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  نوشته رفيقنقدی برنگرشها تفاوتها در

 !آن راهاله جنبش رهايی زنان و معضالت سراساس مقبر  روناک آشناگر
 

ششماه هشتاد و مهرم هفت                                                                                             گالويژ حسينی
 

 
رفيق روناک آشناگر مقاله ای تحت عنوان جنبش رهايی زنان  و معضالت سر راه آن، انتشار داده اند، که دارای 

نگر تفاوتها در نگرشهای ما در جنبش زنان است،  من را بر آن داشت که رشته افکارم نکات  قابل بحثی که خود بيا

را در باب اين تفاوتها و اختالفات و در خصوص ديدن معضالت سر راه جنبش رهايی زن به رشته تحرير در آورده 

  دراين مقاله نويسنده .و باشد که ديالوگی سازنده و پويا در جهت اعتالی اين جنبش در اين خصوص را شروع کنيم

سعی می کند که ضمن تعريفی از جنبش فعلی زنان در ايران به گرايشات انحرافی درون اين جنبش بپردازد و از 

خالء بزرگی که . شيوه های تقويت گرايشات سوسياليستی به صورت جسته و گريخته و کليشه ای سخن گفته است

چه کار کردن در اين شرايط است که خود حاکی از نگرشی  است  کهدر اين مقاله به چشم می خورد ، کار کردن و   

.نويسنده مبارزه زنان را به آينده ای نامعلومی موکول می کند   

چرا که بيگانگی و دور بودن افکار ايشان از جنبش زنان، بسان ! تاثيرگذاری آن بر خواننده اندک و مضراتش انبوه

در اين يادداشت خود من سعی می کنم .  ميزند  چشمک  خواننده به ين نوشته  ا خطوط جنبشی زنده  و پويا در تمام   

  . مختصرا به اين نکات  بپردازم

سخن گفتن از ستم کشی زنان و جامعه و قدرت و قانونهای زن ستيز فراوان است ، ستمگری بر زنان پديده ای 

شيوه اقتدار . عملی متفاوتی را دارا می باشدجهانی است که در سراسر دنيا به نسبت جامعه های گوناگون بازده 

 حکومتی ، سياسی، فرهنگی و مذهبی در کشورهای دنيا ويژگی خاصی به اين جوامع می بخشد و اين دليلی بر شدت 

.و ضعف ستم جنسی بر زنان است  

 داری  بر سيستم وارونه سرمايه.  از بدو بوجود آمدن مالکيت خصوصی ستم جنسی بر زنان  موجود بوده و هست

ر واقع ناديده گرفتن ستم جنسی و اين تقسيم اجتماعی بزرگ د. اساس ستم جنسی و زن ستيزی پايه ريزی شده است

. تحليل اوضاع و احوال اقتصادی، سياسی اجتماعی هر جامعه ای استناديده گرفتن نصف جامعه وخالء بزرگی در  

اد، مذهب، ملت ها و جنسيت که ساخته و پرداخته انسان در جهان تقسيمات بزرگ اجتماعی همچون تقسيم ثروت، نژ

است شکاف های عظيمی در ميان مردم بوجود آورده است، تفاوت ميان زن و مرد يکی از بنيادی ترين تفکيک های 

. زندگی اجتماعی است که مکانيزمهای جامعه در خدمت تقويت و پشتيبانی اين تفاوت و شکاف ها عمل می کند

اين مکانيزمها اقتدار سياسی دولت ، مذهب و . ه دقيقا برای اجرا و قانون بقای اين تبعيضات استمکانيزمهايی ک

 فرهنگ آلوده به باورها و سنت های مردساالری با جهالت مذهبی و عقب مانده است که خود پشتوانه های اصلی در

.تقويت و حفظ آپارتايد جنسی می باشند    
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 مانده مردساالری در شکل باورها و عملکردها و قوانين عقب مانده ای که عواقب و مضرات قرنها فرهنگ عقب

  انسان   يک  و از تمام حقوق دو جامعه تبديل کرده به عضو درجه   اجتماعی  زنان را در همه عرصه های زندگی

.  عادی جامعه محروم و به شديدترين شيوه سرکوب می کند  

 ديدگاه معتقد است که مردان بطورطبيعی درموضع مسلط اين. ن کننده استانقياد زنان تعييباورهای سخت مذهبی در

 درسراسر   و  درجامعه و مردان هانی زنان تبعيض ج. موضع فرودست و مطيع هستندوبرتروزنان بطورطبيعی در

يد به فرهنگی را هم باخون و روح انسانها رسوخ کرده است که فاکتورازخود مقاومت نشان ميدهد و درچنان   جهان

.تحليلهای موجود  در مورد مکانيزمهای بقای ستم جنسی در جامعه اضافه کرد  

زن بودن يک جرم است و به همين دليل زنان در تمام دنيا از جانب حکومتهای سرمايه داری و مذهبی و مردساالر 

ه  و گوش بفرمان مردان که پايه در ستم کشی زنان دارند، محکوم هستند که درجه دو باشند، وظيفه توليد مثل داشت

خانواده و جامعه باشند،  زنان محکوم هستند که در اسارت وانقياد کامل  واختياری  روی چگونگی زندگی کردن و 

  و در وحشيانه  کردن  و شريک زندگی انتخاب  زيستن،  کار کردن،  سفر کردن،  بچه دار شدن ، سقط جنين کردن

.خود را نداشته باشندترين حالت هيچ حقی در انتخاب پوشش   

به کااليی که مردان آنها را برای توليد بچه و وسيله مبادله در ميان قبايل و ايل . زنان در جامعه به کاال تبديل شده اند

وتبار و تاوان قتل  دادن، استفاده می کنند، در پاکستان قانون حکم جرم مرد را تجاوز گروهی به خواهر مجرم 

اوز های نيروهای مسلح در منازعات قومی و مذهبی و همچنين تجاوز اتی که در منزل وحشت تج. تصويب می کند

.........توسط مردان نزديک خانواده به زن می شود و قربانی شدن ميليونها زن به شکل وسيعی در تجارت سکس و   

ه شدت و ضعف آن در مثالهای باال و هزاران موارد گفته و ناگفته از نشانهای بارز ستم جنسی بر زنان است ک

انه متفاوت است، به  مردساالری گوناگون به نسبت چگونگی اقتداردولتی ومذهبی وفرهنگی تسلط افکارجامعه ها

جهان تبديل شده قدرت استثمارگران در شکل اعمالسرکوب زنان به سازمان يافته ترين   و گونه ای که مردساالری  

.  است  

 ضد انسانی بر جامعه و بويژه زنان ، زنان  را  در تاريکترين دوران زندگی مابه ازاء اين باورها و عملکردهای

سرکوب زنان به چنان مرحله ای از . قرار داده است و آنها با  چنگ و دندان برای زنده ماندن خود مقاومت می کنند  

.تاريخ بشريت رسيده که زنان جز مقاومت و مبارزه راه برون رفتی را ندارند  

البات و خواستهای خود درخانه و کاشانه و هر کوی و برزنی در  شهرها  و به هر شکلی که امکان  زنان با مط

جنبشی در ايران در حال جوش و . دارد بر عليه تمام قوانين و فرهنگ و افکار مردساالرانه مبارزه می کنند

ه زنان به چنان مرحله ای از مقاومت و مبارز. خروش،  وسيع و زنده و پويا، ولی پراکنده و نا متشکل برپاست

تاريخ جنبش زنان رسيده که تمامی گرايشات موجود در جامعه را با تعلقات طبقاتی متفاوت تکان داده و سعی می 

 کنند که با شعار و خواست و مطالبات خود وارد اين جنبش شده و تالش کنند که سّکان دار آن  شده و مسير حرکت و 

.ای خود هدايت کننداهداف آن را به سمت آرمانه  

 در واقع اين تکان و حرکت در ميان گرايشات موجود جامعه حاصل جنبش زنده و بالفعل زنان است که به عامل 

  فاکتور  به  و مطالبات آن به صورتی که جنبش زنان گرفتن در قبال آن در جامعه تبديل شده   موضع  فشاری برای
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.استمهمی در تحوالت اخير ايران تبديل شده    

در اوضاع و احوال فعلی صحبت از تغيير و تحوالت آتی بدون در نظر گرفتن خواستها و مطالبات جنبش زنان در 

. جنبش زنان، امروز حرکت می کند و می رود که به مرکز صقلی در جامعه تبديل شود. ايران امکان پذير نيست

د به اين جنبش را بياموزند و همراه آن رفت و مبارزان چپ و سوسياليست  راه رهايی زنان،  بايد راههای ورو

  و آرمانهای چپ گرد هم آورد و مسير حرکت اين جنبش را به سوی افقی هدايت کرد  حول اهداف را اکثريت زنان 

.که در رسيدن به خواستها و مطالبات اکثريت زنان ستمديده و محروم جامعه تعيين کننده باشد   

تفکيک های جامعه چون فقير و دارا، سياه و سفيد، زن و مرد برای همه ما  جامعه ای عاری از تقسيمات و 

به آن مرحله از مبارزه  و در اين راه مبارزه می کنيم، ولی تا رسيدن  انسانهای آزاديخواه و چپ نهايت آرزو است   

 وظيفه ما مبارزان راه رهايی زنان چيست؟

.ر می کندروناک در اين مورد چگونه فک.با هم ببينيم که ر  

مسئوالنه ترين تالش اين .... ؛ [ ايشان در اين نوشته از گرايش و عمل سوسياليستی صحبت می کند و می نويسد که،

. است که سنگ بنای جنبش رهايی زنان را بر بستر مبارزه محروم ترين بخش جامعه يعنی طبقه کارگر استوار کنيم

  دست به   اتفاقا روی افقی است که  و ابژکيتو  بلکه تاکيدی عينی و ايدئولوژيک،  اين نه يک فرمول بندی کالسيک

]؛.....ريشه می برد و می خواهی ستم جنسی را از ريشه بخشکاند  

اين درست ولی آيا ما تا زمانی که طبقه کارگر دست به ريشه ستم گری زنان می زند دست رو دست گذاشته و چشم 

فعالين جنبش زنان و . تبليغی برای بی عملی و پاسيفيسم در جنبش زنان نيستبراه سوسياليسم باشيم؟  آيا اين دقيقا 

پيشروان آن بايد از کوچکترين و جزئی ترين تغييری در زندگی روزانه زنان و در جهت کمرنگ کردن ستم جنسی 

م بپردازند که چاره مهپشتيبانی کرده و تالش کنند که با کار آگاه گری در ميان زنان و مردان آزاديخواه به اين نکته 

  نمی شود، تغيير  و کوتاه مدت منتهی جزئی خواستهای   تنها به   جامعه بار زنان ستمديده و محروم سرنوشت اسف

.رنگ تيره مانتو به رنگ روشن نيست و يا تقليل حکم سنگسار به اعدام نيست   

ايشات موجود در جامعه سعی می کنند که با آيا در چنين شرايطی که همانطور پيشتر به آن اشاره کردم،  اکثريت گر

تحميل کردن خواستهای خود بر جنبش زنان در جامعه توده های وسيع و عاصی از تمام نابسامانيهای جامعه را 

حول خواستهای خود متشکل کنند، جای خالی گرايش چپ و سوسياليست را آنها پر نمی کنند و بی گمان در صورت 

که ويژه جنبش   و خواستهای راديکالی   و آن را از خصوصيات را به کجراه می برند ش  اين جنب کوتاهی چپ آنها  

.زنان است تهی می کنند  

مبارزه برای ريش کن کردن تمام مناسبات نابرابر و اشکال تبعيض جنسی به بخشی از زندگی زنان تبديل شده است 

تشکيالتهايی که براندازی ستم و . چپ سنتی می شودو اين مبارزه شامل زنهای جامعه و حتی در درون تشکيالتهای 

استثمار و تبعيض از آرمانهايش است، ولی آيا زنان متشکل در اين تشکيالت و سازمانها به حکم آرمانخواهی 

تشکيالتی در راه  رسيدن به آرمانهای سوسياليستی بايد در مقابل هرگونه گرايش و برخورد مردساالرانه سکوت 

  را زده شود و آنگاه به جنبش زنان و و حرکتی نکرد و منتظر شد که سنگ بنا جامعه سوسياليستیکرده و اعتراض 

.مطالبات آن پرداخت    
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آيا واقعا رسيدن به آرمانهای سوسياليستی بدون مبارزه برای رهايی زنان در موازات هم امکان پذير است؟ اين دقيقا 

در نتيجه اين . ابه  ستم طبقاتی می بيند نه به مانند يک ستم جنسینشاندهنده گرايشی است که ستم بر زن را به مث

گرايش وقتی ستم جنسی طبقاتی است، پس مبارزه برای رسيدن به مطالبات و خواستهای زنان به زمان قدرت گيری 

دستآيا اين عين بی عملی و پاسيفيسم نيست و ناخواسته رهبری جنبش و سکان آن ب.   طبقه کارگر موکول می شود  

.گرايشات و کسانی می افتد که از آرمانهای سوسياليستی فرسنگ ها دور هستند    

ستم جنسی از بدو توليد مالکيت خصوصی بر زنان به اشکال گوناگون اعمال شده است ولی اين سرکوب و فشار بر 

 به اشکال گوناگون ما زنان ستمی طبقاتی نيست بلکه دقيقا ستم جنسی است که در ميان  تمام طبقات و اقشار جامعه

 ٢زن کارگر و زحمتکش و زن روشنفکر و زن بورژوا و خرده بورژوا در جامعه درجه . به ازاء عملی دارد

هستند، زن بورژوا  به مانند هم جنس تهيدست خود در ميان  جامعه مورد تبعيض قرار می گيرد، زنان جدا از 

.تصميم گيری در زندگی خود را ندارنددارندوحق انتخاب وموقعيت اجتماعی تحت شديدترين سرکوبهای جنسی قرار  

زنان خارج از تعلقات طبقاتی تحت شديدترين خشونتهای خانگی و اجتماعی قرار می گيرند، حق طالق و حضانت 

تفاوت در اين است که بار اين ستم جنسی برای زنان طبقات دارا به دليل موقعيت اجتماعی و . کودکان خود را ندارند

زن بورژوا در ميان خانواده و هنگام مشکالت زناشويی به دليل موقعيت برتر اقتصادی و . صادی  سبک تر استاقت

اجتماعی سختی روزگار را تحمل نمی کند و می تواند بدون فکر کردن به مشکالت مالی  و نفقه، جدايی را بر تحمل 

ود نيست و او حاضر می شود پيه هر چه سختی ترجيح بدهد ولی اين امکان برای زن تهيدست و محروم جامعه موج

. و فالکت را به تن خود بمالد  تا بلکه بتواند زندگی مشترک  را حفظ کرده و زندگی خود و بچه هايش را تامين کند  

. پس ستم بر زنان ستمی جنسی است و همين ويژگی باعث دمکراتيک بودن جنبش با گرايشات گوناگون  می شود

اری شبيه است  که همه زنان معترض سوار آن شده و هر کسی با خواستها و مطالبات خود جنبش  زنان به قط

در اينجا گرايش چپ و . مسافر اين قطار می شود، و به محض رسيدن به مطالبات خود از آن  پياده می شوند

 انتهای مقصد و به مسيری سوسياليست بايد  راننده اين قطار  باشد و وظيفه اش هدايت قطار و ادامه دادن اين راه تا

است که در آنجا ديگر ستم جنسی و تبعيض وجود ندارد و همزمان بتوان چنان تاثيری روی زنان گذاشت و آنها را 

توانند به ستم   ضربه نمی ۵٠ ضربه شالق به ٧۵ و   اعدام و تقليل سنگسار به به اين قناعت رساند که لباس رنگی   

.نگونی و براندازی اين سيستم نقطه پايان ستم جنسی استکشی زنان پايان دهد، بلکه سر  

در واقع مدعيان [ ... نکته ديگری که می خواستم روی آن تامل کنم، جنبش مستقل زنان است که روناک می نويسد؛

  دادن به مسئله جنسی و زنانه و مردانه کردن اين جنبش، حکم به محروم کردن نيمی زنان، با اولويت جنبش مستقل 

],. ..... از جامعه در مبارزه برای رهايی زنان می دهند   

آيا تمام شيوه های ستم کشی و سرکوب نصف جامعه برای نويسنده کافی نيست که مبارزان جنبش زنان به ستم 

جنسی اولويت بدهند؟ آيا بدون براندازی ستم کشی زنان رسيدن به دنيای برابر برای همه انسانها  امکان پذير است؟ 

جنسی و تمام عواقب آن را بر زندگی که می خواهد ستم   از ذهن يک زن نيست  اين تراوش افکار مردساالرانه  آيا  

نصف جامعه را ناديده بگيرد؟   

مردی که برای . ستم جنسی از گرايش مردساالری و بوسيله مردان و بعضا زنان در جامعه و خانه اعمال می شود
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شونت بر عليه همسر، مادر، خواهر و دختر خود استفاده می کند و از تمام نشان دادن قدرت و تسلط خود از خ

مکانيزمهای موجود در جامعه برای بقای اين گرايشات استفاده ميکند،  نمی تواند در کاروان ميليونی زنان برای 

د اين محروم بودنپايان دادن به اين ستم کشی همراهی کند و زنان بايد و به هدف رسيدن به خواستها و مطالبات خو  

.را که روناک  به آن   اشاره می کند، انتخاب کنند    

بش های ديگر جنبش زنان جنبشی زنده و پويا، وسيع و پراکنده است  جنبش زنان جنبشی مستقل ولی متحد تمام جن

اجتماعی است، مستقل از جنبش هايی که افکار و گرايشات مردساالرانه بر آن تسلط دارد  و دقيقا به دليل تبعيض و 

االرانه خود برای بقای تضادی است که در ميان زن و مرد وجود دارد و اين راه حلی است که مردان با افکار مردس

  جنبش مستقل و تشکل مستقل زنان را  و جهت گيريهای  گيريها تصميمرو کهن ضد زن قدرتی د پوسيده   افکار اين

.نداشته باشند    

افراطی يون اين گرايش [ ..........تشکل مستقل زنان نکته بعدی اختالف من با اين نوشته است که نويسنده می نويسد؛

کش می دهند که مردان / دود می گرددکه در عمل تنها به استقالل مردان از زنان مح/ آنقدر مرزهای اين استقالل را

آنها خالص نمايند، ) آقايی(را به طور عام جايگزين سرمايه داری و استثمارگران می نمايند و برای آن که خود را از

  زنان  در تشکل های )يعنی مردان( زنان بايد از حضور سرکوب گران   مبارزه بر عليه سرکوب  برای معتقدند که

.....]آوردممانعت به عمل     

آيا الزم است دوباره به اين مسئله اشاره کرد که گرايشات مردساالری و تمام اشکال ستم کشی زنان در جامعه به 

چون حفظ وضع موجود و تحکيم پايه های جامعه زن  ستيز و قدرت گرايشات مرد . وسيله مردان اعمال می شود

  در  زنان هستند  و بالمنازع  قدرت مطلقه  مردان   جا کهدر هر.  زنان عملی است  سرکوب به حکم  فقط  ساالری

.شديدترين شرايط زندگی و تحت وحشيانه ترين شکل سرکوب هستند   

زنان بايد حول مطالبات خود متشکل شوند تا بتوانند همگام و متحد مبارزات خود را عليه تمام شيوه های ستم کشی 

  که دربرگيرنده صفوف ميليونی زنان ستم ديده و محروم جامعه باشد وسازمان دهند و جنبش زنان را نيرومند کنند،

.به صدای رسای اين توده عظيم و عصيان از نابرابريها ی جامعه سرمايه داری و مردساالر تبديل شود   

جنبش زنان برای دستيابی به مطالبات و خواستهای برحق خود و برای دخالت گری سياسی در جامعه نياز مبرمی به 

زنان برای مقابله و مبارزه عليه . شکل مستقل خود از تمام تشکل های آلوده به افکار مردساالری را داردت

 مردساالری و افکار کهن فقط با مردان خانواده خود روبرو نيستند، بلکه با اقتدار دولتی و اقتدار سياسی که حامی و

ری مردساالهمبارزه خود عليگامی ازهردليل است که دربه همين  .، روبرو هستندپشتيبان تمام ستمگران جنسی است  

.چه در خانه و چه در درون جامعه در واقع  نبردی مستقيم با قدرت سياسی حاکم را پيش می برند   

جنبش زنان از تمامی جنبش های اجتماعی حمايت کرده و متحدين خود را در جنبش های کارگری و دانشجويی و 

يی از زير يوغ حکومتهای استثمارگر و براندازی آن به تنهايی به دست  جنبش های اجتماعی رها. غيره پيدا می کند

 از جمله جنبش کارگری  عملی نيست و  دقيقا همانطور که براندازی حکومتهای مردساالر به تنهايی به دست جنبش 

.زنان امکان ندارد ، پس ضرورت تاريخی در اتحاد اين جنبش های اجتماعی است  

روناک در نوشته اش توضيح داده است، . مان مستقل بودن به معنای ايزوله بودن و دور از جامعه آنطور که رهمز
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نيست ، بلکه استقالل در نحوه تشکل، در شيوه سازمانيابی، در اتخاذ تاکتيک ها و استراتژی و در طرح مطالبات و 

. آشتی ناپذير با باورها و پندارهای مردساالرانه باشدخواستها که همگی منطبق با منافع اکثريت زنان جامعه و تضاد   

ديدگاه و افکاری  که  اين استقالل و آزادی را از زنان سلب کرده و مانع عرض اندام زنان در عرصه های گوناگون 

مبارزه  می شود،  دقيقا عملکرد گرايشات زن ستيز است که به زن به مانند موجودی می نگرد که از خود هيچ 

  عمل و تصميم گيری نداشته باشد و اين جنس مخالف و برتر، مردان هستند که بايد تصميم بگيرند که آيا زنانقدرت

.به تنهايی مبارزه کنند يا حين مبارزه کردن هم در زير سلطه آنان باشند    

تی را هم نويسنده  به کارگران حق تشکل مستقل می دهد و برايش تئوری مستقل بودن از تشکل های زرد و دول

درست می کند، آيا دادن اين حق به کارگران و سلب کردن آن از زنان تنها و تنها به معنای بی اعتنايی به جنبش 

 زنان نيست و در عوض تاکيد کردن بر گرايشات مرد ساالری نيست؟ شايد نويسنده بگويد که طبقه کارگر از زنان

   .نياز مبارزات جنبش زنان را تامين کندو مردان کارگر تشکيل شده است ولی اين نمی تواند 

زنان کارگر بخش وسيعی از طبقه کارگر را تشکيل می دهند، ولی شرايط زندگی آنها در مقايسه با مردان کارگر، 

نظام سرمايه داری برای اداره اين نظام و سيستم و . شرايطی کامال نابرابر و بمراتب اسف بارتر و ناهموارتر است

ردن سود بيشتر نياز به استثمار شديد و استفاده از نيروی کار ارزان کارگران و بويژه زنان کارگر را برای تلنبار ک

  برای  تاريخی  يک ضرورت  و تبعيض بين زنان و مردان  دارد و برای رسيدن به اين امر و اين نابرابری حقوقی

  . نظام سرمايه داری شده است

 در جامعه مردساالرانه و متکی بر آپارتايد جنسی به پايين ترين مزد و حداقل تاريخا زنان به داليل بی حقوقی خود

حقوق و مزايا آماده به فروش نيروی کار خود گرديده تا بدينوسيله بتوانند بخشی از بار سنگين فشار زندگی را سبک 

 به کار و شغل آنها در خارج استثمار زنان در نظام سرمايه داری تنها. کنند و برای تامين معاش خانواده تالش کنند

انه شيفت دوم کار خود، از محيط خانه محدود نمی شود، بلکه زنان با جسمی خسته و فرسوده به محض رسيدن به خ

.به آنها پرداخت نمی شود کند، کاری که کامال مجانی است وهيچ مزديدرمقابل اين کارمی يعنی کارخانگی را آغاز  

 به خانه از زن هم طبقه ايی خود غذای آماده و خانه تميز و نظافت و سکس مرد کارگر در عوض به محض آمدن

خشونتی که مشروعيت آن را از جامعه و . می خواهد که در صورت امتناع و مخالفت از خشونت استفاده می کند

می اين مرد کارگر در محيط کار زن خود و زنهای ديگر را بی شک حمايت ن. قانون و عرف و عادت گرفته است

  زن کارگر به حقوق کم . تبعيض در مقابل مردان ساخته است  و  نفاق وسيله کند چون سيستم سرمايه داری از آنها 

.قانع است و اين رقابت شديدی ميان زنان و مردان کارگر بوجود می آورد   

های زن ستيز و مرد کارگر پيش از اينکه به مطالبات زنان فکر کند و در فکر ريشه کن کردن باورها و سنت 

مردساالرانه باشد، در فکر رسيدن به مطالبات خود است و غافل از اينکه نصف جامعه و بزرگترين متحد خود را 

اگر طبقه کارگر برای براندازی حکومتهای ضدبشری واستثمارگر مبارزه می کند، بايد بر اين . فراموش کرده است

عی است واقف باشد که براندازی استثمارگران جنسی قسمت عمده نکته مهم که نقطه به هم رسيدن جنبش های اجتما

  سيستم زن ستيز نمی   برای براندازی طبقه کارگر هيچوقت بدون مبارزه. دهد اهداف جنبش کارگری را تشکيل می 

.تواند به پيروزی واقعی برسد  
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فقط صفوف . تشکل مستقل هم باشندبه دليل کامال ساده و واقعی ستم جنسی زنان بايد در جنبش مستقل زنان دارای 

ميليونی متحد زنان با گامهای محکم و موزون می توانند برعليه سيستم آپارتايد جنسی مبارزه کنند و تا خود زنان 

 اعتراضات خود را از شکل منفرد و پراکنده در يک ظرف و در کنار هم متمرکز نکنند، هيچ کس و هيچ قدرتی نمی

.ناسبات نابرابر آزاد کندتواند زنان را از قيد م   

اکنون سرکوب زنان به چنان مرحله ای از تاريخ بشريت رسيده که زنان چاره ای جز مبارزه و راهی جز به 

چرا که تحقق کامال سياسی است  جنبشی  جنبش زنان . زن ستيز را ندارند و سيستم های  حکومتها  مصاف کشيدن   

.صورت سرنگونی حکومتهای زن ستيز امکان پذير است و بسخواستها و مطالبات اين جنبش دقيقا در    

به اين معنا . نکته ديگری که در نوشته روناک جای تامل و بحث است، دفاع ايشان از تشکيالت اندر تشکيالت است

تشکل ها ی زنان بايد در تشکيالتهای سياسی ادغام شوند و هر کسی که به تشکل مستقل از احزاب سياسی معتقد 

خواننده در اينجا بهت زده می شود ، آيا تنها توضيح اينکه تشکيالتهای سياسی معتقد به برابری . غرض استباشد م

زن و مرد هستند، برای رد کردن تشکل مستقل از احزاب سياسی کافی است؟ آيا واقعا اين تشکيالتها توانسته اند از 

  فاوتی در قبال تدقيق کردن و تفهيم کردن پايه های ستمپيش قراوالن جنبش زنان باشند يا اينکه به دليل سياست بی ت

حضور  بی رحمانه عليه تمام شيوه های مردساالرانه، صفوف تشکيالتهای چپ ايرانی و کردستان ازکشی و مبارزه  

.  زنانی که روزی با آرزوهای بزرگتری به اين تشکيالتها روی آورده بودند، خالی می شود  

مدافعان اصلی برابری حقوق زن و مرد بودند و اگر چه زمينه را برای ورود زنان به نيروهای چپ که به حق از 

صحنه مبارزات سياسی و نظامی آماده کردند، ولی در تحقق پيدا کردن برابری کامل زن و مرد چه در جامعه و چه 

ر مبارزه می کردند،در درون تشکيالت های سياسی که برای رسيدن به عدالت اجتماعی و ريشه کردن کردن استثما  

.ولی  در مقابل مسئله و مشکالت زنان سياستی پاسيفيستی داشتند    

موج عظيمی از زنان در ايران و کردستان پابپای مردان مبارزه کردند، جان فشانی کردند و فداکاری ها از خود 

چنين در زندانها در کنار نشان دادند  و در صحنه های فراموش نشدنی ميدانهای  جنگ در کردستان جنگيدند و هم

زنها نشان دادند که پتانسيل انجام کارهای مردانه را دارا هستند ولی . مردان شکنجه و آزار ديدند و اعدام شدند

درعوض هيچوقت به آن درجه از رشد و شکوفايی سياسی نرسيدند و قله های رهبری سياسی در تشکيالت های 

در واقع مکانيزم مناسب و موثری در تشکيالت های چپ . نکرده بودند  فتح ٧١ و ٧٠چپ را تا قبل از سالهای 

پس آيا در چنين سازمانهايی که مد نظر روناک است و تشکل مستقل زنان . برای رسيدن به اين امر وجود نداشت

؟ آيا می خارج از آن را تابو می داند، می توان امر مبارزه زنان را پيش برد و از اقتدار مرد ساالری در امان بود

توان بی رحمانه تمام اشکال مردساالری و تبعيض جنسيتی به مصاف کشيد، بدون اينکه متهم به ليبرال و 

 غيرکمونيست شد؟ آيا مبارزه برای رسيدن به برابری زن و مرد و جامعه ای عاری از ستم جنسی ملکه ذهن انسانها

زنان مارس به نوشتن اطالعيه ای وظيفه خود را به جنبش ٨اين تشکلها بوده وهست يا اينکه هرسال در وسيستم کار   

.ادا می کنند و برای يک سال از اين وظيفه آزاد می شوند   

تاريخ چند دهه تشکيالتهای چپ در ايران و کردستان نشان داده است که پرداختن به. جواب اين ابهامات واضح است  

.رعی و بعضا افرادی انگشت شمار بوده استمسئله زنان و مبارزه عليه ستم کشی جزو فعاليتهای ف   
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در اينجا منظور اين نيست که اين تشکيالت ها ضد زن بودند، خير بلکه در جهت زدودن کامل ستم جنسی وارد عمل 

آگاه گری در ميان صفوف . نشدند و همزمان  بازده عملی اعتقادات برابری خواهان زن و مرد نامطلوب بود

اين تشکيالتها آنطور که با تمام . ن آنها به مضرات وجود ستم جنسی وجود نداشته استتشکيالت ها به تفهيم کرد

 امکانات مادی و معنوی خود برای رسيدن به مطالبات جنبشهای ملی و کارگری تالش می کردند، هيچگاه به نسبت

.جنبش زنان چنين نگرشی نداشته و بعضا آن را وظايفی جانبی می دانستند    

و دارند، بی توجه به  را داشته   استثمارگران  و سياسی هدف براندازی  چپ   تشکيالتهای شاره کردمهمانطور که ا  

.اينکه براندازی استثمار جنسی زنان بخش عمده اين اهداف است ولی آنها از آن غافل بوده و هستند   

ردار و گفتار مردساالری بدون شک جامعه ايران هم به طور عام و تشکيالت های چپ به طور خاص به روح و ک

  آلوده است که خود تابع فرهنگ جامعه است،بل انکارتمام دنيا واقعيتی غير قاستم جنسی يک ستم همگانی برزنان در

.هستند و با خون و پوست مردم اين نابرابری عميق زن و مرد عجين شده است  

بيرحمانه به اين . مبارزه برای  براندازی ستم جنسی احتياج مبرمی به کار آگاه گری هدفمند و بيرحمانه ای را دارد

اشکال . های آشکارا و پنهان افکار و عملکرد مردساالر برخورد کرده و با آن مبارزه کردمعنا که به تمام نمونه 

اصلی کار در اينجاست که تشکيالت های چپ با هموار کردن راههای سياسی  و اجتماعی در جامعه ايران و 

نان، موج وسيعی از کردستان و دفاع سرسختانه از برابری زن و مرد به  دروازه های ورود به کار سياسی برای ز

زنان در صفوف خود جمع کردند ولی متاسفانه اين دفاعيه بازده عملی کمی داشت، آنطوری  که می بايست شکل 

اعمال اصول انضباطی با نشات از ارزشها  و آرمانهای آزاديخواهانه که روابط برابر بين زن  مرد از پايه ای ترين 

بت به اشکال گوناگون مردساالری باال برود و صفوف تشکيالت هااصل آنهاست و آگاهی کل صفوف تشکيالت نس  

.مملو از زنانی باشد که کامال به امر مبارزه با ستم جنسی واقفند، نيست    

به . تشکيالتهای چپ مملو از زنان شد ولی آنها آن جايگاه واقعی خود را هيچگاه  در درون اين سازمانها پيدا نکردند

بی . يق کردن برابری زن و مرد و مبارزه بر عليه تمام اشکال ستم جنسی کوتاهی کردنداين دليل که در زمينه دق

  جدی در خط عمومی است ، در واقع  اشکاالت تفاوتی  برسر مسئله زنان به معنای دقيق آن در هر تشکيالتی نشانه

.فراموش کردن و اتکا نکردن به نصف جامعه که زنان باشد، است    

شی يا افرادی با افکار فمينيستی گرايشات پدرساالرانه را به چالش بکشد، مورد بی مهری اگر در اين ميان گراي

قرار می گيرد و بعضا ليبرال و غير کمونيست قلمداد و با تعبيری منفی از فمينيستی به عنوان برچسب استفاده می 

رشد و بقا اجازه   پدرساالرانه  ت به گرايشا درواقع آن نوع سياست و عملی را بايد غير کمونيستی دانست  که. شود  

.نه به مدافعان پيگير برابری زن و مرد. می دهد    

جدا از اينکه تا چه حدی کج فهمی هنوز روی تعريف و تدقيق فمنيسم وجود دارد و خيلی ها تعريفی که از فمنيسم 

ژگی مبارزات جنبش اين هم نمونه ای از کم کاريهای واضحی در مورد تدقيق کردن وي. دارند ضد مرد بودن است

انبوه وسيعی از مردان آزادانديش و . زنان است که هميشه مانند وا رفتن يک حلقه زنجير به هم بافته ای عمل می کند

آزاديخواه هستند که از مدافعان سرسخت برابری زن و مرد هستند و در راه رسيدن به اين آرمانها از خود فداکاريها 

  را دارند متاسفانه درصد کمی و برابری خواهی  مردهايی که ادعای عدالت خواهی نسبت کل  به نشان داده اند ولی
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  .جزو اين صفوف هستند

فمنيسم نه تنفر از مرد و نه قلمداد کردن مرد به مثابه  دشمن اصلی، بلکه دقيقا تعريف گرايشی است که معتقد به 

در واقع هر انسان آزاديخواه و کمونيست و. ندبرابری کامل زن و مرد است و برای رسيدن به اين امر مبارزه می ک  

.  چپ واقعی بيشتر از هرکس ديگری فمنيست است و فمينيستی عمل می کند    

ديدگاه نويسنده در نگرش به جنبش زنان و مبارزه آنها به محدود کردن و ايزوله کردن جنبش زنان خدمت می کند و 

هيچوقت که اين گرايشات   نيست  جای تعجب.  می شود زنان جنبش رهايی  و سد راه   اصلی از موانع های خود   

.  پايگاهی در ميان زنان و جنبش زنان پيدا نمی کند و فقط در اسناد و نشريات باقی می ماند    

بی گمان هر زنی که در هرجا و مکانی و به هر شکلی که امکان پذير است عليه ستم بر زنان و سيستم زن ستيزی 

ندان در مقابل اقتدار حکومتی، سياسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و افکار مبارزه می کند و با چنگ و د

مردساالرانه مقاومت می کند بايد در اين جنبش عظيم ولی پراکنده متشکل شود و مبارزات خود را با مبارزات 

انها ريخته و تمامی زنان ستم ديده و محروم جامعه همگام کند و با گامهای موزون و محکم مبارزات خود را به خياب

.    تمامی سيستم نابرابر جامعه را به لرزه درآورند و بتوانند به فاکتور مهمی در تحوالت جاری جامعه تبديل شوند  

اين جنبش زنده است و پويا در جهت اتحاد و . تفاوتها در نگرشها يکی از نشانه های زنده بودن اين جنبش است

  و نظرات خود  از ديدگاهها.  را شکوفا می کند  اين جنبش  و ديالوگ ا تبادل نظر، نگرشه .همبستگی تالش می کند

اجتماعی تفکيک های زندگی و و آلوده به تمام اشکال تبعيض  هم به اين دنيا ی نابرابرکنارسخن بگوييم تا بتوانيم در  

.                        پايان دهيم و جهانی نو سازيم    
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