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 ی زن و جنبش مستقل زنانهئلمس

 نقدی بر دیدگاه رایج چپ
 پ ـ اسد 

نشریه رهائیمنبع:  دوره ،  کمونیستی،  وحدت  سازمان  سوم،  ی  صفحه   ۹ی  شمارهی    ، ۱۴ـ۲۴های  ، 

 . ۱۳۶۵ماه اردیبهشت

جمله، و  ازآن برای هر جنبش انقالبی    یرغم اهمیت اساس به لی است که  یی زن یکی از مساه ئلمس

ویژه، برای جنبش انقالبی و مترقی ایران با توجه به سرکوب عریان زنان توسط رژیم قرون وسطایی  به 

های چپ و غیره  های گروه ها و نوشته کیدهای فراوان لفظی در برنامه اجمهوری اسالمی، و باوجود  ت

رو شده  روبه   ها اعتنایی و، یا بدتر از آن، با سرکوب این گروهمهری و بی همواره با بی   بر اهمیت آن،

از بروز حرکات اعتراضی زنان یا  ین حالت هر از چندگاه و پستربه ها در  ها و سازمان این گروه   است.

نوشته و پخش کرده و    یییی یا مقاله مارس(، روز جهانی زن، اعالمیه   ۸)   گرد هفدهم اسفند در سال 

در بدترین حالت، زنان نه تنها در مبارزه و اعتراض  اند.  سر برده گرد بعدی به باز در انتظار حرکت یا سال

اند که  هم واقع شده  مورد حمله و انتقاده  کلباند،  ن حقوق خود کمکی دریافت نکرده شد به پایمال

از »انقالب« به رهبری این گروه یا آن  دانند که پسکنند، مگر نمی در جنبش تفرقه ایجاد می   چرا

ی واقعی چنین برخوردهایی است(  )و این نتیجه  ها اعطا خواهد شد؟ پسسازمان حقوق ایشان به آن 

 است ستم را تحمل کنند. تربه 

اشاراتی  گیرند.  این دو مقوله قرار می های چپ و مترقی در یکی از  ها و سازمانمتاسفانه تمام گروه 

 خواهد کرد.  حتر طر نی زنده در اذهان، موضوع را روش به گذشته 

از پیروزی انقالب،  ی زنان بر علیه تحمیل حجاب، که بالفاصله پس  جنبش اعتراضی و خودانگیخته 

رفت،  شمار میآغاز شد و در حقیقت اولین اعتراض وسیع به حاکمیت والیت فقیه به   ۱۳۵۷در اسفند  

بر رژیم جمهوری اسالمی   و شخص خمینی موفقیتی مقطعی کسب و ضمناً  با واردآوردن شکست 

گیر کرد.  گرفت، غافلی زنان را نادیده می ه ئل و در عمل مس  سنتاًی جنبش سیاسی را، که  مجموعه 

بود که گرو داده  ه روشن  بها  بسیار کم  زنان  پیدایش جنبش  برای  پتانسیل موجود  به  های سیاسی 

 بودند.

ویژه و مستقل    پیدایش یک جنبش    ،انحرافی  های غلط و شدیداًعلت وجود دیدگاههای چپ به گروه 

دانستند و معتقد بودند که نباید در جنبش عمومی »تفرقه« افکند و نیروها را در  زنان را نادرست می 

ازذهن و تصورات ایشان و فشار  ه »مسایل فرعی هدر« داد. ولی وجود جنبش زنان در واقعیت خارج را

وضوح و در زندگی واقعی لمس و درک  را به   ها که ستم بر خویشزنان عضو و هوادار خود این گروه 

ها را ن سرعت آبه   ی جاری علیه این ستم سهم خود را ایفا کنند،کردند و مایل بودند در مبارزه می 

های چپ هم با این  های زنان هوادار چپ تشکیل شدند و رهبران گروه گروهنشینی کرد.  وادار به عقب 

های وابسته به خود کوشیدند  از طریق گروه   طبعاًولی  این امر دادند.  قصد که از غافله عقب نمانند تن به 
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ببرند.   پیش  به  زنان  در جنبش  را  پدر«  »گروه  امکان نظریات  با  اگر  نبود  اگر  و  بحث،  با  بود  پذیر 

   کاری! کارشکنی و خراب

یی را به  ا اقدام اعتراضی و یا امضای اعالمیه یکوشید شرکت خود در یک تظاهرات و  هر گروه می 

های  چنین کوششی از طرف گروه اگر هم اش مشروط کند.  موضع سیاسی مورد عالقه   شدن فالن مطرح 

که  حالیترتیب، درعینبدینپرداخت.  آمد، »گروه پدر« در عمل به جبران مافات می عمل نمیزنان به 

یل  ی زنان هوادار فداییان بود( در مبارزه علیه تحمدربرگیرنده  عمدتاً)که  ملی زنان«   ی»اتحادیه   مثالً

ی زنان زحمتکش ما نیست.  کرد: حجاب مسئله کرد، سازمان فداییان خلق اعالم می حجاب شرکت می 

بختیار    گیری علیه مبارز« برای شرکت در تظاهرات ضد حجاب خواستار موضع   ی انقالبی زنان »اتحادیه 

های سیاسی و صنفی  همراه سایر گروه ، به ۳های زنان هوادار فداییان و خط  که گروه درحالی   .گردید می 

کوشیدند تشکیل داده بودند و می   ی همبستگی زنان« را نظیر »کمیته زنان در ائتالفی گسترده و بی

فوق اساسی  قانون  افشای  زنان  برای  به  مربوط  مسایل  و  قوانین  سایر  و  خبرگان  مجلس  ارتجاعی 

برپا ک پیدانش  های، سازمان (۱۳۵۸)آذر    نند کنفرانسی  و دانشجویان    ارشگام )طرفد جویان  فداییان( 

ی همبستگی  حاضر به تأمین محل کنفرانس نشدند. باالخره »کمیته   ( مطلقاً ۳مبارز )طرفدار خط  

از اعالم    پس زنان« موفق به تأمین محل و اعالم کنفرانس شد، ولی سازمان فداییان خلق بالفاصله  

تظاهرات خیابانی دعوت کرد که این امر  انس، نیروهای مختلف ضد رژیم را به شرکت در  زمان کنفر

گویای عملکرد    های فوق چنان کاست. نمونه می   از توجه به کنفرانس زنان شدیداً  طبعاًزمان    در آن

فقط  تر مسئله نیست.  ی زن هستند که حاجت به شکافتن بیش های چپ در برخورد به مسئله گروه 

هایی نظیر »انجمن رهایی زن«، که  ست اضافه کنیم که در چنان جو سکتاریستی شدید، گروهالزم ا

های خود برای مقابله با  رغم کاستیتوسط تعدادی از رفقای هوادار سازمان ما ایجاد شده بود و علی 

نیرویی بسیار    طبعاًکوشید، آشکارا در اقلیت قرار داشتند. موفقیت در این زمینه  چنین رفتارهایی می 

 طلبید. ها را می از اینبیش

قویاً ها را هم نمی در مورد مجاهدین خلق همین مثال  از  می   توان زد. چون مجاهدین  کوشیدند 

خاطر مجاهدین نه تنها جنبش زنان و مبارزات  همینی زنان تخطی نکنند. به اعتقادات اسالمی درباره 

  های ، بل حاضر هم نبودند در مورد نص صریح قرآن و دستورسره تحریم کرده و نادیده گرفتند را یک   آن

خاطر نیز    همینکردند و به ارتجاعی آن در مورد زنان موضع بگیرند و همواره در این باره سکوت می 

 در مقاطع مختلف مورد انتقاد شدید زنان مترقی قرار داشتند.

ترین  رفته گمان خود پیش ه به خواهی در یک جامعه ک های سیاسی مدعی ترقی که سازمان در جایی 

آورده  گرد  خود  درون  در  را  جامعه  آن  اینعناصر  مسئله اند  به  روابط  گونه  و  کنند  برخورد  زن  ی 

میان افراد آن رسوخ کرده باشد، آیا باید تعجب    مردساالری تا عمق وجود روابط سازمانی و »خصوصی« 

و باکمال وقاحت فحشا را تبلیغ    ناًو عل ماًاش رس های نماز جمعه گونه رفسنجانی در خطبه کرد که چه 

  کند؟می 

توان  می  طبعاًوال،  ئماندگی در کجاست؟ در پاسخ به این س های این عقبچرا چنین است و ریشه 

بار آن در جنبش سیاسی ـ مترقی یاد کرد،  ماندگی عمومی فرهنگ جامعه و بازتاب اسف و باید از عقب 
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ساله دارد که توسط حاکمیت  بر مردساالری هزاران   گسترده است و پایه فرهنگی که دارای ابعادی  

های ارتجاعی  تقویت شده است: سنت  از پیشقرن بیش   ۱۴ارتجاعی آن طی  های فوق اسالم و آموزش 

اشتراک با انتخاب  یی وجه گان نیست و ذره ه شباهت به خریدوفروش بردی ازدواج که بی قوی درباره 

های ملهم از مردساالری و تحقیر زنان که از اشعار و نوشته   ی ندارد، زبان شدیداًدمکراتیک شریک زندگ

 رود... کار رفته است و می کالسیک ایرانی گرفته تا ادبیات چپ امروز به 

های چپ چنگ انداخته و  ها، عامل مهم دیگری که چون بختکی بر پیکر گروه بر این   اما، عالوه 

ها برد و گسترش نظریات سوسیالیستی است، تعلق خاطر عمیق آن شیپ مثل موارد متعدد دیگر مانع  

نگرد. تصاد منتزع از انسان و روابط اجتماعی می قابه  ی« اکونومیستی و جبری است که  مبه »سوسیالیس

گی  ه ماند که خود با عقب  گردد ها تقویت می ها با استالینیسم مزمن آن این نوع نگرش در برخی از گروه 

 تطابق دارد و از آن ملهم است.فرهنگی عمومی 

آسانی الیروبی کرد و نه آن  توان به های طوالنی را می روشن است که نه رسوبات فرهنگی هزاره 

به  در  که  را،  کرد،  شکستایدئولوژی  ایفا  مهم  نقشی  آن  کامل  اضمحالل  و  روسیه  انقالب  کشاندن 

های اجتماعی و  ها، انقالبساز اساسی اینکن ساخت. شکی نیست که چاره گی ریشه ه سادتوان به می 

بحثفرهنگی همه  است.  روشن جانبه  و  به گری ها  راه  این  در  مبارزه  از  تنها جزیی ضروری  شمار ها 

 روند.می 

در این رابطه ابتدا باید به فقدان درک صحیح از ریشه و اساس ستم بر زنان، و در مواردی اصرار  

 وروش مبارزه با این ستم پرداخت. راه بر درکی نادرست از آن، و سپس به 

دارای   چپ سنتی ملهم از بدترین »میراث« انقالب روسیه، با درجاتی متفاوت از تأکید، تقریباً کالً 

طور خالصه  ی ستم بر زن است. این نظریه با استنادی جزمی به انگلس، به ی ریشه نظر واحدی درباره 

یی مادر  یی یا تیره یی مردساالر با واحد عشیرهیه که جامعه ی اولبر این پایه استوار است که در جامعه

ولی  ی دیگر، وجود نداشت.  طبقه یی بر  که تسلط طبقه چنانگر، هم بود، تسلط یک جنس بر جنس دی

در سطحی گسترده و نیاز  پروری از زمانی که تالشی جوامع اشتراکی اولیه با پیدایش کشاورزی و دام 

تر زمین آغاز شد، نظام تازه بر مبنای مالکیت  مردم حول قطعات کوچک   هایت و کار گروه نبه سکو

در نظام جدید مردان به کارهای تولیدی و زنان  وجود آمد.  یی به ی جدید و هسته خصوصی و خانواده 

 گی پرداختند. ه کار خانی کار تولیدی خارج و به از پروسه 

داری این است که ستم دوگانه بر زن در این  سرمایهی تطبیق این نظر بر جامعه و مناسبات  نتیجه 

ی آن در نظر  یی از استثمار نیروی کار در تولید کاالیی با نتیجه عنوان جنبه جامعه باید از طرفی به 

داری و بازتولید نیروی کار  هم نگه   گی خانهو کار    گرفته شود و از طرف دیگر نقش زن در خانواده 

ها ارزش اضافی تولید خواهند  های جدید کارگران که این کردن نسل عیاست، یعنی تولیدمثل و اجتما 

تولید نمی خود در حیطه خودی به   گیخانه کرد. کار   ارزش  و  این ی مصرف است  برای  که  کند. پس 

ی کار و تولید شود تا  ی خانواده وارد عرصه ست زن از عرصهی رهایی زن فراهم شود ضروری زمینه 

ی طبقاتی  ی او خارج گردد و نقشی برابر در مبارزه اقتصادی به مرد از زیر سلطه   گیوابسته در اثر رفع  
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آزادی زن باید سوسیالیسم را جایگزین تولید  شود که برای  ایفا کند، از این مقدمه نتیجه گرفته می 

 داری کرد. کاالیی سرمایه 

سیاسی را در برخوردها و    ی استنتاجات قََدرگرایانه )فاتالیستی(بندی در اساس خود پایه این جمع 

، چون استنتاج  دهد امر رهایی زن و جنبش رهایی زنان تشکیل می   ا بگرایانه  مخرب و فرقه   هایاقدام

جای  آید. پس به دست می این است: آزادی زن در سوسیالیسم به   چینی»عقل سلیمی« از این زمینه 

جهت مبارزه برای سوسیالیسم متمرکز    تفرقه و تضعیف« نیروها در جهات مختلف باید تمام قوا را در »

 کرد. 

 

چینی تئوریک فوق را که در جوهر خویش  کوشش نوشته حاضر بر این است که هم ایرادات زمینه 

دهد و هم این درک مکانیکی از  ی زن را به عامل اقتصادی تقلیل می گرایانه است و کل مسئله تقلیل 

 قرار دهد. را مورد بحث سوسیالیسم و مبارزه برای آن 

الذکر، هرچند  ی فوق ی نظریه مناسبت نیست که به روی دیگر سکه از ورود به این بحث، بیاما پیش

 :شودجنبش زنان در غرب در مجموع از لحاظ نظری به چند گرایش تقسیم می به اختصار، اشاره کنیم.  

انقالب سوسیالیست.  ۱ به  نیازی  برابری جنسی کامل  برای کسب  ی و سوسیالیسم گروهی معتقدند 

عنوان  به   این گرایش نظری که کالًیابی است.  داری قابل دست ی سرمایه نیست و این حقوق در جامعه 

داری برای اصالح قوانین  ی سرمایه در چارچوب جامعه   صرفاً شود  های رفرمیست شناخته می فمینیست

رگونی اساسی جامعه ندارد.  کوشد و کاری به استثمار و نیاز به دگو فرهنگ مردساالرانه در آن می 

نقطه  این  مقابل  در  تأکید هرچند  برخی  دارای  گرایش  این  اساسی،  زمینه   های ضعف  در  ی  صحیح 

 ضرورت برابری قانونی زنان با مردان است.

نظرند که سلطه .  ۲ این  بر  فرهنگی و  گروهی دیگر  روانی،  از عوامل  ناشی  اساس  بر زن در  مرد  ی 

این  مایل به اعمال سلطه بر زنان هستند.    ، نظر از عامل اقتصادیمردان، صرف شناختی است و  زیست

های جا فمینیستشود، در این گرایش نظری را که در کشورهای مختلف به عناوین متفاوت نامیده می 

شناسند و نظام اجتماعی  خوانیم. این گروه از زنان در نظر و عمل مردان را دشمن زنان می افراطی می 

نه نظام سرمایه ا مقصر نمی حاکم ر با مردان و  ایشان  نتیجه  به مقابله    داری دانند. در  و مردساالری 

ی  مثبت و الزم در زمینه   هایالبته ناگفته نماند که این گرایش نیز دارای برخی تأکید د.  نپردازمی 

 مقابله علیه تجاوز به زنان، خشونت علیه زنان، پورنوگرافی و غیره است.

کمونیستی که معتقد  شود.  های سوسیالیست خوانده می عنوان فمینیست از این میان به   گروه سومی .  ۳

خود  خودی استقرار آن به   حتی رایج سنتی( و    )بخوان اکونومیسم   خاطر »سوسیالیسم«نیست مبارزه به 

 بر الوه ها معتقد است که ع ی مرد بر زن منجر خواهد شد و برخالف اکونومیستبه از بین رفتن سلطه 

ی سیاسی،  ی اقتصاد، نه در حرف که در عمل، باید در جهت تغییر مناسبات در حیطه مبارزه در حیطه 

گیرد که پس هم امروز در کنار مبارزه علیه  جا نتیجه می ایدئولوژیک و اجتماعی کوشا بود؛ و از این

رد و در این راه  ی مرد بر زن مبارزه کطور خاص علیه مردساالری و سلطه استثمار طبقاتی باید به 
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طور عادی نباید نیازی به چنین  گرچه به سوسیالیست است.    دارد، یک فمینیستهای عملی برمی گام

از طرفی    .باید یک مبارز راه برابری حقوق زنان باشد   بود و یک سوسیالیست واقعی طبیعتاًتوصیفی می 

گرایش دیدگاه وجود  با  جنبش  هایی  در  متفاوت  اجتماعی  طفره های  دیگر  طرف  از  و  رفتن  زنان 

ی عملی در راه حقوق زنان، ضرورت این توصیف را  های اکونومیست و سنتی از مبارزه سوسیالیست

 ایجاب کرده است. 

 
های ها و شیوه ی مستقل از اندیشه زنی و سرکوب اندیشه و مبارزه متاسفانه سنت استالینیستی انگ

معادل    صرفاً را  ی فمینیسم را تحریف و آن مورد هم واژه ریشه دوانده، در این   سنتی، که در جنبش 

های زنان سوسیالیست ما  سازمان   حتیکه  تاحدیفمینیسم بورژوایی یا رفرمیستی قلمداد کرده است،  

تبلیغ  معنای  واژه به فمینیسم در  که  حال آن کردند خود را فمینیست بخوانند.  از انقالب جرات نمی پس

بنابراین کل    کند.مبارزه می   برابری حقوق زنان و فمینیست کسی است که برای این برابری حقوق

کرد یک مبارز راه رهایی زن، یعنی  جنبش رهایی زنان جنبش فمینیستی است. و این دیدگاه و عمل 

و را متعیّن  درک او از علل ستم بر زنان و استراتژی او برای کسب حقوق برابر برای زنان است که ا

  کند.می 

جا این گریز از جهتی برای اشاره به نظریات موجود در جنبش رهایی زنان ضروری بود، ولی در این 

توجهی مطرح نیستند(، که با  نظریات )که هنوز در جنبش ما در سطح قابل   با ایننه  روی سخن ما  

ی سنتی ستم بر زنان را  طورکه گفته شد، نظریه همان   ی سنتی و غالب در جنبش چپ است.نظریه 

داند، و چون اهمیتی برای سایر عوامل  در اساس ناشی از عامل اقتصادی و کنارماندن زنان از تولید می 

میئقا خانواده  درون  روابط  نقش  توضیح  به  نه  نیست  با  ل  رابطه  در  را  خانواده  نقش  نه  پردازد، 

درک مشخص و صحیحی از   حتیند و نه  کداری و علت کنارماندن زنان را از تولید روشن می سرمایه

دیگر  ها مسایل و عواملی مرتبط با یککه ایناشتغال و کار و تولید دارد. درحالی ی  نقش زنان در عرصه 

   روند.شمار می ی زن به جانبه از مسئله تحلیل همه  ی و اجزا

یت خصوصی بر  از ایجاد مالکیی پس رسد که پیدایش تدریجی خانواده هسته نظر می طورکلی به به 

ستم   از آن اساساًم پیش یاندیشی است که گمان کننگاری و ساده اهرچند مطلق  منابع ثروت آغاز شد.

رسد نظر می به شود، برابری کامل برقرار بوده است.  چنان که گاهی عنوان می بر زنان وجود نداشته و آن 

این تأکید در حد وسیعی صحیح و این  اند.  از حد تأکید ورزیده مورد بیش متون کالسیک هم در این 

که  در این  گرنهبودن آن مورد انتقاد ماست، وبرابری در حد قابل توجهی وجود داشته است. اما مطلق 

مردساالری پس و  زنان  بر  گسترده ستم  در حد  و  نهادی  مالکیت خصوصی، جهانی،  پیدایش  یی  از 

نه   و  زن،  بر  ستم  وجود  نیست.  اختالفی  شد  گسترده همگانیتحکیم  و  خالل  آن  بودنبودن  در   ،

نظریه نوشته  مبلغ  و  حامی  نویسندگان  برخی  است.  های  اذعان  مورد  نیز  رید  ا ولین  مثل  سنتی  ی 

گی  ه ها به محافظت طی دوران حاملاین نظریه هم که وضع جسمی زنان و نیاز آن گمان ما باید به به 

توان نتیجه  نمی  وجه نشان داد. ولی از این توجه لزوماً ی تسلط مردان را فراهم کرده، تتاحدودی زمینه 

گاه برابری حاصل نخواهد شد.  گرفت که چون وضع فیزیکی زنان با مردان متفاوت است پس هیچ
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ی تسلط مردان بر زنان فراهم آمده،  ی اولیه، زمینه اگر در جامعه سازد.  انسان را شرایط اجتماعی او می

انسان ی سوس دلیلی ندارد در جامعه  با  ایجاد فرهنگ  یالیستی  برای  های ـ مردان و زنان ـ آگاه که 

ی  تسلط و عدم برابری هم ادامه یابد. هرچند ممکن است این جنبه   اند، اینسوسیالیستی کوشیده 

برای تحقیق مردم قضیه بیش  از نقطه تر موضوعی  باشد،  ز  ئاین خاطر حانظر بحث حاضر به شناسان 

تی و عدم امکان تقلیل ستم  از پیدایش ستم طبقاوجود ستم بر زن پیش    که به امکان   اهمیت است

 بر زنان به استثمار و ستم طبقاتی اشاره دارد. 

ی مرد بر  یی و تحکیم سلطه ی هسته جا مورد بحث است پیدایش خانواده چه، اما، فعال در اینآن

ی کنونی،  مرحله های تولید، تا رسیدن به طریق آن است. خانواده در ادوار مختلف و در شیوه   زن از

  است. اشکال متفاوتی را پشت سر گذاشته

از پیدایش مالکیت خصوصی  دهد که ابتدا پسیک بررسی اجمالی از این اشکال متفاوت نشان می 

طریق وضع قوانین، زنان نیز برخالف روند    و مالکیت مردان بر منابع تولید کشاورزی و تحکیم آن از 

جامعه دوره  در  پیش  به های  مادرتباری  و خدمت ی  مردان  مایملک  به آن  گیخانه کار  نوعی  شمار ها 

رفت،  شمار میمربوط به آنان به   صرفاًی مادرتباری، تولیدمثل کار زنان و  معه زمان، در جاآمدند. تا آن می 

بردند. اما پیدایش مالکیت خصوصی  ، و فرزندان از مادران ارث می در آن دانسته نبودن  و نقش مردا

به تبع این، توجه  زمان شد.  ع ثروت با آگاهی ایشان از نقش خویش در تولیدمثل هم ب مردان بر منا

آمد و مالکیت خصوصی از مردان به فرزندان    بردن فرزندان از پدران در پی   مردان به وارثان خود و ارث 

 ظهور پدرساالری منجر شد. منتقل و به 

شد، زنان گرچه در آن نقش محوری  هم که تولید حول خانواده انجام می   1در دوران فئودالیسم 

ی مردان بودند، زیرا مردان مالک ابزار تولید و، بنابراین، زنان برای روزی  داشتند کماکان تحت سلطه 

  2کرد. پذیر می مکاند بر زن را ای مرخود محتاج ایشان بودند. در آن دوره این احتیاج سلطه 

که  داری، این اوضاع تاحدودی تغییر کرد. چون باوجود این ی گذار به سرمایه سپس در دوران اولیه 

صورت  دو به   الک ابزار تولید نبودند و هرمیک  شد، نه مرد و نه زن هیچ تولید هنوز در خانوار انجام می

ستقالل اقتصادی زنان از مردان که ناشی از شرکت مستقل  کردند. در این شرایط، امزدی کار می دست

 کرد.  ـ و تاحدودی برابر ـ اجتماعی را برای ایشان فراهم می  تربه در تولید بود، امکانات 

شد. داری مسایل و مشکالت دیگری مطرح می رفت سرمایه اما این وضعیت پایدار نبود و با پیش

رغم نیاز این سیستم به کار  ولید و کسب حداکثر سود، به داری به گسترش تاز سویی، گرایش سرمایه 

بازتولید زنان در خانه برای نگه  ایجاب می نسل   داری و  کرد که هم زنان و هم  های بعدی کارگران، 

به  تولید  را در  بچه از سوی دیگر، مشکالتی مانند مسایل دوران حامله کار گیرد.  مردان  و  داری  گی 

خاطر ی کارگران مرد به براین، مبارزه عالوه   آمدند.حساب می کار به زنان از اشتغال به ی  عوامل بازدارنده 

پذیر بود، نیاز کارگران  وری تاحدودی امکان مزد کافی برای تأمین معاش خانواده، که در اثر افزایش بهره

گی  خودبیگانه چنین ایجاد محیطی عاطفی و انسانی که بتوانند از  مرد به خدمات زنان در خانه و هم 
 

 مانیک، سلتیک و غیره.ژرهای تولیدی مثل آسیایی،  خطی در اروپا است و نه شیوههای تولید در تکامل تکجا سخن از شیوهدر این  1
 کند. ی تولید به تنهایی شرایط رهایی ایشان را تضمین نمیکند که ورود زنان در عرصه همین امر ثابت می  2
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های کارگری برای جلوگیری از کار زنان در  ناشی از کار را در پناه آن جبران کنند، و فشار اتحادیه 

ها که موجب افزایش رقابت برای استخدام بود، در مجموع  مزد آن تر بودن دستدلیل پایینصنایع به 

گی  ی و زنان به کارگر خانه مزد آوردن شرایطی شد که طی آن مردان به کارگر دستمنجر به فراهم 

کردند.  را تبلیغ می این درحالی بود که کارفرمایان، از ورود زنان در تولید حمایت و آن تبدیل شدند.  

مبارزه اینبه  از  نوعی  سرمایه ترتیب  گرایش  بر  غلبه  در  گذشته  قرن  اواخر  در  طبقاتی  به  ی  داری 

 بردن خانواده موثر بود. ازبین

داری و حل برخی از مشکالت فوق،  تر سرمایهرفت اجتماعی، نیاز بیش ا پیشگام بباوجوداین، هم 

از  در اروپا و امریکا، این تعداد شاید بیشاند.  های تولیدی شده تعداد روزافزونی از زنان وارد فعالیت 

 3. نیمی از زنان را شامل گردد

ستم عمومی بر زنان    قوانین مصوب در این جوامع و رفتار اجتماعی هم تاحدودی در جهت رفع

کردن بسیاری از  ی زبان و خنثی توان به اصالحاتی در زمینه این موارد می ی  از جملهاند.  تغییر کرده 

داشته  مردانه  بار  صرفاً  که  سقط کلماتی  شناختن  مجاز  کشورها،  اند،  از  تعدادی  در  جنین 

های  ا فرزندانش( با خانواده شناختن حقوق برابر »خانواده«های فردی )شامل زن و فرزند یرسمیتبه 

اختن شنرسمیتگی پدر، به ه نام خانوادگذاری فرزند به سنتی در بعضی از کشورها، عدم ضرورت نام 

ها در مورد مایملک و دارایی  زیستی زن و مرد بدون اجبار به ازدواج رسمی و برابری قانونی این زوج هم

 دست، اشاره کرد.در برخی از جوامع غربی و مسایلی از این  

داری مقدور و ممکن است، هنوز  ی سرمایه ها هم در جامعه از آن   ها که بیشرفتباوجود این پیش 

 ی مبتنی بر مردساالری زود است.  رفتن خانواده امیدواری به از بین 

قابل توجهی وجود دارد. به  نیروی کار زن توسط مرد در خانه در حد  ترتیب  اینهنوز استثمار 

ی آن در  یافته ست، شکل تحولداری در اصل متعلق به جوامع ماقبل سرمایه   که مردساالریی درحال

توان متبلور در و مبتنی بر استثمار نیروی کار زن در خانه توسط مرد  داری را می ی سرمایه جامعه

کار او  .  رودشمار می گی به مزد خانه دست  وقت و بدونزن در خانواده کماکان مسئول کار تمام دانست.  

ارزش اضافی هم تولید    نوعیداری ضروری است، بل به ی تولید سرمایه نه تنها برای حفظ و بقای شیوه 

بود و این  کند چون در صورت فقدان آن مرد ناگزیر از پرداخت مزد برای جایگزینی خدمات او می می 

مزدی  میزان افزایش دست   یی مقدور نخواهد بود. پس این مزدها در هیچ جامعه امر جز با افزایش دست 

شود  داری محسوب می طور متوسط قابل محاسبه هم است و درحال حاضر جزیی از سود سرمایه که به 

 4گی زن است.شده توسط کار خانه معادل ارزش اضافی تولید 
 

 (. ۱۳۶۰ی آماری  نامه )مأخذ سال  درصد کل جمعیت زنان بود  ۹/۸، این تعداد در ایران  ۱۳۵۵طبق سرشماری سال   3
اند. چنین  گی شده مزد برای کار خانه های سیاسی بر این اساس خواستار دست ها برخی از گروه تبع آن پردازان و بهبرخی از نطریه  4

ر مقابل، برای گریز از  دبخشد.  را تداوم می کار در خانه و خارج از آن   ناخواه، تقسیمی اقتصادی است و خواه خواستی صرفاً در محدوده 

ها، ادارات و محالت، وجود  ها در کارخانه گی از طریق ایجاد مهد کودک شدن تمام کارهای خانه ها باید خواستار اجتماعی این کاستی 

که همگان بتوانند  اند. ولی نه در حدی ی در غرب فراهم ها و غیره شد. این امکانات تاحدودخانه شوی ها، رخت ها و کانتین رستوران 

 ها بهره ببرند.فشار مالی از آن   تحملبدون  
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به  اشتغال  این درست است که  آن  از جانب دیگر،  تناسب  به  زنان و  از  توجهی  قابل  تعداد  کار 

خاطر رهایی ی ایشان علیه ستم و به تری برای مبارزه ی مناسبها زمینه صادی برای آن استقالل اقت

حساب ی طبیعی« زنان به عنوان »وظیفه فراهم کرده، اما کار در خانه هنوز در حد قابل توجهی به 

 دار هم در غرب افزایش یافته است. آید. گرچه تعداد مردان خانهمی 

داری کودکان و سایر کارهای خانه سبب شده که  مقابل مشارکت در نگه اما مقاومت مردان در  

 زنان شاغل غالباً ناگزیر از کار در دو »شیفت« ـ در خانه و بیرون از خانه ـ شوند. 

ها ی سنتی که ستم بر زنان را صرفاً ناشی از کنار ماندن آن گذشته از این، برخالف ادعاهای نظریه 

داند و بر همین اساس خواستار  ی طبقاتی می از نقش نابرابر زنان در مبارزه از کار تولیدی و در نتیجه  

ی تولید هم تقسیم کار تاحدود زیادی بر مبنای  ، امروز در زمینه گرددتولیدی می  ها در کار شرکت آن 

گری و یا، اگر  ترتیب که زنان شاغل عمدتاً در مشاغلی از قبیل منشی اینپذیرد. به جنسیت انجام می 

این کارها اساساً    شوند.بندی و غیره استخدام می رگر هستند، در کارهای غیر تخصصی مثل بسته کا

مزد و از طرف دیگر از لحاظ اجتماعی با معیارهای  روند که از طرفی کم شمار میکارهای »زنانه« به 

وجه  ت.  ی کار اس اما این یک وجه ستم جنسی بر زنان در عرصه منزلت هستند.  ی امروزی کم جامعه

دیگر ستم جنسی که با استثمار طبقاتی هم همراه است، ناشی از این واقعیت است که زنان غالباً در  

 کنند.تری از آنان دریافت می مزد کم مقابل کار برابر با مردان دست

از ستم جنسی، طبقه عالوه  به براین وجوه  و  )ازجمله  در همین    ویژه ی حاکم در جوامع مختلف 

طور  ی کارگر در مجموع و زنان به ایران( از تقویت شووینیسم جنسی برای حمله به و تضعیف طبقه 

شوند در هر بحران اقتصادی، معموال زنان اولین گروهی هستند که از کار اخراج می برد.  خاص بهره می 

یرند. مثالً به طرح قانونی  پذ شان این موضوع را می خطرافتادن امنیت شغلی و مردان کارگر از هراس به 

 5کردن زنان شاغل که در سال گذشته از تصویب مجلس گذشت، باید از این زاویه نگریست.وقتنیمه 

شود که نه تنها زنان کارگر و زنان غیرکارگر  تردید نتیجه گرفته می اختصار عنوان شد بیچه به از آن 

نوعی دیگر تحت  دار هم به د، که زنان خانه داری و ستم جنسی هستن ولی شاغل تحت استثمار سرمایه

همین خاطر شود و به ها وارد می خاطر جنسیت آن ها قرار دارند. ستم جنسی بر زنان دقیقاً به این ستم

ی آن و نه معادل آن است. به همین دلیل نیز مبارزه علیه این  کار و نه نتیجهیی از استثمار  نه جنبه 

ست و باید همراه با آن و در کنار  طبقاتی که مکمل آن ی علیه ستم و استثمار  ستم نه معادل مبارزه

داری در مناسبات تولید و  آن به پیش برده شود. این مبارزه مناسبات استثماری ـ اقتصادی سرمایه 

یی در  پس نه تنها مبارزه را که شامل تداوم ستم جنسی است هدف خود دارد.  اجتماعی آن  مناسبات

یی است علیه مردساالری  داری، بل مبارزه تصادی علیه کسب ارزش اضافی توسط سرمایه ی اقعرصه

کلیّت این مبارزه در تمام آحاد  ی کارگر.  در کل روابط اجتماعی، درون خانواده، داخل و خارج از طبقه 
 

های مختلف آموزشی، شغلی، قانونی و از جمله  های مختلف ستم بر زنان را بر مبنای جنسیت در زمینه البته اگر بخواهیم جنبه  5

ها  اریم، لیستی بلندوباال خواهیم داشت. این ستموار بشمی فهرست قانون دوران توحش قصاص و غیره در رژیم جمهوری اسالم

مفیدی    هایب ا از این نیز جزوات و کتپیش اند.  اداران سازمان ما توضیح داده شده یی از هویی اخیرا از طرف عده تاحدودی در جزوه 

 اند.های مستقل زنان منتشر شده می« و غیره توسط گروه مثل »زن در جمهوری اسال
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سبات  رود و آن جنبش زنانی که در این راه و علیه مناشمار میخاطر سوسیالیسم به یی به آن مبارزه 

 این امر را چپ ما قطعا درک نکرده است. داری.فوق مبارزه کند جنبشی است با ماهیت ضد سرمایه 

ی دمکراتیک این مبارزه  تر قرار گیرد، جنبه تواند مورد بحث بیش از مسئله که هنوز می یی  آن جنبه 

هرچند نادرست(  یعنی فرض )شود.  مل می عنوان زن شابه یی که زنان را صرفاً  یعنی آن جنبه است.  

اند که با مبارزه علیه ستم دوگانه بر  های آگاهی بوده چنان سوسیالیستکنیم که رفقای چپ آن می 

گیریم  رغم این واقعیت در نظر می به اند، و این فرض را  کوشیدهاند و در این جهت می زنان توافق داشته 

گاه در هر فرصت  وبیکه گاه بلکرده  ی سوسیالیستی نمی که بخش اعظم همین چپ نه تنها مبارزه 

کرده  آمده و کارگران را به آشتی طبقاتی دعوت می شان کوتاه می رژیم   داران و مناسب در مقابل سرمایه 

کنیم که سرمایه سعی می   حتی.  است فراموش  بد  کنیم  و  به خوب  پولشان!  میزان  نسبت  به  داران 

می  میتقسیم  تالش  و  زحمت شدند  و  کارگران  سرمایه شد  کم کشان،  »انقالب«  پولداران  از  را  تر 

می  گروه نرنجانند.  که  بگیریم  نادیده  ایران« کوشیم  کمونیست  »حزب  مثل  ادعای    6هایی  در  که 

اند، هنوز انقالبی را به کارگران  خود پرولتاریابودن گوش فلک را کر کرده   حتیی پرولتاریا و  نماینده

  دهیم که خلع مالکیت نخواهد کرد. یعنی فرض را بر این قرار می داران  سرمایه از  دهند که  وعده می 

داری جنبش زنان  مشکل، ناشی از فقدان درک نادرست از سوسیالیسم و نفهمیدن ماهیت ضد سرمایه 

های چپ و مجاهد از دمکراسی  { در چنین حالتی هم، اشکالی اساسی در درک گروه حتی}نبوده است.  

توان بر روی کاغذ  چون نمی ها وجود دارد.  اعتقادی آن   ار در ادعاهای و حقوق دمکراتیک و تناقض آشک

کش  کش تحت ستم دوگانه قرار دارند، ولی از حقوق زنان غیرزحمتمدعی بود که زنان کارگر و زحمت

مسئله  که حجاب  و مدعی شد  نکرد  زنان زحمتدفاع  نیست.  ی  نظریه کش  پذیرش  ی ستم  اصوالً 

را نفی کرده باشد که هیچ،  ایم هیچ گروه مدعی مارکسیسم آن تاکنون نشنیده   ما )دوگانه بر زنان کارگر  

این معناست که این زنان تحت دو نوع یا  به   (اند را پذیرفته نوعی ـ الاقل در لفظ ـ آن به   مجاهدین هم

 دو گونه ستم قرار دارند: 

 شود.. نیروی کارشان در کارخانه استثمار می ۱

ی برخی  عبارتی که مورد عالقه بودنشان مورد ستم مردساالری و یا به  لحاظ جنسیت و زن . به ۲

است مورد ستم شوونیسم مردانه هستند. طبعاً این ستم مردساالری هم محدود به محیط کارخانه  

 جا وجود دارد.نیست و در همه 

مورد پذیرش    داری استثمار نیروی کار زنان خانه جا درباره که بحث ما در این نظر از این پس، صرف 

دوم شامل تمام زنان است و نه فقط زنان کارگر، چون یک ستم جنسی و    باشد یا نباشد، ستم نوع 

خانه  و  کارمند  و خواه  باشند  کارگر  زنان  این  خواه  است.  بر جنسیت  غیره.  مبتنی  و  کسی  دار  اگر 

و  نظریه  باشد  پذیرفته  را  دوگانه  مرد  حتیی ستم  انگلس،  نظر  بورژوای خ  طبق  بداند، طبعاً را  انه 

های  تمام گروه   والی که در مقابل ئصورت س دراین تواند وجود ستم جنسی بر تمام زنان را نفی کند.  نمی

بند ها برای مقابله با این ستم، الاقل در دوران دمکراسی نیم شود این است که این گروه چپ مطرح می 
 

 جا افزوده شد. در زمان انتشار این مقاله، هنوز در »حزب کمونیست ایران« انشعاب نشده بود. ــ پانوشت در این   6
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دهی مبارزه  هایی انجام دادند؟ سازمانم، چه اقدا۱۳۶۰ـ خرداد    ۱۳۵۷ی بهمن  شدهزور ستانده و به 

آمیز را در دفاع از مبارزات علیه این ستم در پیش گرفتند؟  پیشکش، کدام اقدام حمایت  علیه این ستم 

به  با یک پاسدار  به زنی بی آیا  آیاخاطر هجوم وحشیانه  ها همه منفی  ... پاسخحجاب درگیر شدند؟ 

 است. 

از حقوق دمکراتیک، از آزادی مطبوعات گرفته تا آزادی  یک  و چپی که در مقابل سرکوب هیچ

جا هم زه زد و اعتقادات و  ها را توسط رژیم ستود، در این سرکوب آن   حتیاجتماعات مقابله نکرد و  

عملکرد کامالً ضد دمکراتیک خود را به نمایش گذاشت. پیامدهای واقعی این نظر که حقوق دمکراتیک  

ی  و تضعیف »مبارزه صدایی با بورژوازی گامی و هممعنای هم ها به خاطر آن بورژوایی است و مبارزه به 

ها و برقراری  طور که در مورد مطبوعات، پذیرش سرکوب آن ضد امپریالیستی خلق«، در عمل همان

طور که  ها بود، همانشدن آنهای سیاسی قبول بسته مان زطور که در مورد دفاتر سابود، همان   اختناق

کشاندن  جویان و هجوم فاشیستی به دانشگاه و به تعطیلدر برابر کشتار دانش   انشگاه تسلیمدر مورد د

آزادی بود، در مورد زنان هم پذیرش سرکوب خواست  قبول حملهخواهانه آن  و  آنان  باندهای  ی  ی 

  اغراق نیست اگر بگوییم چپ استالینیست و مجاهد ها در کوچه و خیابان بود.  اهلل به آن وحشی حزب 

مخالفت    حتیو    آمدنمستبد در اکثر موارد مربوط به حقوق دمکراتیک راه اختناق و سرکوب را با کوتاه 

خاطر حقوق دمکراتیک که چپ گمان  با این حقوق دمکراتیک هموار کردند. در عمل عدم مبارزه به 

ن نفهمیدند  چپ و دیگراگشای یوغ دیکتاتوری ارتجاعی اسالم شد. کرد میراث بورژوازی است، راه می 

سرمایه  اهدایی  و  طبیعی  حاصل  دمکراسی  نتیجه که  بل  نیست،  مبارزه داری  چند ی  ی  صدسالهی 

به  اتحادیه کارگران  آزادی  که  است؛  آن  و  خاطر  تشکل  و  بیان  نسبی  آزادی  کارگری در غرب،  های 

زنان و مردان و حق  قانونی    توجه نکرد که برابری  ؛اند دست آمده ها به خاطر آناجتماع در اثر مبارزه به 

 دست آمد. »سافرجت« علیه بورژوازی به ی زنان رای برای زنان به یمن مبارزه 

بسیار گفته ی  درباره  یقین  به  و حقوق دمکراتیک در گذشته  برای دمکراسی  یم و شکی  امبارزه 

برای سوسیالیسم از    نیست که عدم درک ضرورت این مبارزه و حقوق و ندیدن ارتباط آن با مبارزه 

نیز درباره  آمیزترین اشتباهات بخش اعظم جنبشترین و فاجعه فاحش اما نکاتی  بود.  ی برخورد  ما 

بر او ارتباط مستقیم    ه ستمی ی زن و مبارزه علبیان است که با مسئله های چپ قابل درونی سازمان

رتباط آن با روابط »شخصی« را  دارد. این نکات نگرش سنتی چپ به فرد انقالبی، فعالیت سیاسی و ا

   گیرند.در برمی 

شد به تصویر مردی محدود  تصویر رایج از این مفاهیم در جنبش ما که به انحا مختلف تبلیغ می 

بودن خود باید دست از کار و »زندگی خصوصی«  گردد که برای فعالیت سیاسی و برای اثبات جدی می 

شد که  یی« می گذشت و تبدیل به یک »انقالبی حرفه ی م  وبچه« و یا »خانواده« داشت، از »زن برمی 

از انقالب، از    پس  و   نزدیک پیش   ی نسبتاًیک یادآوری از دوران گذشته   »حرفه«اش »انقالب« بود.

پس  که  سازمانرفقایی  با  تماس  دست  از  »عادی«  زندگی  و  کار  از  رهبری  دستور  به  مبارز  های 

خانهکشیمی  در  زندگی  به  و  تیمی دند  می   های  می رو  )و  امکان آوردند  و  قابلیت  تمامی  و    آورند( 

عنوان خاطر و به ار و تأثیر بر فعالیت در آن محیط را به کهای اجتماعی و کسب اطالع از محیط  تماس 
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عنوان پوشش رفقای مرد مورد نیاز  دادند، از رفقای زن که در اصل به ای«بودن از دست می »حرفه 

بردند تا حداقل اثر را از زنانگی خود بروز دهند یا از رفقای  می کار به  بودند و تمام کوشش خود را هم

کردند احساسات به خرج ندهند و »خشن« باشند و »خشن«  زن که به تقلید از رفقای مرد سعی می 

  7اند و هستند های فرعی و جزئی درگیر بوده سخن بگویند، از رفقای زن که عمدتاً در کارها و فعالیت 

به زناشویی درون   و در روابط  از آن سازمانی هم  انتظار می طور »طبیعی«  رود که به پختن غذا و  ها 

 داری بچه بپردازند تا شوهر بتواند به »فعالیت سیاسی«اش برسد، گواه این مدعاست. نگه

این نوع نگرش به فعالیت سیاسی که فعالیت انقالبی را نه در رابطه با روابط اجتماعی و »شخصی«  

ی جدا بافته از مردم و دارای نبوغ  بیند که تافته عنوان »حرفه«ی افراد می ی مردم بل به ده و عمل تو

های مردم  آسا هستند که کاری جز طراحی »انقالب« و رهبری توده هایی سرشار و معجزه و توانایی 

باشند، آن نگرشی  خاطر قبول پست و مقام رهبری ممنون و متشکر  ها به ندارند و مردم هم باید از آن 

 خاطر آن بیگانه است. است که به یقین با سوسیالیسم و فرایند مبارزه به 

را نمی  نتیجه  به مسایل،  برخورد  ماتریالیستی  به در متد  از فرایند حصول  از  توان  را  و هدف  آن 

اگر    حتیی نهایی را،  یابی به آن منفک کرد و مستقالً مورد ارزیابی قرار داد. نتیجه ی دست وسیله 

باشد  مطلوب   مطلوب  چنین  اگر  وسیله)و  کاربرد  بدون  باشد( بودنی  ممکن  متناسب  و  مطلوب  ی 

آن نمی مگر  داد  قرار  تأیید  مورد  به توان  نیل  فرایند  این،  که  باشد. عکس  پذیرش  و  تأیید  مورد  آن 

  یل نیست.داند و اهمیتی برای فرایند و وسیله قاماکیاولیسم است که فقط هدف و نتیجه را مهم می 

ی  شبه یا چندروزه چون کودتا در تسخیر یک توان انقالب سوسیالیستی را هم بر این اساس است که نمی 

از تسخیر حکومت قرار  س  پ  وقدرت و اشغال مواضع حکومتی خالصه کرد. فرایندی طوالنی پیش  

ها ت و شامل اقدامگردد. این فرایند، هم امروز جاری اس دارد که در پایان آن سوسیالیسم مستقر می 

در جامعه می  و  در محیط کار  اطرافیان،  با  ما  برخوردهای  مبارزه به گردد.  و  امر  که  اندازه  ی  همان 

ما  شود، روابط »شخصی« ی سرمایه را شامل می یی علیه سلطه ه ی تود جتماعی و سازماندهی مبارزها

گرانه در کارخانه یا  مار و مناسبات ستمتوان از مبارزه علیه سرمایه و استثنمی گیرد.  را نیز در برمی 

اجتماع دم زد و شعار داد ولی در خانه و محیط خصوصی و یا در سازمان روابط و مناسباتی ارتجاعی  

داری پیروی کرد.  ی سرمایه ی حاکم بین زن و مرد در جامعه برقرار کرد و از تقسیم کار مردساالرانه

و کمونیست بود و در روابط شخصی و   در جامعه سوسیالیست تواندیگر در تضادند. نمیدو با یک این

 محیط خانه و سازمان یک مستبد و فاشیست! 

تشویق و  داری نیست.  ی سرمایه آل سوسیالیستی در درون جامعهسخن از استقرار یک محیط ایده

جامعه علیه    حق ما در محیط کار و ی به داری و مبارزهیاری کارگران در مبارزه علیه استثمار سرمایه 

داری نخواهد شد.  ی سرمایه جاد جزایر سوسیالیستی در قلب جامعه منجر به ای  ستم و استثمار مسلماً

نمی  این  انساناما  رفتار  به تواند  و  سوسیالیست  آگاه  سازمانهای  در  متشکل  مدعی  خصوص  های 

رفتار و برخوردهایی    دشان، ها و بین افراکمونیسم را توجیه کند. روابط و مناسبات در درون این سازمان
 

ولی روند   اند.  های فردی نقش برابری با رفقای مرد داشته کنیم که رفقایی صرفاً بر اساس توانایی وجود موارد استثنایی را نفی نمی  7

 ذکر شد.  قویاً غالب همان است که
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اعتقادات و نظرات مورد تبلیغ  ی  االمکان بازتاب و آیینه دهند، باید حتی که این افراد از خود بروز می 

، و نه فقط در نظر که بدون  داری مورد مخالف ماست، باید عمالًی سرمایه چه از جامعه آنها باشد. آن

 ر گیرد. پشیزی ارزش ندارد، مورد نفی قراعمل متناسب 

گنجد و کدام  برابری واقعی زن و مرد در روابط »خصوصی« و تشکیالتی ما در این محدوده می 

  های درجه دوم و نقش   تواند مدعی باشد که رفقای زن در آن دارایاستثنا، می   سازمان سیاسی، بدون

از روابط   تبعی و رفقای مرد در آن در تسلط کامل نیستند؟ که همان تقسیم کار و ستم جنسی ملهم

ی  و رفع ستم بر زنان در حد برنامه زن و مرد  یها برقرار نیست؟ که برابر اجتماعی حاکم در میان آن 

 8؟شودشده باقی نمانده و آگاهانه در درون آن به پیش برده می اعالم

شود و  وگدار در این باب شنیده می چه گاه اگر اطالعات و شواهد دیگری در دست نبود، با آن   حتی

برانگیز شان در نشریات علنی به لحاظ عدم بلوغ جنبش ما بسیار ثقیل و اتهام که نقل   رخی اخباری ب

 هنوز آش همان آش است و کاسه همان کاسه.   روشن است.  هاوال ئاین س های واقعی به نماید، پاسخمی 

   ی حرکت برای مقابله با این وضع کدام است؟نقطه 

های اجتماعی از  ی شرکت زنان ایران در مبارزات سیاسی و حرکت تاریخچه یک ارزیابی گذرا از  

نشان می  بعد،  به  تنباکو  این نهضتجنبش  از  بسیاری  ایرانی در  زنان  که گرچه  مبارزات  دهد  و  ها 

شان عمدتاً با تأثیرپذیری کلی از مسایل عمومی مثل مبارزه برای تحریم  اند، این شرکت شرکت کرده 

البته در جای خود امری به   تنباکو، مبارزه  مثبت است. لیکن،    خاطر مشروطه و غیره بوده است که 

به  زنان  به جنبش  یعنی جنبشی که  ویژه معنای دقیق آن،  به خاطر مسایل  بیافتد، وجود  ی زنان  راه 

که  البته روشن است که زمانی ی حق رای و برابری در مقابل قانون.  در مورد مسئله   حتینداشته است،  

جنبشسخن   می   از  وسیع زنان  بسیار  حرکتی  اقداماگوییم،  از  گروه تر  مثل  های  زنان  مترقی  های 

، »جمعیت پیک سعادت نسوان« و غیره را که در  «ین اصفهانت»انجمن آزادی زنان«، »شرکت خوا

های شرکت  فکر ایرانی تشکیل شدند، در نظر داریم. نمونه اوایل این قرن توسط معدودی زنان روشن

 ی اول است. همان مقوله زنان در مبارزات اجتماعی محدود به وسیع 

یی«  جبهههای تبعی و »پشت براین، در بسیاری از همان مبارزات عمومی نیز، زنان غالباً نقش عالوه 

 اند. کرده ایفا می 

جا بحث بر  البته شکی نیست که مواردی استثنایی هم در طول تاریخ ما وجود داشته، ولی در این

قاع است.  سر  این کتابده  در  که  هم  مشروطه«،  جنبش  در  »زنان  مثل  شدههایی  نوشته  اند باره 
 

از چندین سال ناگهان  پس   گیرند.روشن است که در این رابطه، اقدام مجاهدین را فقط تعدادی از هواداران این سازمان جدی می  8

وب شد و چون »مشروط به شوهرش«  صردیفی مسعود رجوی منشود که زنان باید »رها« شوند. پس مریم عضدانلو به هم معلوم می

چی طالق گرفت و به همسری رجوی درآمد )به نقل  طور کامل انجام دهد، از ابریشمف رهبری را به توانست وظاینمی بود و در نتیجه  

ی  ی سازمان وحدت کمونیستی در خارج از کشور(. استنتاج منطق، نشریه ۵ی  ی رهایی، شماره در اندیشه   ۲۵۵ی  از مجاهد، شماره 

این است که زنان و مردان برای فعالیت مشترک سیاسی باید بر هم »حالل« باشند! زن هم که مشروط به شوهرش است. واقعاً  

ی سازمان در رهبری است، چیزی  گی دمکراتیک زنان بدنه ین اقدام مجاهدین به قصد رهایی زنان و نماینده گرفتن این ادعا که ا جدی 

ی  عالجه و طریقه های روانی هواداران مجاهدین را مکرش باقی است که این ازدواج تمام بیماری از مضحک است. باز جای ش  بیش

  ،جمهوری اسالمیدر    ۲۷۲ی  ز مجاهد، شماره ی »گزارش پزشکی« ا)نگاه کنید به کلیشه   ه کرد!ی درمانی جدیدی به علم پزشکی ارا

۱۴/۱۱/۱۳۶۴.) 
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ی  حال شواهدی که در مورد قاعده اند ولی درعینپرداخته کردن موارد استثنایی تاحدودی به برجسته 

 کنند، گواه نظر ماست. ها و مبارزات سیاسی ارایه می شرکت زنان در جنبش

ی ما صادق  های اخیر مبارزات سیاسی جامعه ، در مورد دهه هانظر از استثنااین بحث، ایضاً صرف 

وسه نفر، زنی در  ، نه گروه پنجاه ۱۳۲۰از شهریور    و پس   ی کمی دورتر، مثالً پیش در گذشته است.  

تر خود دید. در دوران نزدیک القاعده رهبران بارزی از میان زنان به میان خود داشت و نه حزب توده علی 

ها به نسبت  تری از آن زنان در مبارزات سیاسی، تعداد بسیار کم   ییابندهغم شرکت گسترش ربه م،  ه

از هر رفیق مبارز چپ و غیر چپ سئوال    ستکافیاند.  های کلیدی و رهبری قرار گرفته مردان، در نقش 

ببرد. گذشته از    از انقالب را نام وپس های سیاسی پیشها و سازمان شود تا تعدادی از رهبران جنبش

های شخصی موفق به کسب برابری با  ها و قابلیتلحاظ توانایی این، در موارد استثنایی که زنانی به 

خاطر حقوق زنان و علیه  در مبارزه به   گرفتند، عموماًهای رهبری قرار می شدند و در نقش می   مردان 

است بگوییم    تر به )یا    ها در کسب آن این نوع رفتار که هم از موفقیت  کردند.  ستم بر آنان شرکت نمی 

الب بود که پرداختن  غها به جو عمومی و  و هم حاصل تمکین آن  شد تحمیل( برابری با مردان ناشی می 

مورد  که، این گو اینطلبید، یکی دیگر از عوامل تداوم ستم بر زنان بوده است.  را می   «مبه مبارزات »عا

های دیگر )مثالً روزا  های آن در جنبش ده است و نمونه ی ما نبوهای مبارزاتی جامعهمختص جنبش 

 اند.لوکزامبورگ( وجود داشته 

ها با  های مترقی اکثراً در اثر نسبت یا روابط آن ها و سازمانخالصه کنیم، شرکت زنان در جنبش 

به ایشان  پذیرفته و در بسیاری موارد نسبت  ، و نه مستقالً، انجام می رفقای مرد فعال در این جریانات

آمد و  حساب می شمار، فعالیت سیاسی برادر یا شوهر »مهم«تر به شده است. در موارد بی ن می متعیّ

کرد تا  نظر می جلسه، تظاهرات... صرف این رفیق زن بود که باید از شرکت در فالن فعالیت سیاسی،  

 داری کند یا به سایر کارهای خانه بپردازد. مثالً از فرزند مشترک نگه 

داشتن زنان موثر بودند و هنوز هم  نگهمودهای دیگری از فرهنگ مردساالری در عقبنبراین    وه عال

خواهد که مثل »خانم«ها رفتار کند،  ی ما از زن می گی و اجتماعی در جامعه تربیت خانواده   هستند.

خصی و چه  »سنگین« باشد و ... انجام بسیاری از کارها و رفتار مجاز برای مردان را چه از لحاظ ش 

های سیاسی و  بازتاب این فرهنگ اجتماعی در درون سازمان داند.  اجتماعی برای زنان غیر مجاز می 

کند  تسهیل نمی  ی رفقای زن درگیر را نه تنهاها هم شکوفاشدن توده مکانیسم حاکم بر این سازمان

از رفقای مرد اظهارنظر    ترکم   حتینسبت  هم هست. رفقای زن در روابط تشکیالتی به که غالباً مانع آن 

برابر  عنوان نظریات  ها نه به ی نظریات هستند چون غالباً به نظریات آن تر اجراکننده کنند، و بیش می 

شود.  اهمیت تلقی می شود و در بسیاری موارد هم بی یی عجیب نگریسته می از رفقای برابر که به دیده 

 ی ذهن رفقای مرد نشده است. اقعی زنان ملکهها و ادعاهای علنی، برابری ورغم اعالم زیرا علی 

تشکیالنی  یی از لحاظ اقتصادی، تاریخی، اجتماعی، مبارزات سیاسی و روابط درون در چنین زمینه 

جنبش ما، و با توجه به »جنس دوم«بودن زنان است که بحث مبارزه و جنبش مستقل زنان مطرح  

 گردد. می 

 صورت قضیه این است:
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 زنان تحت ستم دوگانه ـ استثمار اقتصادی و ستم جنسی ـ قرار دارند.* اکثریت قاطع 

ها را  کند و آن ها تحمیل می های مردان و نابرابری را بر آن * فرهنگ اجتماعی، تمکین به خواست

 گی اقتصادی باشد شدیدتر است.ویژه اگر همراه با وابسته گی به این وابسته سازد. وابسته به مردان می 

مرد ستم  درونی  *  مکانیسم  و  روابط  توسط  ـ  آن  ابراز  بدون  ـ  تمکین  توقع  و  جنسی  و  ساالری 

کند.  نفس در زنان جلوگیری می گردد و از پیدایش استقالل و اعتمادبه می  های سیاسی تقویتسازمان

 مانند. تر در حاشیه باقی می کنند و بیش تر اظهارنظر میرفقای زن به نسبت رفقای مرد سیاسی، کم 

و    9ها از عمق ستم جنسیهای سیاسی، عدم درک آن بودن تعداد مردان در ترکیب سازمان غالب

های برابری زنان  ست که خواستااین معنها، به نوعی دیگر در درون خود این تشکل این ستم به  وجود 

می   عموماً باقی  نوشته  و  برنامه  حد  مرد  در  و  زن  »برابری  شعار  هم  موارد  بسیاری  در  و  در  ماند 

می  کسب  عمالًسوسیالیسم  نابرابرنگه توجیه   شود«  مبارزهگر  با  مخالفت  و  زنان  مشخص  داشتن  ی 

 گردد. خاطر برابری و رفع ستم میبه 

ی  ها نشان داده است هیچ ستمی بدون مبارزه ی طبقاتی طی قرن طور که تاریخ مبارزهاما همان

اگر برای نفی و نابودی    رود.از بین نمی بران  مشخص و مستقیمی علیه آن ستم و بدون شرکت ستم 

ها در مبارزه  ی آن یی و مستقل کارگران و شرکت گسترده و آگاهانه داری، تشکل توده استثمار سرمایه 

  یی زنان الزم است. مبارزه ست، برای رفع ستم جنسی و مردساالری نیز تشکل مستقل و توده ضروری 

بر جامعه از مبارزه   اجتماعی حاکم ط یی اساسی از روابه الب و در واقع جنب فرهنگ غعلیه این ستم و 

داری بدون مبارزه  طور که استثمار سرمایه برای سوسیالیسم جدا نیست. نباید فراموش کرد که همان 

از بین نمی  تغییر مناسبات اجتماعی  رعلیه آن  برای  نیز مبارزه غود،  امری  الب  ای سخت و طوالنی 

ویژه  انجامد به خود به تغییر مناسبات اجتماعی نمییا استثمار خودبه   اقتصادیالزامی است و رفع ستم  

داری هم وجود داشته است و بنابراین قابل تقلیل  از استثمار طبقاتی سرمایه که ستم جنسی پیش این

بردن ستم جنسی  تضمینی برای ازبین   خودرفتن این استثمار خودبه ازبین  خاطرهمینبه آن نیست، به 

 داری و ستم جنسی ضروری است.شدن استثمار سرمایه اما برای استقرار سوسیالیسم، برچیده نیست. 

ای توسط یک جنبش مستقل زنان نه تنها در صفوف مبارزه برای سوسیالیسم  پس چنین مبارزه 

بودن جنبش  دالیل ضرورت مستقل کننده و بخش ضروری آن است.  کند، که تقویتتفرقه ایجاد نمی 

 کنیم:بندی می جا جمعدر این را ها نوعی در باال عنوان شد. آن زنان به 

و ستم.  ۱ مردان هستند  ستم  تحت  سلطه  مناسبات  در  ستم  زنان  این  علیه  باید  که  برانی هستند 

 متشکل شوند.

را جدی  های زنان  بودن از فرهنگ اجتماعی غالب خواسته علت ملهم های مختلط موجود، به تشکل .  ۲

جویی  نفس الزم و مبارزه به دالیل فرهنگی مزمن، زنان قادر به کسب اعتماد براین، به عالوه .  گیرند نمی
 

تواند در عمل  یرکارگری می داری را هر رفیق غکند. عمق و شدت استثمار در سرمایه به فهم موضوع کمک    تربه شاید    یک مقایسه 9

خاطر جنسیت  لمس کند. تحقیر و ستمی که بر زن به   تواند عمق ستم بر زن را درک وولی هیچ رفیق مردی هرگز نمیتجربه کند.  

را هم  قابل قیاس است که آن   ننژادی بر سیاهانوعی با ستمنگرد به م میصورت یک موجود درجه دوشود و او را بهوارد می 

 ند. کنسفیدپوستان حس نمی 
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تشکل چنین  در  نیستند.  کافی  سازمان هایی  در  کمیسیون البته  سیاسی،  زنان  های  مستقل  های 

ه پیدایش خصوصیات  کمک ب  طبعاً  هاییی چنین کمیسیون وظیفه توانند با این مشکل مقابله کنند.  می 

گونه رفتار  با این  هها و مقابلی آن گرانه مذکور در فوق، باالبردن آگاهی رفقای مرد نسبت به رفتار ستم

 ها خواهد بود. حرکت در جهت کسب برابری واقعی در درون این سازمان و کالً

های تحت ستم(  گروه که تشکل مستقل کارگران یا دیگر  چنان)هم  تشکل مستقل زنان  پس کالً.  ۳

 کند.ها را شکوفا میجویی آن نفس و مبارزه طی مبارزه علیه ستم مشخص، آگاهی، اعتمادبه 

ها ـ چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ تأثیر  های مشخص آن تشکل مستقل زنان و طرح خواست .  ۴

و مبارزه علیه آن ایفا  آگاهی بر روابط سلطه    ی ها و مبارزان سیاسی ـ نقش مهمی در ارتقابر سازمان 

 کند.می 

بیش  ایتأخیر  به   ناز  توجه  جنبه در  به این  مبارزه  در  محوری  و  مهم  روابط ی  و  مناسبات    خاطر 

برای هیچ  نیست.  سوسیالیستی  ما جایز  از  و ضدانسانی جمهوری  یک  فاشیستی  اختناق  و  سرکوب 

ها براند و چندبرابر ستمی را که  را به درون خانه   کوشد زنان از روز پیش می   که هر روز بیش اسالمی  

دارد، نه تنها در اهداف خود موفق نشده، بل  می   ها روا کند بر آن های دیگر اجتماعی اعمال می بر گروه 

  های مختلط، در کارخانه   کشاند.جویی و مقاومت می تری از زنان را به مبارزه های بزرگ روز گروه روزبه 

و    هانکنند. در خیاباهای رژیم مقابله می تر با اقدامات و برنامه جویانهتر و مبارزه مراتب رادیکال زنان به 

ل فردی و بدون حمایت سایر احاضر در اشکاین مبارزات درحال های ارزاق نیز چنین است.  صف   در

اما شواهد  خاطر پراکنده، ضعیف و قابل سرکوب هستند.  همینگیرند و به های اجتماعی انجام می گروه 

گی میان زنان ایران در سطوح  ه ی قابل توجهی از همبستپیدایش درجه   گوناگون و متعدد حاکی از 

زنان در آینده فراهم خواهد    لجنبش مستق  ک گیری یی مناسبی را برای شکل محتلف است که زمینه 

 کرد. 

کردن  نبشی فقط حاکی از تمایل باطنی به تداوم و جاودانی چنین ج  ایجادبه  کوتاهی در یاری  

 هاست. ستم بر نیمی از انسان 

 


