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 محصورکردن جنبش زنان درچهار چوب مبارزه

!ستي نسمي بجزرفرمیزيچ" ني قوانريي تغاي لغو یبرا "  

م فرورين هشتاد وهفت ششبيست                                                                                               وکيسارا ن  
  

   
 خود جهت شکست انقالب و به عقب راندن توده ها شيداي سرکوبگر، از همان بدو پیمي به مثابه رژی اسالمیجمهور

 دفاع از انقالب و بدون ی در ابتدا تحت لوا،ی اجتماعی ها عرصهی خود بر تمامیاسي کردن سلطه شوم سیو مستول

 و بعد ها کردي را در گلو خفه می هر صدائان،يعر با چماق سرکوب و ترور و خفقان ،ی مجوز به اصطالح قانونچيه

ع برواقدر نظام سرکوبگرانه اش وهيتوج نموده است تا دری سعيیقرون وسطا  عقب افتاده وني قوانی سرکي نيبا تدو  

. بپوشاندی به اصطالح جامه قانونانهي ددمنشانه و وحشیآن عملکردها      

 راني  زنان ای را برایخي دوران تارني تراهي از سیکي ی مذهبهاتي بر توجهي با تکزي زن ستني قوانني شک  تدوبدون

 پوشش، حق یحق آزاد.  ند محروم شدشي خوی حقوق انسانني تری اهي بود که زنان از پاني قواننيبا  وضع ا. رقم زد

 ی جدا سازه،ي نقلی عموملي وسای به ارث، جدا سازبوط مرليکار، حق سفر، حق طالق، حق حضانت کودکان و مسا

 از جمله کاهش سن گري دزي زن ستني قوانبي و تصوی خاص حرفه ای منع شرکت زنان در رشته ها،یمراکز آموزش

 با گسترش ضرب و شتم و اعدام و سنگسار و خالصه یدت زمان کوتاه در منهاي همه ا،ی سالگ٩ازدواج دختران به 

 خود را در سرکوب و ی ددمنشم،ي رژبي ترتنيبد.   شدلي  بر زنان تحممي رژی سرکوب دولتني ماشل اعماهيدر سا

  وابستهمي رژتي است که تحت حاکمیطي شرانيدر چن.   گذاشتشي به نمای اجتماعی عرصه های زنان در تمامريتحق

 کسب حقوق عادالنه ی برامبارزه لحظه از کي ی زنان تحت ستم ما حت،ی اسالمی جمهورزي و زن ستسمياليبه امپر

 ی مبارزاتی آگاهشتري در بستر رشد هر چه بري اخی درسالهاژهي باعث شده که بوقتي حقنيا.   اندستادهيخود باز نا

 لي پتانسشي حاکم و نمایکتاتوري دهيضات زنان بر عل و اعترای اعتراضیزنان، ما شاهد بروز گسترده تر جنبشها

 کنند ی سر باز می حاکم هر روز از گوشه ایکتاتوري دزي زن ستني که در مقابله با قوانمياش جنبش زنان بی باالاريبس

 یت مبارزای با درک انرژزي نی مختلف اجتماعیروهاي است که نتي واقعنيبر بستر هم.   طلبندی را به چالش مميو رژ

 مبارزات زنان ري باطل خود مسیها دهي کوشند با پخش و نشر ای به تکاپو افتاده و مکي جنبش زنان هر ريچشمگ

که "  امضاونيلي مکي نيکمپ.  " آن جناح از طبقه حاکم  منحرف سازنداي ني را در جهت منافع ادهيستمد

 دانند و با اس و اساس یممکن م" اصالحات" جادي اقي که نجات زنان را از طرندي گویسازماندهندگانش آشکارا م

یمخالفت)  آن استتي حاکمیتجزايال  جزء یزن که مردساالر  ستم بر ی مثابه عامل اصل به(استثمارگرانه حاکم  نظام   

. ستیتي واقعني چنی نمونه هاني از برجسته تریکيندارند،     

 گري زنان دی مبارزاتلي از پتانسی با بهره بردارنيا از شي قرار دارند که پیزنان"  امضاونيلي مکي نيکمپ "یرهبردر

 ی پاره اريي مسئله  تغی اسالمی جمهورني بودن قوانري تا با اصرار بر اصالح پذدندي کوشی را براه انداخته و میحرکت

ه مبارزه با  حرکت مذکور بود، اگر چرادي اني امر مهمترنيا.   کنندلي تبدان زنی هاتي فعالني تری را به اساسنياز قوان
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. برخوردار استیاري بستي زنان از اهمی خواست هاني کوچکتری حتلي به خاطر تحمی اسالمی جمهورميرژ    

 چپ جنبش زنان ني از فعالی برخی از سويی هاتي دوره است که ما در خارج از کشور هم شاهد فعالني در همدرست

 تا سطح مطالبات دندي کوشی اسالمی جمهورزي زن ستنيقوان لغو ی قرار دادن شعار مبارزه برای  که با  محورميهست

 کار در واقع به نيآنها با ا.   بزننديی گرالي تقلی به نوعست دنهي زمني آورده و در انيي االمکان پای زنان را حتیاسيس

 از یه بعض توجه داشت کدي رابطه بانيدر هم.   جنبش زنان پرداختندني بخش راست فعالی هادگاهي مصالح و دنيتأم

 هر ی مبارزه عملاني در جری ولکنندي که در حرف و در ظاهر مواضع چپ اتخاذ می گاه در حالیاسي ساناتي جرنيا

 کنند که ی را می  به راست زده و در عمل همان کاردي آی مشي کردن آن حرف ها و آن مواضع در عمل پادهي پیجا پا

 که دهندي نشان میاسي مبارزات ساتيتجرب.   دهندیهرًا چپ انجام م دهن پر کن و ظای راست بدون آن ادعاهایروهاين

 پوشاندن آن مواضع راست، لباس چپ بر تن ی وآنها تنها براست راست اقتي گونه سازمانها در حقني ایمواضع واقع

 در عمل  و اصرارني لغو قوانی زنان در حصار مبارزه برای هم  محدود کردن خواست های کنونطيدر شرا.  کرده اند

 هم یني تند و آتشی که در ظاهر چه حرف هاني صرف نظر از ا،ی به عنوان شعار محوری شعارني گنجاندن چنیبرا

 مبارزات زنان را محدود کرده و یاسي کار نه تنها افق سنيا.   موضع راست در عمل استکي شود در واقع اتخاذ زده

ی اتحاد، همکارنهيشده است بلکه اساسا سبب شده است که زم جنبش نيباعث دامن زدن به توهمات موجود در درون ا  

. مغشوش شودگري و چپ با همدستيالي زنان سوسني  فعالیو همراه    

 را ی و محورینقش اصل" نيلغو قوان "ی مبارزه برادي بای الزم است سوال شود که اساسا چرا و با چه استداللنجايادر

 زنان مبارزه کنند و با محور ی رهائی به طور مشخص برادي نباستياليچپ و سوسچرا زنان  کند؟  فايجنبش زنان ادر

 ی مبارزه برای را  در راستای اسالمی جمهورزي زن ستنيرقوانيي تغاي  لغو و ی شعار، مبارزه برانيقرار دادن ا

 ی ازهي انگاي و یليال چه دی است که براستیدني ببرند؟   پرسشي کامل زنان پی به رهائدني و رسمي رژني ایسرنگون

 ی حرکت مبارزه برای در جنبش زنان که سازمان دهندگان اصلستي چپ و کموناني از مدعی که بعضشوديباعث م

 تا به حال نسبت به اني که آن مدعيی آورند؟   واکنش هاني حد پائني  خود را تا ایها"سطح آرزو"هستند " نيلغو قوان"

 زي زن ستني قوانريي تغاي لغو و نيمدافع.   نبوده استی و واقعی علملي تحلکي هير پا سواالت نشان داده اند غالبا بنيا

 گاه نتوانسته اند چي مبارزه خود قرار داده اند، هی را محور اصلست خواني که در حال حاضر ای اسالمیجمهور

 ی خواست هاني تری از توده ایکي ی اسالمی جمهورمي رژی که خواست سرنگونی بدهند که در زمانحيتوض

 آورده و ني حد پائني از ادي در خارج از کشور را بای جنبش زنان انقالبی باشد چرا شعار اصلی  مردم ما مکيدمکرات

 مردم  و از جمله ی که توده های محصور نمود؟   آنهم در زمانني قوانريي تغاي لغو و یآن را در محدوده شعار محور

 و ی و سرکوب در درون جامعه در اشکال مختلف خواست سرنگونیتاتورکي با وجود سلطه درانيزنان مبارز ا

 یالبته در مقابل سئواالت فوق، گاه!   نشان داده اندیب با اعمال قهر انقالی حتی نظام را در مقاطعني شدن ادهيبرچ

 اش کيدئولوژيا ،یاسي سیها هي که پایميرژ: "  کنندیاز جمله مطرح م.  شوندی مدهي شنزي نیاوقات اظهارات  مبهم

اما ) ١." (ماند ی نمی باقیزي از او چگري د،یري را از او بگتي ماهني که تو ای ستم بر زن شکل گرفت، و وقتی هيبر پا

 مي رژتي حداقل در مورد ماهن،ي قوانريي تغاي کردن لغو و ی محورني دهد که مدافعی پاسخ در درجه اول نشان منيا

 کيدئولوژي ایاسي سی هاهي که مبارزه با پارندي گی را مجهي نتني جمله انيها با گفتن اآن.   ابهام دارندی اسالمیجمهور
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.  استمي رژی سرنگونی باشد، به معنایمزي زن ستني قوانهي لغو کلی که به گفته آنها همان مبارزه برای اسالمیجمهور  

  یجمهور ی ضد مردمميرژ مبارزه بایبراروهاين نيعتريجذب وس وی سازماندهی بران،يقوانلغو نيمدافع ديد ازنيبنابرا

! باشدی می کافن،ي طرح شعار لغو قوانیاسالم  

 زن و نه کي (ی زنکياگر " که  گذارندي خود مني منتقدی پاشي سوال را پني واروندي مشي تصور تا آنجا پني در اآنها

 که دي است، لغو شود اّما نگوی اسالمیر من در جمهوهي که بر علیني تمام قوانخواهم ی که من مديبگو)  گروهکي

 ستي بورژواست، رفرمی خواهند گفت که او زنیا  حتمًا عدهت؟ به او گفدي گردد ، چه بادي نابود بای اسالمیجمهور«

 بودن شعار ی را که محوری با طرح سوال مذکور قصد دارند کسانني لغو قوانی مبارزه برانيدر واقع مدافع)  ٢"(است

 در کهيحالدر !    موجود متهم  کنندني قوانهي از مبارزات زنان بر علتي به عدم حمادانند،يرا نادرست م نيلغو قوان

  جنبشیستي رفرمیخواست ها و برنامه ها تواند ازی آن نمیاسي که افق سدهي خوابینشي سئوال همان بنيبطن اواقع در

.زنان فراتر برود    

 ني ای گفت اساسا کدام بخش از زنان جامعه ما خواهان سرنگونديت با پاسخ به سوال مطرح شده فوق با صراحدر

 گره خورده مي رژني اشان با حفظ ای که منافع مادستي رفرم- به جز زنان بورژوا اي   آستند؟ي ننگ و نکبت نميرژ

 است ني از اري نباشند؟  مگر غمي رژني رفتن اني باز وجود دارند که خواهان راني هم در جامعه ایگرياست، زنان د

 را نداشته باشد ی اسالمی جمهورمي رژی خواست سرنگونی موجود باشد ولني از قوانی برخريي خواهان تغیکه اگر زن

  ؟ آن که مربوط به زنان است مشکل داردني از قوانی منافع دارد و تنها با بعضمي رژني که در حفظ و تداوم اني ایعني

 ناخواسته از منافع کدام طبقه در جامعه دفاع اي خواسته و اي تعلق دارد؟   و راني ا به کدام طبقه دری زنني چنیبه راست

 سوال ني مگر زنان بورژوا، که در ااي تواند باشد؟   آی مستي رفرم- زن بورژواکي جز ی زنني چنني ااي کند؟   آیم

هم خواهانند؟ رانشيقوان ازیپاره ارييتغبا حفظ نظاماز فراتریزي نشده، چبرخوردآنها گراستثمارو سرکوب گرتيبه ماه   

 ی جمهورمي رژی انقالبی زنان زحمتکش جامعه ما فقط با سرنگونی تمامکي دموکراتی که تحقق خواست هامي دانیم

 اشان با حفظ ی و اصالح طلب از آنجا که منافع طبقاتستي رفرم- زنان بورژواکهيدر حال.   استري امکان پذیاسالم

 از خواسته ها یکسري نظام است که ني چوب همچهار گره خورده است، تنها با کوشش در حفظ یدستگاه حاکمه کنون

 خود قرار داده و تي را در مرکز فعالني  لغو قوانی که مبارزه برای کساننيبنابرا.  کنندي مربوط به زنان را مطرح می

 ذکر رغمي چپ بودن و علی ادعارغمي سازند، علیچهار چوب محصور م نيدر حال حاضر مبارزه زنان را در هم

 ی خود را در حد خواسته های طمطراق شان، در مورد جنبش زنان و در عمل سطح نظرات و خواسته هاپر یشعارها

با در  مبارزاتش انتخاب کند که بطور شفاف ی را برای محوردي زنان باکاليجنبش راد.   داده اندلي تقلستيزنان رفرم

 کرده عي جنبش زنان را وسی مبارزات- یاسي زنان، افق سکي دمکراتی خواسته های از تمامتينظر گرفتن دفاع و حما

 محور مبارزه زنان کارگر و دي زنان بای رهائیمبارزه برا.   محدود نکندنيو آنرا در چهارچوب مبارزه با قوان

 لغو ی زنان و از جمله مبارزه برای مبارزاتیو همه خواسته ها ردي زنان تحت ستم جامعه ما قرار بگگريزحمتکش و د

واقع دررايز.  رودشي نظام حاکم پیجهت نابوددر  شعارنيدادن ا قرار با محوردي با ی اسالمیجمهورزيستزن   نيقوان  

.ستي نري نظام  امکان پذني و بر حق زنان ما با حفظ اکي دمکراتی از خواسته هاکي هر یتحقق اصول     

 که من ديبگو)  گروهکي زن و نه کي (ی زنکياگر " یعني در برخورد به آن سوال مطرح شده در باال نيبنابرا
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 دي نابود بای اسالمیجمهور« که دي است لغو شود، اّما نگوی اسالمی من در جمهورهي که بر علیني تمام قوانخواهم یم

 بر ی خواسته های ها از تمامستيکمون.  روشن استاريس ب هاستيموضع و برخورد کمون"  به او گفت؟ديگردد ، چه با

 ی خواسته هاني تری اهي و پاني متحقق شدن کوچکتری و براکنندي متي زنان در جامعه  دفاع و حماکيحق و دموکرات

 ًالهمانطور که قب.  سازدي جدا مستي آنها را با زنان بورژوا و رفرمی اما مرز مشخصکنند،ي آنان مبارزه مکي دمکرات

 صورت ني بورژوا و متعلق به طبقه حاکم هست، در اکي زن مورد نظر سوال کننده اگر خود نجاي اشاره شد، در ازين

 دي نظرات آنها را مطرح و با افق دی ولستي و اگر خود از طبقه حاکم نستي نمي رژیروشن است که خواهان سرنگون

 که تا چه حد به ني و جدا از اکندي خواسته را طرح مني ایتي ن با چهنکهي کند، جدا از ایآنها در جنبش زنان شرکت م

نيبنابرا است، یچوب حفظ نظام کنونچهار درنيقوانرييواضح خواهان تغ بطورست،ي نايآگاه هست وکنديآنچه مطرح م  

. باشدی مستي رفرمکياو     

:کندي ماني به صراحت بسمي و رفرمسمي در  جزوه مارکسنيلن    

".ميهست روبروسميرفرمبازده شودکنارشتريچه بهر ماغاتيتبلاز) یرابطه با دمکراس دریحت" (يیهدف نها" هکيهنگام"   

 هي کل نظام سرمای همان نابودراني جامعه اطيشرا که دريی هدف نهاغيتبلواضح هرگاه طرح وهم بطورنجايا درکه

ستيکمونزي وجه تماني مهمترنيا. ميهست روبروسميرفرمباما شود، رانده هيبه حاش  استی اسالمی جمهورميرژ ویدار  

. هاستستيها و رفرم    

 بر حق مردم ی ها در ضمن مبارزه و دفاع از خواسته هاستي است که کمونني ها در استي ها با رفرمستي کمونفرق

 دهندي محي بطور شفاف به زنان توض حالني کنند، در عی  مبارزه می ارتجاعني بردن قوانني از بی که  برایو در حال

 هي مبارزه بر علني را در حیاسي ها افق مبارزه سستي، کمون.   آنهاستهي از ابزار سرکوب علی فقط بخشني قواننيکه ا

 را ی به رهائدني رسی که مبارزه زنان برادهندي محي ها به آنها توضستيکمون. دهندي به زنان نشان مزي زن ستنيقوان

 ی موجود سعزيم آضي تبعني زنان در پروسه مبارزه با قوانیآنها با باال بردن سطح آگاه.   حد متوقف کردني در ادينبا

 که فقط در پرتو شودي خود آنان نشان داده ماتي کنند و در عمل با استفاده از تجربی شان میدر ارتقا ء سطح مبارزات

 را در سر لوحه  ني لغو قوانی مبارزه برانکهينه ا.   شد متحقق خواهدشاني نظام هست که خواسته هاني کل ایسرنگون

 جو مي خودمان هم همرنگ  و تسلنکهينه ا.   کردی جهت  سازماندهني را در ایکارزاربرنامه  خود قرار داده و صرفًا 

 یکومت حی هاستي که رفرمني قوانريي بکار بردن کلمه تغی عقب نماندن از غافله، به جای غالب شده و برایستيرفرم

ن شعار و محور مبارزات زنان ي تری را به عنوان اصلني و عبارت لغو قوانمي کنند، بدل آنرا بزنی مطرح مرانيدر ا

 ها ستي و رفرمی زنان حکومتی شفاف با برنامه های  خط کشدي بایزنان انقالب.  ميدر خارج از کشور انتخاب کن

 ريي تغني  کوچکتری ها  براستي است که کمونني اتيواقع.   کنندزيرهداشته باشند و از دامن زدن به توهم در توده ها پ

ی انقالبی خواسته هاغي و تبلجيترو وکننديمردم مبارزه م کي دمکراتی خواسته های تمامی برام، مردیزندگو بهبود در    

. باشدی می انقالبیروهاي نیوظائف  اصلاز  

 ی جمهورزي زن ستمي رژی مبارزه جهت سرنگونی انقالبري از مس باعث شود که زنان مبارزدي راه نبای هایسخت

 در چهار چوب ني قوانريي اشان ، تغی که به علت منافع طبقاتی زنان مبارز با کسانيیهمصدا.  منحرف شوندیاسالم

 جز به انحراف و به شکست کشاندن ی اجهي را در سر لوحه حرکت خود قرار داده اند،  نتی اسالمینظام جمهور
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 به عنوان شعار زي زن ستني که شعار لغو قوانکنندي که ادعا میکسان.  بارزات زنان را به همراه نخواهد داشتم

 ی در راه رشد و ارتقا مبارزات بوجود می مبارزه در جامعه منطبق است، نه تنها سدی امروزطي با شرا،یمحور

 شفاف ديدر واقع ما با.  شوندي ها مستي با رفرمیب انقالني توهم و مخدوش کردن صفوف مبارزجادياآورند، بلکه باعث 

حاکمه نهفته   طبقه یمنافع اقتصاد  تداوم ارتجاع وم،ي رژیارتجاع  وی ضد انسانني قوانیپس تمام  که درمي دهحيتوض  

. باشدی  طبقات حاکم می خصوصتي جهت حفظ نهاد مقدس مالکی تنها ابزارنيمذهب و قوان.  است  

 مي رژني ای سرنگونی مبارزه برای به معنی اسالمی جمهورزي زن ستني قوانهي مبارزه علايه گو نظر کني مقابل ادر

 خود را اتي حمي رژني همانا حفظ نظام اش هست و هر زمان که امي رژی موضوع براني تری گفت که اساسدياست با

 هم به یراتيي صورت اگر تغني اتازه در.   هم بزندی اصالحی ممکن است خودش دست به مانور های حتنديدر خطر بب

مثًال ممکن .   نخواهد داشتی گاه ضمانت عملچي زده ما اساسا هکتاتوري در جامعه درد،ينفع زنان در قانون صورت بگ

 یائم تواند دی وجه نمچي به هني را انجام دهد، اما ای ایني آنجا عقب نشاي جا ني به علت مبارزات مردم امياست که رژ

 که حافظ مناسبات نظام مي رژني که ای روبرو خواهد شد و تا زماندي جدی فرصت با تعرضنير اولباشد و جنبش د

 و در طي در شرای اساسريي تغچي سرنگون نشود،  هی انقالبی رهبرکي حاکم هست بدست توده ها تحت ی دارهيسرما

 ی که سرنگونستندي نني لغو قوانني است که انيواقع آنچه مسلم است ادر.دياي تواند بوجود بی زنان نمیجهت بهبود زندگ

 یخواسته ها. کندي مني اش را تضمني است که لغو قوانمي رژی سرنگوننيعکس ا بلکه برکنند،ي مني را تضمميرژ

 آنها و ی جنگ افروزهيعل جدا از مبارزه بر،یستيالي تواند جدا از مبارزات ضد امپری نمراني جنبش زنان اکيدمکرات

ی نمرانيزنان ا  جنبش کي دمکرات یخواسته ها.  باشدی اسالم ی جمهور  نظامتي تمامی سرنگون یارزه برامبجدا از  

 تيعاف یت طلبمصلح چين هو بددي بایزنان انقالب. برسدبه ثمرزي زن ستنيقوان هيعلدادن مبارزه بر قراریمحوربا تواند

.خود قرار دهند یلوحه کار مبارزات جامعه را در سروم از منافع بخش محرتي  حمای اانهيجو  

 است که محصور کردن مبارزات زنان در چهار چوب مبارزه ديخالصه الزم به تأک توجه به همه آنچه گفته شد بطوربا

 را به فردا موکول ی خواسته اچي هی ها مبارزه براستيکمون.  استسمي شدن به رفرمميتسل ني لغو قوانايريي تغیبرا

 شناسند، ی دشمنان خود را مشوند،ي متشکل مکنند،ي مبارزات است که توده ها تجربه منيپروسه همساسا درا کنند وینم

 جنبش زنان به صرف یاما تنزل دادن خواسته ها. کنندي مداي انقالب را پیکارهاراه  وابندي یم خود رای واقعنيمتحد

 ی که حافظ و مجری بردن نظامنيب ازی براديهم اکنون باما از. د باشیري مسنيچن تواند دری نمنيقوان درراتيي تغايلغو

. مي کنزهي موجود کانا لی های نابرابری اصلشهي بردن رنيجهت از بمبارزات زنان را در ومي است مبارزه کنني قواننيا

 را ی اسالمی جمهورميژزحمتکشان ر کارگران ویخيقدرت تار برهي و با تکیاجتماعاقشارري همراه سامي توانیم ما

با اتکا بر  وی بسترنيچن زنان فقط دری مبارزاتیاتحاد اصول. مي بسپارخي اش به گورستان تاری ارتجاعنيهمراه قوان

. شودي مسري جهان میو انقالب ستيزنان کمونري ناپذیمبارزات آشت واتيتجرب ازیريدرس گوبا الهام  وی اصولنيمواز

زدن به مبارزه  به دامنازين  زنانیمبارزات یاتحاد واقع ن بوجود آمدنهيزم توجه داشت کهديا نکته هم بني به ا

  و فاتيتحراز نظرات مخالف بدوردنيتحمل شنآن تاب   که دريیفضا. دارد  کي سالم و دمکراتيیفضادر  کيدئولوژيا
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