ،بهويژه بدونِ پشتيبانیِ زنانِ "رختشوی" ،کارگرانِ زن
در صنعتِ بافندگی و ديگر بخشهایِ اقتصادی امکان تحقق نداشت .با وجودِ
کوششهای حزب برای تحققِ برابری ميان زن و مرد ،اما فشارهايی که از
پايين وارد میشد ،نقشِ تعيينکنندهای داشته است .اين سازمان نه به دليلِ
وضعيتِ رسمیِ آن بلکه به علتِ اين که اولين سازمانِ زنان بود که با حمايتی
که از تودههایِ زنانِ زحمتکِشِ کارگر و دهقان کسب کرد ،توانست خود را
تحميل کند .اين سازمان بهطورِ مشخص مسالهی جنسيت را در روابطِ
اجتماعی قرار داد و بهاين ترتيب در جهتِ حلِ آن ،در روندِ رشدِ اجتماعی
کردنِ زندگی کوشيد .بدينسان اين سازمان ارزشِ تاريخیِ مهمی به خود
اختصاص داد .هنگامی که بلشويکها قدرتِ سياسی را بهدست گرفتند ،تصورِ
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آنها از آزادیِ زنان مبتنی بر تئوریِ مارکسيستی بود .بلشويکها ،علیرغمِ
اختالفِ نظر در مورد سازمانِ مستقلِ زنان ،نسبت به برابریِ زنان با مردان
عميقاً باور داشتند و میکوشيدند تا زنان در فعاليتهایِ سياسی شرکتِ کامل
نمايند .آنها معتقد بودند که زنان زمانی میتوانند به تساویِ با مردان دست
يابند که از کارِ خانگیِ مجانی رها شوند .آغازِ زندگیِ نوين در سوسياليسم
شرايط را برای تغييرِ روابط ميانِ جنسيتها فراهم ساخت .همه وظايف
خانوادگی و کارِخانگی بهطورِ کلی به صحنهی عمومی منتقل شد.
رختشویخانههایِ مشترک ،کودکستانها ،سالنهایِ غذاخوریِ همگانی جایِ
کارِ خانگیِ زنان را گرفت .کارِ پرداختشدهی زنان باعث شد که آنها در مقابلِ
شوهر و فاميلِ خود استقاللِ اقتصادی بيابند و بهاين ترتيب شرايطِ مادی برای
آزادیِ زنان فراهم گرديد .قراردادِ ازدواج که حاویِ نابرابریِ اقتصادی است
ارزشِ خود را از دست داد و زن و مرد با هم در يک اتحادِ آزاد زندگیِ مشترکی
را آغاز کردند .هرگاه هم که مايل بودند ،به سادگی از هم جدا میشدند.
خانواده نقشِ اقتصادی و تاريخیِ سنتی خود را از دست داد.
قبل از انقالب ،کليسا و دولت تقريباً هيچ حقی برای زنانِ روس قايل نبودند و
طبقِ قوانينِ جاری ،زنان بايد مطيعِ کاملِ شوهرانِ خود میبودند :آنها ناگزير
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بودند با شوهرِ خود زندگی کنند ،نام او را بر خود نهند و وضعيتِ اجتماعیای
که بهسودِ او بود را بپذيرند .تا سالِ  ،٩١٩۴يک زن نمیتوانست شاغل باشد،
گذرنامه به نامِ خود دريافت کند ،تحصيل نمايد ،ملکی را بدونِ رضايتِ شوهر
بخرد يا بفروشد و  ...برخی حقوقدانانِ ليبرال میکوشيدند تا قوانينِ روسيه را
اندکی تغيير دهند ولی هيچگاه موفق نشدند.
بلشويکها بالفاصله پس از کسبِ قدرتِ سياسی حتا از آنچه اين رفرمخواهانِ
ليبرال ممکن بود تصور کنند ،فراتر رفتند .در دسامبر  ، ٩١٩٠دو حکمِ مختصر
کليسا را از هرگونه دخالت در امورِ خانواده ممنوع کرد و ازدواجِ مدنی را
جانشينِ ازدواجِ شرعی نمود و طالق را به خواستِ هرکدام از طرفين ممکن
ساخت .در سال  ، ٩١٩٨قوانينِ مشخص و کاملی در موردِ خانواده بهاجرا
درآمد و در سال  ،٩١٠٠قوانينِ باز هم راديکالتری جایِ آنها را گرفت .اين
قوانين در زمانِ خود ،پيشرفتهترين و مدرنترين قوانين در جهان بودند .در
اغلبِ کشورهای اروپا و اياالت متحده تازه در سال  ٩١٠١قوانينی شبيه آنچه
در موردِ طالق در شوروی بود ،به تصويب رسيد ولی تا امروز هيچ کشورِ
سرمايهداری هنوز قوانينی مثالً در موردِ فرزندانِ نامشروع ،مانندِ آنچه در
شوروی بود که برای آنها حقوقِ کامل را پيشبينی میکرد ،وضع نکرده است.
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اين قوانين زندگیِ مشترکِ دو فرد بدونِ اينکه باهم ازدواج کرده باشند را
بهرسميت میشناخت ،زنان را در امورِ اقتصادیِ خود مستقل و صاحب اختيارِ
کامل میدانست .زن يا مرد کافی بود به ادارهی ثبتِ احوال مراجعه کند تا
مسالهی طالق حل شود .در سالِ  ،٩١٠١اتحادِ شوروی اولين کشور در جهان
بود که سقطِ جنين را قانونی کرد و بيمارستانها و پزشکان میتوانستند به
تقاضایِ سادهی افراد ،بهطورِ مجانی و در شرايطِ مطمئنی از نظرِ سالمتی آن را
انجام دهند.
اين قوانين موجب شدند تا رقم طالق به نحو چشمگيری ارتقاء يابد و درسال
 ،٩١٠١اتحاد شوروی بيشترين تعدادِ طالق در تمام کشورهای اروپايی را به
خود اختصاص داده بود .در مسکو از هر دو ازدواج يکی منجر به طالق شده
بود .اين وضعيت اما ،از سالهای  ٠١به بعد رو به افول نهاد .درسال ،٩١٠١
رهبریِ حزب تصميم گرفت ژنوتدل ( Zhenotedelسازمان اصلیِ زنان) را
منحل نمايد و کادرهايی که در رابطه با سازمانهایِ زنان فعال بودند برای
انجامِ "وظايفِ عمومی" به کارخانهها و مؤسسات فرستاده شدند .در سال
 ،٩١٠۶قانونِ جديدی در موردِ طالق و سقطِ جنين ،برنامهی انقالبیِ آزادیِ زن
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را موردِ سوالِ جدی قرار داد و زنانِ انقالبی به تدريج از صحنهی سياست و
مبارزاتِ اجتماعی کنار گذاشته شدند.
سقوطِ نظامِ حاکم بر شوروی در پايان دههی  ، ٨١که ديگر کمتر اثر و نشانی
از دستآوردهایِ انقالبِ اکتبر را با خود داشت ،وضعيتِ زنان را وخيمتر
ساخت .سرمايهداریِ خصوصی در روسيه ،اساسیترين حقوقِ زنان را لگدمال
ساخت .در صنايع و مناطقِ کشاورزی بسياری از زنان به دليلِ تعطيلیِ
مؤسساتِ توليدی و چپاولِ امکاناتِ اقتصادی توسطِ کادرها و رهبرانِ سابق و
سرمايهدارانِ تازه به دوران رسيده ،ناچار شدند برای امرارِ معاش به تنفروشی،
گدايی و کارهای غير انسانیِ ديگر پناه ببرند.
زنان را مجبور کردهاند دوباره خانهنشين شوند تا به "وظايفِ واقعیِ خود به
عنوانِ يک زن بپردازند !"
مطالعاتی که توسط يونيسف در سال  ٩١١١در  ٠٠کشور اروپايی از جمله
روسيه ،انجام گرفت نشان میدهد که بیکاری و آزارِ زنان بهطور وحشتناکی رو
به رشد است.
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گرچه دستآوردهایِ انقالبِ اکتبر ،از جمله آزادیها و حقوقِ اجتماعی که زنان
در اين دوران به برکتِ مبارزه و شرکتِ فعالِ خود در روندهایِ انقالبی ،بهويژه
سهمِ مهمی که در به سرانجام رساندنِ انقالبِ اکتبر داشتند ،لگدمالِ نظامهای
سرمايهداری شدند ،با اين همه انقالبِ اکتبر و تحوالتِ عظيمی که در روسيه
در سالهای کوتاهِ انقالب بهوقوع پيوست در حافظهی تاريخیِ زنان و مردانِ
اين کشور زنده است.
انقالبی ديگر الزم است تا به اين همه فقر و مذلت و نابرابری ،بهويژه در موردِ
زنان پايان دهد .بدونِ ترديد اين بار پرولتاريایِ روسيه به اتفاقِ پرولتاريای سايرِ
کشورها ،نظامِ سرمايهداری را به زبالهدانِ تاريخ خواهد فرستاد و با درسآموزی
از شکستهای گذشته ،راهِ بازگشتِ آن را سد خواهد نمود!
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حدیقه،کارگرِگونیبافی 
پروانه قاسمی
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سوتِ اولِ کارخانه را که میشنيديم میدانستيم که تا چند دقيقهی ديگر
میآيد
سوتِ دومِ کارخانه ،خيابان پُر از کارگرانی که با دوچرخه و يا پياده میآمدند،
میشد
سوتِ سوم به خانه میرسيد...

برای اولين بار بود که مرا با خود سرِکارش میبرد
هميشه دلم میخواست ببينم چهکار میکند
واردِ کارخانه شديم ،به همه میخواست بگويد که من بچهی برادراش هستم
خيلی سعی کرد ولی کسی صدايش را نمیشنيد
من با چشمانِ باز به همه جا نگاه میکردم
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دستگاههای سياه و بزرگ باال و پايين میرفتند
سرِ هر دستگاهی کسی ايستاده بود و مراقب بود
از پهلویِ هر کس که میگذشتيم ،میگفت ،يعنی داد میزد که من کی هستم،
آنها هم داد میزدند چی؟...
آنقدر صدایِ دستگاهها بلند بود که کنارِ هم،
در گوشِ هم داد میزدند ،ولی صدایِ همديگر را نمیشنيدند
من با تعجب به صورتِ همه نگاه میکردم...
يا صبحِ زود میرفت شب میآمد و يا شب میرفت فردا صبح میآمد
نمیدانم چند ساعت کار میکرد ولی میدانم فقط برای خواب میآمد
هيچوقت آرام حرف نمیزد،
هميشه با داد و فرياد صحبت میکرد و هميشه خسته بود از همه چيز
آن روز فهميدم چرا اينطور بود...
بعضی وقتها شبها که خوابم نمیبرد ،میشنيدم که گريه میکرد،
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نگران بود
میگفت دستگاههای جديد آمده میگويندخيلیها اخراج خواهند شد
هميشه نگران بود،
اگر برادرش نبود زندگیشان خيلی سختتر از اين میگذشت
ولی برادر هم هر از چندگاهی ،شبها میآمد ،شبها میرفت
مدتها بود به تهران رفته و مخفی زندگی میکرد...

زندگیاش رفتهرفته مثلِ همهی کارگرهای ديگر سختتر میشد
يک بار خواستند بازنشستهش کنند ولی توانست رئيسِ کارخانه را راضی کند و
بهکار ادامه دهد
چون اگر کار نمیکرد وضعِ زندگی بدتر از قبل میشد...

وقتی برادرش را کُشتند ،ديگر هيچکس را نداشت
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آنقدر گريه و زاری کرد ،خودش را زخمی کرد که همهی صورتش را خون
گرفته بود
وقتی دستهايش را گرفته بودم تا به خودش صدمهای نزند ،آنقدر به من
فحش داد و بد و بیراه گفت...
میگفت برادرم را تو کشتی و بارها از حال رفت...
ديگر مرا نمیتوانست ببيند ،وقتی مرا میديد حالش خراب میشد
بهتر ديدم وقتی میآمد تا باقیِ خانواده را ببيند ،برای چند روزی به جای ديگر
بروم...

موقع بازنشستگی رئيس کارخانه گفته بود ،از موقعی که به دنيا آمدهای کار
کردهای؟
چون در يکی از خانههای کارخانه زندگی میکرد،
او و کارگرانِ ديگر را بعد از بازنشستگی از خانه به طرز فجيعی بيرون
انداختند...
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چون کسی را نداشت ،چون جايی برای رفتن نداشت،
پاسدارهای رژيم اسالمی تمام وسائلاش را در خيابان ميان گل و الی ريختند
و خودش را بيرون انداختند...
میگفتند مثل ديوانهها در خيابان داد و فرياد میکرده...

بيست سالی از مرگ برادرش میگذشت،
وقتی برای تبريک عيد به خونه زنگ زدم،
آنجا بود و برای اولين بار بعد از بيست سال با من حرف زد،
او ديگر مرا بخشيده بود،
دوباره برای برادرش سوگواری کرد ،با هم حرف زيادی نزديم بيشتر گريستيم،
ولی اين بار ديگر مرا بخشيده بود
فهميده بود که جالدانِ شاه برادرش را کشتند و قبول کرده بود که من هم
همچون برادرش برای آرمانهايمان مبارزه کرده و میکنيم
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ديگر فهميده بود که در مبارزه عليه رژيمهای ديکتاتوری چون رژيمِ شاه و
رژيمِ جمهوری اسالمی عزيزانِ زيادی را از دست داده و میدهيم و مبارزه
همچنان ادامه دارد
اگر پدر را کُشتند ،فرزندانش بلند خواهند شد و مبارزه ادامه پيدا خواهد
کرد...
***
از زمانی که دخترِ هفتهشت سالهای بود در کارخانه شروع به کار کرد ،صبح
تا شب و شب تا صبح ،کمتر میخنديد ،هميشه با داد حرف میزد ،گاهی
شبها در تنهايی گريه میکرد
ديگر کمتر کسی از خانوادهاش زنده بود...

وقتی مُرد چيزی نداشت
تنها يک صندوق کوچک که در آن چند وسيله و لوازمی که به يادگار نگه
داشته بود
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چيزهايی باقی مانده از وقتی که به ايران مهاجرت کرده بودند
با کشتی از دريای خزر گذشتند و به ايران آمدند،
پدر اهل باکو بود و با آنها نيامد،
مادر با چهار فرزندش با خواهران و برادرانِ خود به ايران مهاجرت کردند...
دورانِ سختی بود ،زندگی به فقر و بدبختی گذشت....
او و برادرش خيلی زود از سنينِ کودکی شروع به کار در کارخانه کردند...
حديقه کارگری از کارخانهی گونیبافی بود و مثلِ کارگرانِ ديگر،
تنها آرزویِ دنيایِ ديگری را داشت

تقدیم به کارگران و زحمتکِشان
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