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  نقشران،يا  زنان دریجنبش اجتماع

!یرابطه آن با مبارزه طبقات  ویتحوالت انقالب آن در  
دی ماه هشتاد و ششسی ام                                                                                                     کويرها ن

 
 

  !طرح مسئله
جنبش زنان در ايران اکنون يک جريان فراگير اجتماعی است که در ميان همه گروهها و طبقات جامعه ريشه دوانيده 

ليل عاشق تحقيرشان ميکنند، به د" بد حجابی"زنان را در پوشش اسالمی به بند ميکشند، در خيابانها به بهانه . است

خواهی بر سنگفرش خيابانها  افشانشان ميکنند، به خاطر فرياد حق بودن به تازيانه ميبندنشان و يا در ميانه خاک سنگ

اجتماعی   جايگاه انسانی وتالش برای دستيابی به در اما اين زنان تسليم نميشوند و، ...کنندشان وکشانده، به زندان مياف

تجربه  ميگذارند و آزمايش رابه نيروهای خود موثربهره ميجويند، وشهای ممکن ور همهاز ايران، جامعه در خود

  .مياندوزند

همين واقعيت که امروزه اندک جريان جدی سياسی در ميان مخالفين رژيم جمهوری اسالمی يافت ميشود که از حقوق 

نشستن تالش فعالين اين جنبش در های آنان سخن نراند، خود نشان از قدرتگيری جنبش زنان و به بار زنان و خواسته

با اين همه بايد . ايجاد حساسيت نسبت به مسئله زنان در جامعه بطور کلی و جامعه سياسی ايران بطورخاص دارد

پذيرفت که هنوز خيلی راه مانده است که بتوان چهره مردانه اين جامعه را تغيير داد و از يک تحول اساسی در 

  .تنگرش مردساالرانه آن سخن گف

تا آنجا که به جنبش کمونيستی و چپ ايران مربوط ميشود، ميتوان گفت برای اولين بار در تاريخ اين جنبش است که 

های بسياری سازمان داده ميشود،  در مورد مسائل زنان مطالب گستردهای نوشته ميشود، سمينارها و گردهمآيی

همه اين اقدامات اگر چه پيشرفتی در خصوص . ...وميگردد  گوناگونی برگزارهای راديويی و تلويزيونی برنامه

های سنتی  برخورد به مسئله زنان را نشان ميدهد، اما هنوز هم شماربسياری از اين کوششها در همان چارچوبه

بدين معنی که هنوز هم بسياری از گرايشات درون اين جنبش و حتی خود زنان . مردساالرانه درجا ميزنند

راز جنبش اجتماعی زنان پشتيبانی ميکنند و سنگ اين جنبش را به سينه ميزنند، در عمل و در سوسياليست که در گفتا

آنجايی که مبارزات زنان بر سر اين يا آن مسئله مشخص زنان و نابرابريهای جنسيتی در جامعه اوج ميگيرد، تحت 

 افرادی از اين مبارزين به نحوی به های زنان دراين مبارزات بسيار ناچيز بوده و يا اين که اين عنوان که خواسته

اعتبارکردن  بیيا ليبراليستی مربوط ميگردند، درمورد آن سکوت ميکنند وحتی برخی سعی درجريانات رفرميستی و 

در توضيح رويگردانی خود از مبارزات حی و حاضر زنان ايران، عمدتأ چنين " راديکالهای اصولگرا"اين . آن دارند

های آنان در چارچوب منافع و  ن زنان دست به ريشه ستم جنسيتی نميبرند ومطالبات و خواستهاستدالل ميکنند که اي

اما اگر از خود آنان . مواضع فمينيسم اسالمی و ليبراليسم محدود بوده و ربطی به منافع زنان کارگر و زحمتکش ندارد

 روندی ميخواهيد آن را به چالش بگيريد، پرسيده شود که شما ريشه ستم جنسيتی را در چه ميبينيد و چگونه و در چه



 

 2

ميشوند که ستمگری ميشويم که همه آنها در آخر به اين جا ختم های روبروکليشمجموعهای ازگفتارهای کلی وبا 

پس جنبش . ستمگری طبقاتی است که با لغو مالکيت خصوصی و انقالب سوسياليستی پاسخ ميگيردجنسيتی جزئی از

داری سازمان دهد،  ريشه ستم جنسيتی ببرد، بايد خود را به مثابه يک جنبش ضد سرمايهزنان اگر ميخواهد دست به 

  .با جنبش کارگری درآميزد و اهداف و مطالبات خود را به برنامه يک انقالب سوسياليستی گره بزند

 - ازی جنسيتی روشن است چنين بينشی در سياستهای راهبردی خود، خواه ناخواه از زنان ايران ميخواهد که از جداس

جالب اين جا است که همه اين تبيينها و .  دست برداشته و در جنبش کارگری حل گردند-بخوان حرکت مستقل خود

گونه تغييری ولو کوچک و جزئی در وضعيت ما ازهر"حبند هميشگی همراه است که اندرزها در آخر هم با يک ترجي

نميگردد که اين حمايت و پشتيبانی کجا و چگونه قرار است خود ، اما هيچگاه روشن "زنان حمايت و پشتيبانی ميکنيم

  .را نشان دهد

. نکار کنداينکه جنبش کارگری ايران هنوز هم يک چهره مردانه دارد، واقعيتی است که گمان نميکنم کسی بتواند آنرا ا

جنس مبارزه رجامعه، نه ازری جنسيتی دزنان با ستمگبيانگراين حقيقت است که پيکار چيز اين واقعيت اما پيش ازهر

مشکل اين جا است که . طبقاتی و يا جزئی از آن، بلکه مبارزهای است که در درون مبارزه طبقاتی نيز جريان دارد

بارزه طبقاتی زنان و مردان ايران نميتواند ميان مبارزه زنان با ستمگری جنسيتی در جامعه و م" چپ اصولگرا"

  .شنی بکشدرو طبقاتی، مرزعليه ستمگریکارگر

نبال ميکند بايد مورد اساس ترکيب جنسيتی و يا ترکيب طبقاتی آن، بلکه با مضمون و اهدافی که دجنبش زنان نه بر

 برای افزايش -ايران عمدتا دارای ترکيب جنسيتی زنانه است  که در-نگونه که مبارزه پرستارانهما. گيردداوری قرار

مبارزه امعه نيست، همانطورهم زنان کارگردرجان به ستم جنسيتی درين اعتراض زنحقوق و مزايای شغلی خود، مب

خود عليه قوانين موقتی کار ويا برای افزايش دستمزد و بهبود شرايط کار و يا در حمايت و پشتيبانی از کارگران 

 حمايتها نفسه هنوز جنبش اعتراضی زنان را نمايندگی نميکنند، حتی اگر اين مبارزات و وشوهران اخراجی خود، فی

  .از سوی صف مستقلی از زنان انجام گيرد

 پدرساالری چه در عرصه خانواده و چه -جنبش زنان در فلسفه وجوديش جنبشی است که در راه برچيدن سامانه مرد

های اقتصادی، اجتماعی و سياسی تالش ميکند و  در عرصه اجتماعی، و دستيابی به برابری با مردان در همه زمينه

ره مردانه جامعه را اندک اندک تغيير داده و ساختار اجتماعی و فرهنگی زن ستيزانه را از پيکره جامعه ميخواهد چه

داری مربوط ميشود، اين جنبش خواستار  تا آنجايی که به بيان مشخص اين مبارزه در چارچوب جامعه سرمايه. بزدايد

ی و تغيير در سازمان دار ز جوامع پيشاسرمايههای خانواده عرفی و سنتی برجای مانده ا تحول اساسی در شالوده

ای است که مشارکت اجتماعی و آزادانه زنان را در زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  به گونهاجتماعی کار

تر باشد و يا در شرايط  طبيعی است هر اندازه نظام اجتماعی جامعه مستبدتر و فضای سياسی بسته. جامعه تامين نمايد

 ايران که عرف و سنتهای عقب مانده و ارتجاعی پيوسته از سوی دولت، مذهب و شريعت، تقويت و مشابهای چون

تحکيم ميگردد و ارزشهای زن ستيزانه در جامعه مشروعيت قانونی و حقوقی دارند، مبارزه زنان با ستم جنسيتی در 

نه و خواست طبيعی و انسانی طلبا همانگونه که هر اعتراض حق. جامعه، خودبخود رنگ سياسی به خود ميگيرد

کارگران چون درخواست حقوق پرداخت نشده خود در ايران امروز، يک حرکت سياسی قلمداد ميشود و با واکنش تند 
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نيروهای سرکوبگر رژيم روبرو ميگردد، مبارزه برابری طلبانه زنان هم با توجه به ساختار سياسی و ايدئولوژيک 

اما اين واقعيت وارونه نبايد موجب آن گردد که ما . ن خصوصيتی به خود ميگيردداری ايران، يک چني دولت سرمايه

بدين معنی که سياسی بودن و يا نبودن، ضد رژيم بودن . های يک مبارزه سياسی به جنبش زنان نگاه کنيم با شاخص

 دهيم و بر مقاومت و و يا نبودن، ضد مذهب بودن و يا نبودن مبارزه زنان را مبنايی برای داوری حرکت آنان قرار

های اقتصادی و  مبارزات اجتماعی آنان، به اين دليل که در اين مبارزات اجتماعی، زنان تنها يکرشته از خواسته

آورند، مهر  اجتماعی خود را دنبال ميکنند و سخنی از سرنگونی رژيم، مبارزه طبقاتی و سوسياليسم به ميان نمی

خود واقعيت حی و حاضر . با رفرميسم و ليبراليسم آنرا به کناری نهيمسازشکاری زده و تحت عنوان مرزبندی 

مبارزه زنان ايران، جدا از هرگونه تجزيه و تحليل تئوريکی به ما نشان ميدهد که جنبش زنان يک جريان فراگير 

. شانه ميروداجتماعی است که نوک پيکان حمله آن، نابرابريهای جنسيتی در جامعه و سلطه گری مردان بر زنان را ن

پيامدها و دستاوردهای اين مبارزه در ضربه زدن به فضای مردانه جامعه و عقب راندن سامانه مردساالرانه در 

ايران، چه خود اين زنان بر آن آگاهی داشته باشند و چه نداشته باشند، چه خود آنان آنرا بخواهند و چه نخواهند، به 

 با آن گسترش آزاد و همه جانبه مبارزه طبقاتی در جامعه ميانجامد که گسترش آزاديهای فردی و اجتماعی و همراه

  .طبقه کارگر بيش از هر گروه و طبقه ديگری در جامعه از آن بهره ميگيرد

اگر به مسئله ستمگری جنسيتی در جامعه ايران از يک ديد تاريخی نگاه کنيم و از اين منظر موقعيت کنونی زنان 

ر دهيم، ميتوانيم ببينيم که درد و رنجی که زنان ايران اکنون با آن دست و پنجه نرم ميکنند، ايران را مورد کنکاش قرا

تنها ناشی از وجود رژيم مذهبی و بشدت زن ستيزجمهوری اسالمی نيست که تصور شود با کنار رفتن اين رژيم و 

تر مشکل امروزين  ای و هنوز پايهوجه ديگر. دجامعه متحول ميگردن زن ستيزانه آن، موقعيت زنان دربرچيدن قواني

زنان ايران، گرفتار بودن آنان در بند مناسبات سنتی و عرفی عقب مانده و مردساالرانه، و تسلط ساختار فرهنگی زن 

هايی چون خشونت خانگی و يا قتلهای  پديده. ستيزانه درجامعه است، که همچون چنگال آهنينی آنها را درهم ميفشارد

اگر رژيم جمهوری اسالمی .  در جامعه ايران رواج دارد، دستآورد رژيم جمهوری اسالمی نيستناموسی که امروزه

در چارچوب قوانين حقوقی و کيفری خود، به موقعيت فرودست زنان و حاکميت بيچون و چرای مردان بر آنها، در 

ردساالر ايران است که آمادگی واحد خانواده و در سطح جامعه جنبه قانونی و حقوقی بخشيده است، اما اين جامعه م

پذيرش و سوخت و ساز اين چنين قوانينی را در درون خود دارد و هر روزه آنرا را در زندگی و مناسبات خود 

کما اينکه در رژيم پهلوی که مدعی و مروج نوعی مدرنيسم و الئيسيته بود و حتی قوانينی را نيز به . جاری ميسازد

  .ز هم زنان هم چنان در چنگال مناسبات سنتی مردساالرانه گرفتار بودندسود زنان به اجرا درآورد، با

چگونه ميتوان بر عمق و گستره آسيبها و زيانهای جسمی، روحی و روانی که اکنون بر زنان و کودکان ايران وارد 

 داشت، ولی با ميشود، آگاه بود و بر نقش عرف و سنت در شکلگيری رخدادهايی اين چنين تکاندهنده در جامعه تاکيد

جدال ميان سنت "اين حال، مبارزه زنان ايران را با اين عرف و سنتها و قوانين تقويت کننده آنها، تحت عنوان 

های که باشد،  چنين رويکردی به مسئله زنان در ايران و مبارزات کنونی آنان، به هر بهان. مردود دانست" ومدرنيته

ترين و بديهيترين حقوق انسانی   با چنگ و دندان برای گرفتن ابتدايیدر عمل خالی کردن پشت مبارزينی است که

  .خود مبارزه ميکنند
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ايران را عليرغم اعتقادش به پشتيبانی و حمايت از جنبش زنان، در عمل به " چپ اصولگرا"به باور من موجبی که 

ايران ميکشاند، ازدوجنبه بايد ر زنان درحاضعيف کننده نسبت به مبارزه عينی وحی ويا حتی تضتفاوت و موضعی بی

بند همين سامانه يکی ازجنبه شناخت شناسانه وديگری ازجنبه فرهنگی، يعنی گرفتاربودن در. مورد توجه قرارگيرد

  .های عميق تاريخی است جامعه ما چيرگی دارد و دارای ريشهساالرانهای است که در مرد

در تبيين " چپ اصولگرا"وط ميگردد، واقعيت اين است که اين تا آنجايی که به جنبه شناحت شناسانه اين موضوع مرب

 اجتماعی ايران به اين نتيجه ميرسد که ايران -او در بررسی از شرايط اقتصادی . داری ايران مشکل دارد سرمايه

ای  ها و تعيينات اساسی که در کتاب سرمايه مارکس به نحو همه جانبه داری است با همه آن مؤلفه يک کشور سرمايه

بر همين مبنا وبه نحوی منطقی ماهيت تحوالت انقالبی آتی درايران را سوسياليستی ارزيابی . شرح داده شده است

کرده و نتيجه ميگيرد که در شرايط کنونی اين تنها جنبش کارگری است که از پتانسيل انقالبی برخوردار است و ساير 

، ماهيتأ جنبشهايی ...شجويی، جنبش انقالبی خلق کرد وجنبشهای اجتماعی مطرح مانند جنبش زنان، جنبش دان

اند که تنها در صورتی ميتوانند يک نقش انقالبی در تحوالت آتی بازی کنند که با  بورژوايی، رفرميستی و ليبرالی

  .داری برخيزند جنبش کارگری درآميزند و به ستيز با سرمايه

اهمخوانی با واقعيت ديگری روبرو است که در ن" پ اصولگراچ"اما از سوی ديگر، در دنيای واقعی و زمينی، اين 

آشکارا خصلتی دموکراتيک  که همه جنبشهای اجتماعی مطرح درجامعه ماميبينداو. با برداشتهای تئوريک اوقراردارد

 تهخواس. نگاه کنيم " چپ اصولگرا"به جنبش کارگری، بعنوان يگانه جنبش مورد عالقه و توجه . از خود نشان ميدهند

 رهبران آن بيان ميشود، اساسأ يکرشته خواستههای اين جنبش درشرايط کنونی، براساس آنچه که اززبان فعالين و

خواست داشتن تشکل مستقل از دولت، خواست برخوردار شدن از حق اعتصاب، خواست . های دموکراتيک است

، همه اينها . . . .گی شرافتمندانه و افزايش دستمزد بر اساس رشد نرخ تورم، خواست برخوردارشدن از يک زند

جنبش انقالبی خلق کرد را در نظر بگيريم، اين . های بورژوا دموکراتيک نيستند چيزی بيشتر از يک رشته خواسته

ای که اگر  مسئله. جنبش با دولت مرکزی بر سر حل يک مسئله اساسی دموکراتيک، يعنی مسئله ملی در جدال است

 نظر منافع آنی و آتی طبقه کارگر بگيرد، نه تنها موجب ميشود که انرژی انقالبی اين جنبش يک پاسخ مناسب از نقطه

به درستی در جهت توسعه تحوالت انقالبی دموکراتيک در کل ايران بکارافتد، بلکه از آن مهمتر، اين امر به ايجاد 

ن ياری همه جنبشهای انقالبی در ايرااتحاد و همبستگی کل طبقه کارگر ايران و افرايش تاثيرگذاری اين طبقه بر 

 پيچيدهترين گرهبگيريم، اين جنبش درشرايط کنونی ميکوشد يکی ازدشوارترين و جنبش زنان را درنظر. ميرساند

 پدر ساالری سنتی و عرفی -کوبيده شدن و پس رانده شدن سامانه مرد  گاههای تحوالت انقالبی در ايران، يعنی درهم

گشايشی که درآن، هر چه زنان موفقيت بيشتری داشته باشند، به همان ميزان .  کهن را بگشايدبرجای مانده از جامعه

  .تر اجتماعی نيز هموارتر ميگردد راه برای ايجاد دگرگونيهای ژرفتر و همه جانبه

 رمايهاو به جای آنکه مبانی نظری و برداشتهای خود از س. با اين تناقض چگونه برخورد ميکند؟" چپ اصولگرا"اما 

داری ايران را از نو وارسی کرده و کاستيها و نارسائيهای آنرا رفع نمايد، به جای آنکه در پی يافتن پاسخی واقعی و 

آميز با هرگونه آزاديهای اجتماعی و حقوق  داری ايران اين چنين جنون عينی به اين مسئله باشد که چرا دولت سرمايه

داری   چرا طبقه کارگر ايران که تاريخی به اندازه تاريخ خود سرمايهورزد، بورژوا دموکراتيک مردم دشمنی می
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ترين و بديهيترين حقوق بورژوا دموکراتيک خود بايد  ايران دارد، هنوز هم ناگزير برای برخوردار شدن از ابتدايی

 جامعه را به به نبرد دست زند، و بسيارچراهای ديگری در اين پيوند، ميکوشد واقعيت جنبشهای اجتماعی مطرح در

  .گونهای بيان و تفسير کند که با تئوريهای او سازگار گردد

 دموکراتيک -داری در همه جا کمابيش با يک رشته آزاديهای بورژوا در تاريخ ديده شده است که پيدايش سرمايه

وبرو هستيم که از داری ر اما تاريخ صدساله اخير ايران نشان ميدهد که در ايران ما با يک سرمايه. همراه بوده است

 دموکراتيک سر -همان آغاز شکلگيری خود، بشدت آمرانه و مستبدانه بوده و با هر جلوهای از آزاديهای بورژوا 

چه درآن هنگام که يک دولت بورژوايی بظاهر مدرن و سکوالر در ايران حاکم بود و چه امروز . ستيز داشته است

همين واقعيت .  دموکراتيک، حاکميت سياسی ايران را در دست داردداری مذهبی و آشکارا ضد که يک دولت سرمايه

به لحاظ تاريخی متناقض، موجب پيچيدگی بسياری از مسائل اساسی تحوالت انقالبی و از آن جمله مسئله زنان و 

ش طلبانه زنان در ايران گرديده و بسياری از فعالين سوسياليستی جنب چگونگی پيشروی جنبشهای اجتماعی برابری

از جمله اين تناقض . انديشی زيانباری در تعيين سياستهای راهبردی خود در جنبش زنان کشانيده است زنان را به کج

پردازان چپ، با کمرنگ ساختن ماهيت طبقاتی دولت جمهوری  موجب گرديده که بسياری از پژوهشگران و نظريه

 در ايران يک نوع دولت ماورای طبقاتی و يک نوع اسالمی، خصوصيت مذهبی آنرا چنان برجسته ميکنند که گويا ما

ويا به کشفيات تئوريکی از اين . رنج استداری ايران نيز از وجود آن در آريستوکراسی مذهبی داريم که حتی سرمايه

آن در تضاد قرار ) تیوالبته غيرطبقا(دست ميرسند که گويا در ايران اکنون زيربنای اقتصادی جامعه با روبنای کهنه 

  .همين تضاد است که موجب برانگيختن جنبشهای اجتماعی کنونی از جمله جنبش زنان در ايران ميگرددرفته است وگ

م که از ديدگاه مذهب و ما ميداني. پايه بودن چنين ارزيابيهايی کافی است به يک نمونه اشاره شود برای نشان دادن بی

المی، دربسياری از موارد چون شهادت، قضاوت، ديه، اساس قوانين کيفری وحقوقی حکومت جمهوری اسهمچنين بر

اما درهمين حکومت طبق قانون انتخابات، زنان درامور . قصاص، زنان دارای اعتبار حقوقی برابر با مردان نيستند

سياسی يعنی امور مربوط به تعيين نمايندگان مجلس، رياست جمهوری، نمايندگان مجلس خبرگان که خود اين مجلس 

نده رهبريت همه جانبه نظام جمهوری اسالمی در زمينه مسائل داخلی و روابط خارجی است، دارای اعتبار تعيين کن

همين يک نمونه نشان ميدهد که برخورد رژيم جمهوری اسالمی به زنان اساسا يک . سياسی برابر با مردان هستند

 و تحکيم ب و تحقيرزنان با هدف تقويتبرخورد سياسی است و از مذهب به مثابه ابزاری عمدتا معنوی برای سرکو

  .ايران استفاده ميکندکم بر اجتماعی حا-سيستم اقتصادی  پدرساالرسنتی، وحفظ و حراست از-نهاد خانواده مرد 

های اقتصادی، سياسی، اجتماعی  تمامی زمينهانجام تحوالت اساسی دموکراتيک دربه طبيعی است درشرايطی که نياز

بشهای وسيع اجتماعی، در امعه ما بيرون زده و هر روز بيش از پيش در رشد و گسترش جنو فرهنگی از بند بند ج

تری  جامعه نمود آشکارتر و شفاف دانشجويان، مليتهای تحت ستم، درهای کارگران، زنان، جوانان، خواستهشعارها و

را در راستای منافع خويش مييابد، اپوزيسيونهای بورژوايی رژيم نيز ميکوشند اين نياز به تحوالت دموکراتيک 

گرايشات . تعريف کرده و افق جنبشهای اجتماعی آزاديخواهانه مردم ايران را بر اساس باورهای خويش شکل دهند

ليبرالی بويژه جريانات پيگيرآن، در چارچوب نياز خود به عقب راندن دولت از عرصه کنترل و اداره امور اقتصادی 

گيری يک طبقه قدرتمند بورژوازی با احزاب  امعه، که شرط الزم برای قوامو ايجاد يک فضای باز سياسی در ج
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واقعی خود و پايگيری اشکالی از دموکراسيهای پارلمانتاريستی است، مدافع يکرشته مطالبات دموکراتيک چون 

ه بوده برابری حقوقی زنان و مردان، آزادی بيان و انديشه، آزادی اعتصاب و تشکيل اجتماعات و احزب در جامع

بلکه . اين حد از دموکراتيسم نه دروغين است و نه تنها يک ادعا. وانجام اين اقدامات را در برنامه خود ميگنجانند

همين کشورهای ای سياسی و حکومتی مطلوب آنرا درچهره واقعی بورژوازی ليبرال را نشان ميدهد که ما مدله

دموکراتيسم توافق ندارد، با اين ان که به درستی با اين حد از اير"چپ اصولگرا"اما . اروپای غربی ميتوانيم بينيم

داری ايران  سرمايهفکری خود و ارزيابی که از ساختاراو که بنابر بنيانهای . واقعيت داده شده چگونه برخورد ميکند؟

قالب دارد، تحقق کليه مطالبات دموکراتيک مردم ايران واز آن جمله مطالبات جنبش زنان راتمامأ به يک ان

سوسياليستی محول ميسازد، هرگونه همسويی تاکتيکی با اين ليبراليسم را عين سازش طبقاتی و سر فرودآوردن در 

به همين دليل و در ادامه همين پژوهشهای اصولگرايانه است که به اين . مقابل ليبراليسم و رفرميسم قلمداد ميکند

  .مگری طبقاتی استاختراع تئوريک ميرسد که ستمگری جنسيتی جزئی از ست

  انکشاف مبارزه طبقاتی مربوط ميگردد  که تحوالت اقتصادی واجتماعی درايران درتحليل نهايی بهاين شکی نيستدر

، اما اين حقيقت نه تنها از اهميت و نقش مبارزه مستقل زنان و جنبش اجتماعی آنان نميکاهد، بلکه برعکس، به اين 

اندن جامعه مردساالر، خود يکی از الزامات انکشاف مبارزه طبقاتی است، بر دليل ساده که پيشرفت زنان در عقب ر

هر اندازه زنان بتوانند به فضای مردانه چيره بر ايران، . اهميت موجوديت و موضوعيت مستقل اين جنبش تاکيد دارد

 ؤثرتری را در عرصهضربه وارد کنند، هر اندازه زنان بتوانند در زندگی اجتماعی مشارکت بيشتری داشته و نقش م

گيری ايفا نمايند، به همان ميزان نيز شرکت و دخالتگری آنان در  های گوناگون اجتماعی و درمراکز قدرت و تصميم

پذيری اين  جنبش طبقه کارگر و امور مربوط به سازمانيابی و تشکلی و طبقاتی در جامعه، ازجمله درمبارزات سياس

مبارزه طبقاتی در جامعه آشکارتر و واقعيتر رخ مينمايد و جامعه به مرحلهای که در نتيجه . طبقه نيز افزايش مييابد

های از زنان و مردان  ههدر آن يک جنبش کارگری توانمند، آگاه و متشکل از زنان ومردان کارگر، در مقابل جب

زمان دادن يک اقتصاد شکسته و به سا داری را درهم ميگيرد و توانايی آنرا دارد که چارچوب سرمايهاستثمارگرقرار

  .سوسياليستی دست زند، نزديک و نزديکتر ميگردد

دربرابر مبارزات جاری زنان در ايران، از جنبه " چپ اصولگرا"همانگونه که در پيش اشاره کردم، موضع نادرست 

اديکال ر"اين واقعيتی است که هنوز هم بسياری از . فرهنگی و خصوصيتی افراد نيز بايد مورد توجه قرار گيرد

ما چه زن و چه مرد، متأثر از نظام ارزشی و رفتاری مردساالرانه در ايران، دارای انديشه و عمل " سوسياليستها

چگونه ميتوان يک سوسياليست، يعنی پيگيرترين دموکرات و آشتی ناپذيرترين مدافع آزاديهای . مردساالرانه هستند

مبارزهای که اکنون زنان ايران با شهامت، شجاعت و جسارت اجتماعی بود، ولی در عين حال بر چنين مقاومت و 

تحسين برانگيزی در برابرخشونت و زورگويی ازخود نشان ميدهند، چشم فرو بست و باز هم ادعا نمود که از 

برای نمونه به حرکت اجتماعی گستردهای که اکنون تحت نام . کوچکترين تغييری در وضعيت زنان حمايت ميکنيم

توسط زنان و به ابتکار فعالين جنبش زنان در " يليون امضاء برای تغيير و اصالح قوانين تبعيضآميزکمپين يک م"

آيا ميتوان بر اين حرکت اجتماعی زنان ايران به اين دليل که اين زنان تنها . ايران جريان دارد اشاره ميکنم

وقی و کيفری رژيم جمهوری اسالمی آميز حق خواستاريکرشته تغييرات و يا اصالحات محدود در قوانين تبعيض
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های شناخته شده گرايش ليبراليستی، رفرميستی، اصالحطلبانه و حتی فمينيسم  هستند، و يا آنکه بسياری از چهره

اسالمی در جنبش زنان، مدافع و يا حتی مبتکر و سازماندهنده آن هستند، چشم فرو بست و تصور نمود که ميتوان بر 

من در ادامه همين نوشته به اين موضوع . برای زنان ايران ساخت؟"!! دنيای ديگری"ده شده، فراز سر اين واقعيت دا

خواهم پرداخت که چرا اين حرکتهای اجتماعی زنان، نه تنها در چارچوب ليبراليسم و رفرميسم درجا نخواهند زد، 

ساز  خود پرورش داده و زمينهرا درش انقالبی يک جنب برخورد شود، ميتوانند عناصری ازبلکه اگر به درستی با آنها

ايران طبق قوانين خانواده، زنان حق طالق ندارند و محکوم به امروز در. نقالبی در جامعه گردندتحوالت ابسياری از

کردن و گزينش شغل قه خود ميباشند، بدون اجازه همسرويا پدرحق سفرادامه زندگی مشترک عليرغم خواست و عال

چارچوب مناسبات خانواده نيست؟، حال چگونه يک  چندمورد بيانگريک نوع بردگی جنسيتی در ، آيا همين... وندارند

ی دستکم تساوی برقرارمبارزه زنان ايران را برای تغييراين قوانين وکارگر سوسياليست، يک فعال کمونيست ميتواند 

 و رفرميسم بيارزش و بياعتبار اشتغال، به بهانه مرزبندی با ليبراليسمحقوقی زن و مرد درامر طالق، مسافرت و

  .قلمداد نمايد

من بر اين باورم که فعالين سوسياليست در جنبش زنان به جای اين دلمشغولی فلج کننده که چگونه ميتوانند به نام 

ران، که متاسفانه دار جنبش کارگری اي جنبش اجتماعی زنان، يک جنبش کارگری زنانه ايجاد کنند و آنرا به عقبه

داری جمهوری  ک چهره مردانه دارد، تبديل سازند، بهتر است به اين بيانديشند که چرا رژيم سرمايههم يهنوز

 برای به بند کشيدن پدرساالر-ای ساختار خانواده مردبندهت ازمناسبات سنتی، عرفی و قيد وجدياسالمی با اين شدت و

 رژيم ايران ايفا نمايند کهحوالت انقالبی آتی درراراست اين زنان چه نقشی را درتقزنان ايران پشتيبانی ميکند، مگر

اين چنين بيمارگونه با تالش آنان برای درهم ريختن ساختار خانواده جمهوری اسالمی اين چنين ازآنها وحشت داشته و

ريزی بنيانهای خانواده، دستکم بر اساس برابری حقوقی زنان و مردان، و در چارچوب نظام  سنتی و عرفی و پايه

 پدرساالر با نظام طبقاتی حاکم بر ايران وجود -داری سر ستيز دارد، چه پيوندی ميان ساختار خانواده مرد  هسرماي

اينها هستند آن مسائل . ای ميان مبارزه زنان با مبارزه طبقاتی در ايران وجود دارد دارد، و مهمتر اينکه چه رابطه

سطح ميتواند جنبش اجتماعی زنان را ازپاسخ به آنها جنبش زنان با گرايش سوسياليستی دراساسی و واقعی که 

  .ليبراليسم و رفرميسم فراتر برده و دامنه مبارزه زنان را تا سطح دموکراتيسم انقالبی پرولتاريايی باال بکشد

اسی و اجتماعی ايران دارد، ترديدی نيست که پاسخ به اين مسائل با توجه به خودويژگيهايی که شرايط اقتصادی، سي

نان سوسياليست پيچيده و نيازمند به يک کار پژوهشی جمعی و همه جانبه است که مسئوليت آن عمدتا بر دوش زياربس

زنان سوسياليست است که مبانی يک فعاليت مشترک را برای پاسخ به اين مسائل ميان خود سازمان اين بر. قرار دارد

قعيت پيوند با آن، موبی آتی در ايران ارائه دهيم ودرقالتحوالت ان نتوانيم يک ارزيابی روشن ازمادام که ما. دهند

دشوار روشن سازيم، بسياری درجامعه رارابطه جنبش زنان با مبارزه طبقاتاجتماعی زنان ونقش آنها دراين تحوالت و

گرايش تقويت  جنبش زنان پيش ببريم که بهررا دبود که بتوانيم يک سياست راهبردی مشترک و روشنی خواهد

  .اين جنبش بيانجامدررفرميسم دو دن دامنه تاثيرگذاری ليبراليسممحدود کريستی درجنبش زنان وسوسيال

  !ايرانخصلت تحوالت انقالبی در
چارچوب همه جانبه است که همه آن دروضوع خصلت تحوالت انقالبی آتی درايران، نيازمند بحثی بسيارگسترده وم
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اين بحث ميپردازم که به روشن شدن موضوع اين مقاله، يعنی موقعيت من تا آنجايی به ازاين رو. اين مقاله نميگنجد

ياری  طه اين جنبش بامبارزه طبقاتی درايران،همچنين رابنقش آن درتحوالت پيشاروی و اجتماعی زنان و جنبش

ول انه يک تحآستام، براين باورم که جامعه ايران در د بيان داشتهبحثهای پيشين خومن همان گونه که در .رساند

چارچوب گذار حوالت انقالبی را نبايد همواره وبالفاصله دردموکراتيک بودن خصلت ت. داردبزرگ دموکراتيک قرار

نقالب شرايط مشخص ايران اين بدين معنی است که ادر. داری درک نمود ليسم به سرمايهتاريخی جامعه از فئودا

ايجاد آن  خود را هدف فوری ودميماند وچوب مالکيت خصوصی بورژوايی محدچارايران درآغازاقداماتش در

جامعه قرار ميدهد که رهايی جامعه بورژوايی ايران و همراه فرهنگی در نيهای اساسی اجتماعی و اقتصادی ودگرگو

  .با آن گسترش آزاد و همه جانبه مبارزه طبقاتی را به بار ميآورد

 در ايران، از جانب منتقدين با اين پرسش به چالش بسيار ديده شده است که اين تبيين از خصلت تغيير و تحوالت آتی

داری است، خصلت تحوالت  ای که ساختار اساسی اقتصاد آن سرمايه گرفته ميشود که چگونه ممکن است در جامعه

داری  به عبارت ديگرآيا نبايد پذيرفت که با سرمايه. آتی انقالبی در آن را دموکراتيک و نه سوسياليستی ارزيابی کنيم؟

 جامعه آستانه تحوالت سوسياليستی درن تحوالت بورژوا دموکراتيک به سرآمده وما اکنون درن جامعه ايران، دوراشد

  به نقش امپرياليسم ايرانرد اجتماعی سده گذشته-بررسی ازتحوالت اقتصادیاين دسته ازمنتقدين اگرچه در.قرارداريم؟

ای بيان ميکنند  ارند، اما تأثير تعيين کننده اين نقش را به گونهد جهانی در ايجاد اين تحوالت باورداری ، يعنی سرمايه

داری در ايران را در چارچوب و کاتاگوری گذار تاريخی از فئوداليسم  که بتوانند تالشی فئوداليسم و گسترش سرمايه

ر ايران، تحوالت داری تبيين کرده و به اين نتيجه دلخواه خود برسند که بعد از اصالحات ارضی شاهانه د به سرمايه

بورژوا دموکراتيک اگر چه ناکامل، اما بهرحال به پايان رسيده است و جامعه ايران اکنون در آستانه يک انقالب 

  .سوسياليستی قرار دارد

همه واقعيات کنونی و همه دادههای تاريخی حکايت از آن دارند که اينگونه برداشتها از تحوالت سده گذشته در 

همانگونه که همه شواهد تاريخی نشان ميدهند، در جوامعی مانند اروپای غربی که . تخيلی استايران، نادرست و 

داری به لحاظ تاريخی در درون جامعه فئودالی شکل گرفت، پيش از آنکه روبنای سياسی، حقوقی و فرهنگی  سرمايه

شيوه توليد فئودالی و ساختار جامعه کهن، بطور واقعی دستخوش تحول اساسی شده باشد، اين عينيت جامعه، يعنی 

داری بود که با پيدايش خود دو طبقه نوين اجتماعی، يعنی  و اين اقتصاد سرمايه. طبقاتی آن بود که رو به انحالل نهاد

با تغيير در زير بنای اقتصادی و تحول کيفی در مبارزه طبقاتی بود که . بورژوازی و پرولتاريا را به همراه آورد

و همه روبنای سياسی، حقوقی، فرهنگی و ايدئولوژيک حاکم بر جامعه فئودالی، فرو ريخت و جامعه مدنی کهن 

روش برخورد . جامعه اندک اندک خود را با شرايط نوين اقتصادی و مبارزه طبقاتی متناسب با آن سازگار ساخت

ای کهن برجای مانده از  دموکراتيک در جامعه، به روبن-طبقه بورژوازی صنعتی بعنوان نماينده تحوالت بورژوا

جامعه فئودالی، انحالل تدريجی اين ساختارها از طريق يک مبارزه طبقاتی آشکار و پنهان در چارچوب توسعه 

آليستی و بينشهای مذهبی تنگ و  های ايده داری بود که به تدريج عرصه را بر رشد و نمو انديشه اقتصاد سرمايه

آليستی و باورهای مذهبی را از قلمرو اقتصاد بيرون ريخت  گير بينشهای ايدهبورژوازی نوين بطور پي. تنگتر گردانيد

  .های ماترياليستی راجايگزين آن ساخت و انديشه
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در دل يک . داری روبرو هستيم اما ما در ايران به لحاظ تاريجی با شرايط ديگری از پيدايش و گسترش سرمايه

هانی و نفوذ قدرتمند بانکهای جهانی وانحصارات مالی و صنعتی جامعه فئودالی، همراه با ورود گسترده سرمايه ج

يعنی پيش از آنکه پايه اقتصادی جامعه از . امپرياليستی، ما شاهد شکلگيری يک دولت قدرتمند بورژوايی هستيم

طريق توسعه سرمايه صنعتی دستخوش يک تحول اساسی گردد، اين روبنای سياسی و حقوقی جامعه است که متحول 

دولت رضاشاه بعنوان يک دولت مدرن بورژوايی، دولتی که پشتوانه اقتصادی آن قدرت سرمايه جهانی بود، . دميشو

اهميت اين موضوع در چارچوب بحث کنونی ما در روشی است که اين . در رأس يک جامعه فئودالی استقرار يافت

ن است که سرمايه جهانی برای ايجاد روش. دولت بورژوايی و سرمايه جهانی در قبال ساختار کهن در پيش گرفت

گذاری و ايجاد آن سازو کارهايی که کنترل بر مواد خام، نيروی کار ارزان و  شرايط مناسب جهت توسعه سرمايه

بازار اقتصادی گسترش يافته را برای او ممکن سازد، طبعأ ميبايستی اقتصاد فئودالی را از ميان برميداشت و نهادهای 

جامعه کهن را، با کمی دستکاری با منافع خويش سازگار ی، سنتی و فرهنگی برجای مانده ازرفمذهبی و مناسبات ع

جريان قدرتمند جامعه ان ميدهد که سياست امپرياليسم دربرخوردبا دوتاريخ يک قرن گذشته ايران نش. ميساخت

آميز  همزيستی مسالمتازش ومذهب تجلی داشت، سياستی مبتنی برسدستگاه يران،که دروجود طبقه فئودال وفئودالی ا

چرا که هر گونه نقد واقعی جامعه مدنی کهن و هر گونه مبارزه . درعين عقبراندن و درهم شکستن مقاومت آنها بود

های ماترياليستی، به  واقعی با مذهب و قوانين زن ستيزانه آن، به گسترش جامعه مدنی بورژوايی و رشد انديشه

  .عه ميدان ميداد که اين امر خواه ناخواه سيادت امپرياليسم را به چالش ميگرفتتوسعه آزاديهای اجتماعی در جام

داری بوروکراتيک و مالی، سازمان اقتصادی  ايران و با گسترش سرمايهب با استقرار سلطه امپرياليسم دربه اين ترتي

ز سوی ديگر، خود همين اما ا. گسيختگی قرار گرفت و اجتماعی فئوداليسم رفته رفته پس نشست و در مسير ازهم

روند گسترش سرمايه در ايران، به شکلگيری و توسعه يک اجتماع بورژوايی و مناسبات مبتنی بر آن کمک نمود که 

خود آن نيز تحت سرکوب و کنترل دولت مرکزی قرار داشت و کليه فعاليتهای اقتصادی و اجتماعی آن متناسب و در 

دولتهای پهلوی با هرگونه تمايالت و گرايشات . مشروط ميگرديدود ويازمنديهای سرمايه جهانی محدچارچوب ن

ی به اين گرايشات ستيز بودند و تنها در آنجايی و تا آن حدودن جامعه نوپای بورژوايی ايران دربورژوا دموکراتيک اي

  .الش گرفته نميشدچيدادند که سلطه اقتصادی، سياسی وفرهنگی امپرياليسم به زيرسئوال ووجود مبرازااجازه فعاليت و

در اين . ، يک تحول کيفی در سلطه سرمايه جهانی در ايران ايجاد گرديد٤٠با اصالحات ارضی رژيم پهلوی در دهه 

 و دوره ما شاهد انهدام کامل ساختارهای اقتصادی فئوداليسم از يکسو و افزايش سلطه همه جانبه سرمايه جهانی

چه جامعه اگر درجريان اين تحوالت. درشهرها وروستاها هستيمآن فرهنگی گسترش سيادت اقتصادی، سياسی و

بورژوايی ايران نيز گسترش بسيار زيادی يافت، اما هيچگاه اين فرصت و امکان را بدست نيآورد که مناسبات سنتی 

و قيد ره خويش بيرون ريخته و خود را ازپيک اجتماعی جامعه کهن را از-ساختار اقتصادی ه ازو عرفی برجای ماند

  .بندهای آن رها سازد

در جريان فروپاشی فئوداليسم، ساختار اجتماعی و معنوی جامعه کهن، نه تنها نقد و نفی نگرديد، بلکه در آميزهای از 

هنجارها، رفتارها و عرفهای اجتماعی، در آميزش وهمزيستی با هنجارهای شبه مدرن و وارداتی دوران پهلوی، در 

دولت محمد رضا شاه با آنکه بسيار از مدرنيزم سخن ميگفت، اما برای سرکوبی . شدزندگی اجتماعی نوين بازسازی 
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های مذهبی، ناسيوناليستی و بشدت مردساالرانه، نه  گرايشات بورژوا دموکراتيک، هر جا که الزم ميديد، به انديشه

جتماعی و سياسی در طول اين تاريخ مبارزات ا. تنها ميدان ميداد، بلکه خود نيز به تشويق و تقويت آنها ميپرداخت

دوره بخوبی نشان ميدهد که دولتهای شبه مدرن پهلوی در ايجاد اختناق وسرکوبی گرايشات بورژوا دموکراتيک در 

  .اند جامعه، عملکردی مشابه عرف، سنت، مذهب و کارکرد نهادهای برجای مانده از ساختار کهن داشته

سرمايه جهانی تحت .  تناسب ميان اين دو جريان بر هم خورده استبا روی کار آمدن رژيم جمهوری اسالمی، تنها

ايران به گوها و نرمهای شبه مدرنيسم را درهای، ال منطقضاع داخلی ايران و اوضاع جهانی واوشرايط مشخصی از

ويض بدين ترتيب با تع. کنار نهاد و نرمها وهنجارهای متکی بر عرف و سنت را مبنای الگوی رفتاری خود قرار داد

رژيم پهلوی با رژيم جمهوری اسالمی و درهمآميخته شدن نهاد مذهب و دولت، يک مانع حقوقی نيز بر موانع 

 درحقيقت با اين تعويض، سرمايه. ساختاری جامعه ايران در برابر تحوالت بورژوا دموکراتيک افزوده گرديده است

ه کمک آن توانست دامنه و ژرفای سرکوبگری خود ايران به ابزاری دست يافت که بداری بوروکراتيک و وابسته در

مردم  و آن چنان شرايط دهشتناکی را برهای زندگی مردم گسترش داده را از قلمرو سياست به خصوصيترين جنبه

  .تحميل نمايد که دوران حکومت شاه برای بسياری عين تمدن و دموکراسی جلوهگر شود

ت که طی آن و دردوران کوتاهی، عناصر نيرومندی از يک انديشه گذشت بيش از يک قرن از انقالب مشروطيبعد از

بورژوا دموکراتيک، چه در زمينه دفاع از دموکراسی و برقراری آزاديهای اجتماعی و چه در زمينه تغيير موقعيت 

ک از های بورژوا دموکراتي  خورشيدی، بار ديگر انديشه٧٠اجتماعی زنان در جامعه، نمود اجتماعی داشتند، از دهه 

اند و اين بار با سرعت و شتابی بيسابقه در تاريخ ايران، رشد و نمو کرده و چهره  درون جامعه ما سر برآورده

امروزه تحت حاکميت رژيم جمهوری اسالمی، ما برای نخستين بار در تاريخ ايران با . سياسی جامعه را شکل دادهاند

 جنبشهای بورژوا دموکراتيک کالسيک روبرو هستيم که بيداری يک جنبش بورژوا دموکراتيک کمابيش نزديک به

اين جنبش که در . برای رهايی جامعه بورژوايی ايران و انکشاف آزاد مبارزه طبقاتی، هم چنان در تب و تاب است

دامان خود عناصر قوی يک مبارزه همه جانبه با ساختارهای سنتی و عرفی بشدت مردساالرانه و آميخته به مذهب را 

بايد توجه داشت که اين انحالل . راند، خواستار انحالل و برچيدن دستگاه دولتی مستبد و مستقل از جامعه استميپرو

منظور ازبرچيدن دستگاه دولتی، در مفهوم کلی آن، . دستگاه دولتی لزومأ به معنی خرد کردن ماشين دولتی نيست

ونی و برچيدن بسياری از نهادها و ارگانهای انحالل کارکردهای اقتصادی، سياسی و فرهنگی دستگاه دولتی کن

عرفی، سنتی و بويژه مذهبی در جامعه، از طريق توسعه جامعه مدنی و گسترش نفوذ و اقتدار نهادها و مؤسسات 

روشن است که در دوره کنونی . اجتماعی مستقل در عرصههای مختلف اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی است

يهای همه جانبه دموکراتيک را ميزان عملکرد و تاثيرگذاری اجتماعی دو نيروی طبقاتی دامنه و عمق اين دگرگون

يه عوامل دو نيرويی که در عين داشتن وحدت و برخی اشتراکات در مبارزه بر عل. بورژوازی و پرولتاريا رقم ميزند

گرگونيهای افقهای آينده اين دوا دموکراتيک کنونی درايران، برسروسعت،عمق ومسدودکننده تحوالت بورژبازدارنده و

  .اند مبارزهدموکراتيک با يکديگردر

با بورژوازی ايران ، به اعتقاد من اين موضوع دارای اهميت اساسی است که دو گرايش عمده بورژوازيی دربرخورد

متمرکز و يک گرايش بورژوايی که به ماندگاری دستگاه دولتی مستبد و . را در دوره کنونی از يکديگر متمايز سازيم
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های مرتبط با آن  پيوندهای موجود آن با سرمايه جهانی، عالقمند است و از تداوم مناسبات سنتی، عرفی و انديشه

اما گرايش ديگری در بورژوازی ايران وجود دارد که . اين گرايش در حال حاضر در قدرت است. پشتيبانی ميکند

و سنتی در جامعه گير آن در شرايط کنونی با مناسبات عرفی تمايالت ليبرالی از خود نشان ميدهد ونمايندگان پي

. جامعه ميباشندهای پارلمانتاريستی در خواهان انحالل دستگاه دولت مطلقه و ايجاد نوعی دموکراسی ناسازگار بوده و

ه در های بورژوايی است ک مدلی که اين گرايشات ليبرالی برای آينده ايران پيش ميگذارند، اشکالی از دموکراسی

قبال دستگاه دولتی کنونی و ساختارهای اين موضع گرايشات ليبرالی در. ستکشورهای اروپای غربی موجود ا

ارتجاعی و سنتی وابسته به آن، اگر چه در شرايط کنونی و در چارچوب تحوالت درونی جامعه ايران، يک گام به 

ليبراليسم در شرايط تاريخی . ريان ضدانقالبی استپيش است، اما اين جريان اجتماعی به لحاظ تاريخی، ماهيتأ يک ج

های سوسياليستی بشدت وحشت دارد و  کنونی، از رشد و گسترش مبارزات کارگران و زحمتکشان و توسعه انديشه

تمام تالشش بر آن است که توسعه و انکشاف جنبشهای اجتماعی کنونی در ايران از زير چتر هدايت و کنترل او 

مبارزه برای آزاديهای اجتماعی اش درعصرکنونی، نميتواند در به دليل همين موقعيت تاريخیاليسم ليبر. خارج نگردد

اين جريان حتی نميخواهد همان محدود اقدامات دموکراتيک . و توسعه دموکراسی در ايران، يک نيروی پيگير باشد

از اين گذشته تحقق . خواه به پيش ببردطلب و آزادي مورد نيازخود را به پشتوانه نيروهای اجتماعی حقيقتأ برابری

آرمانهای ليبراليسم به لحاظ عملی هم، نه به اراده و عمل او، بلکه در وهله اول به اراده قطبهای قدرتمند سرمايه 

بدون توافق قطبهای قدرتمند در اقتصاد جهانی، ليبراليسم قادر نيست اهداف . جهانی و توافقات ميان آنان بستگی دارد

خود فعال شدن اين گرايشات در شرايط کنونی، اساسأ ناشی از تقويت گرايشاتی در . در ايران عملی سازدخود را 

گروهبنديهای رقيب، بر  با ديگررقابترمايه جهانی است که بويژه بعد ازفروپاشی بلوک شرق و درگروهبنديهای س

نرژی، در پشت سر اين گرايشات ليبرالی قرار سر بدست آوردن بازارهای جهانی و کنترل بر منابع توليد مواد خام و ا

به نظر ميرسد که قطبهای قدرتمند امپرياليستی بويژه در اروپا و آمريکا به آسانی حاضر با اين وجود دشوار. اند گرفته

تنها درصورت وجود . های ليبراليسم در ايران گردند به پذيرش تحوالت دموکراتيک حتی در سطح تمايالت و خواسته

ای جهانی بش نيرومند اجتماعی که حداقل زير نفوذ و تاثيرگذاری طبقه کارگر باشد، ميتوان تصور نمود قطبهيک جن

منطقه خاورميانه، اری در ايران و درد پيشروی جنبشهای عميقأ دموکراتيک و ضد سرمايهسرمايه برای جلوگيری از

  .يسم در ايران گردندحاضر به تن دادن به سطحی از تحوالت دموکراتيک به رهبری ليبرال

اما از ديدگاه طبقه کارگر، تحوالت عميقأ دموکراتيک در ايران تنها به پشتوانه نيروی عظيم کارگران و زحمتکشان 

داری و برقراری  انداز انهدام سرمايه طبقه کارگر ايران که با افق و چشم. جامعه است که ميتواند به سرانجام برسد

اتيک در جامعه مينگرد، به دستگاه دولتی حاکم و کليه ساختارهای وابسته به آن از سوسياليسم، به تحوالت دموکر

ای و همه جانبه دارد و تالش ميکند دموکراتيزه کردن جامعه را در جهت منافع  جمله نهاد مذهب، برخوردی ريشه

  عميقترين و گستردهکارگران و زحمتکشان و فراهم نمودن شرايط توسعه و انکشاف مبارزه طبقاتی در جامعه، در

  .ترين سطح امکانپذير نمايد

در اينجا شايد بيمورد نباشد که به يکی از محدوديتهای تاريخی که سير پيشروی جنبش کارگری را در دوره کنونی 

از نقطه نظر . ای شود و آنهم موضوع عدم امکان ساختمان سوسياليسم در يک کشور است مشروط ميسازد نيز اشاره
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ا بر بسياری از تجربيات عملی تا کنونی، بايد پذيرفت که ايجاد ساختمان سوسياليسسم دريک کشور، تئوريک و بن

داری به  اگر سوسياليسم را نه بعنوان دوران گذار انقالبی از سرمايه. تحت محاصره سرمايه جهانی امکان پذير نيست

 بلکه بعنوان فاز نخست جامعه -ديده ميشودآنطورکه در ادبيات برخی از مدعيان و پيروان مارکسيسم  -کمونيسم، 

کمونيستی، که در آن طبقات از بين رفته و دولت نيز به تدريج رو به زوال ميرود، در نظر بگيريم، آنگاه بيشتر قابل 

 اجتماعی در شرايط سلطه کامل سرمايه جهانی، از ديدگاه -درک ميگردد که ايجاد يک چنين ساختمان اقتصادی 

برای نبرد با سرمايه، جنبش کارگری نيازمند داشتن يک استراتژی و تاکتيک جهانی .  ناممکن استمبارزه طبقاتی

های ضعيف سرمايهداری جهانی را يکی پس از ديگری بشکافد و  است تا آگاهانه، متحدانه و سنجيده، پی در پی حلقه

يک کشور ميتوان انجام داد آنست که تحوالت آنچه در چارچوب . اين نبرد جهانی را پيروزمندانه تا به انتها پيش ببرد

انقالبی دموکراتيک را درعميقترين و گستردهترين سطح ممکن آن، يعنی تا استقرار حاکميت شوراهای انقالبی 

های پيشروی به سوی سوسياليسم را، چه در سطح داخلی و چه در ابعاد  کارگران و زحمتکشان گسترش داد و زمينه

  .جهانی، فراهم نمود

  ! طبقاتی جنبش زنان-ضمون اجتماعی م
های پيشين خود به اين موضوع پرداختم که چرا و به چه دليل نميتوان جنبش زنان را يک جنبش طبقاتی  من در نوشته

اکنون ميخواهم اين را نيز اضافه کنم که جنبش زنان را در ماهيت خود حتی نبايد يک جنبش سياسی قلمداد . دانست

 معنی نيست که مبارزات زنان خارج از مبارزه طبقاتی و جدا از جنبشهای سياسی و بدون ارتباط با اما اين بدان. نمود

مسئله مهم تبيين اين رابطه و روشن ساختن مکانيسم کنش و واکنش متقابل ميان اين جنبش با . آنها جريان دارد

 اجتماعی -تغيير و تحوالت اقتصادی روند اعی و تاثيرگذاری آنها بريکديگردرهردوره مشخص ازديگرمبارزات اجتم

به اين اعتبارکه تحوالت و دگرگونيهای . جامعه استدويژه ازسطح رشدمبارزات سياسی وطبقاتی درشرايط خوودرهر

طريق مبارزه طبقاتی پيش ميرود، تعيين سرنوشت مبارزه زنان در ليل نهايی از اجتماعی، در تح-اساسی اقتصادی 

و کامل در جامعه نيز در تحليل نهايی به اين تحوالت ونتايج حاصله از مبارزات طبقاتی در دستيابی به برابری واقعی 

های تأثيرگذار را بر اساس  اما بايد توجه داشت که درحوزه روابط اجتماعی نميتوان رابطه مؤلفه. جامعه وابسته است

  . و فرمولهای انتزاعی بيان نمودتجريد، آنگونه که در فلسفه و رياضيات بکار برده ميشود، در شکل معادالت

سوسياليستها بالفاصله اين رابطه را رزه طبقاتی سخن ميرود، بسياری ازرابطه جنبش زنان با مبامتاسفانه وقتی از

پيوند با جنبش طبقه کارگر جنبش زنان بايد در"ه اين شکل که ب. بصورت شماتيک و يک رابطه نمادين تصوير ميکنند

ه جنبش زنان با مبارزه اين برداشت مکانيکی از رابط". ها و مطالبات کارگران پشتيبانی کند قرار گيرد و ازخواسته

اشته باشد، اما چه ممکن است در برخی از فعاليتهای سياسی تبليغی ويا تاکتيکی، قابليت استفاده دطبقاتی درجامعه، اگر

بش زنان ميشود، اين نوع نگرش ابزاری سياستهای کالن راهبردی در جنهنگامی که بحث برسررهنمودهای اساسی و

اولين پرسشی که اين نگرش را به . به جنبش زنان، هيچ حرف و پيامی عملی برای زنان در حل مشکالت آنان ندارد

چالش ميگيرد آنست که مگر جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی، يک جنبش مردانه است که حاال از زنان نيز ميخواهيم 

مگر زنان چون مردان به اقشار و طبقات مختلف اجتماعی تقسيم نميگردند، مگر .  قرار گيرنددر پيوند با اين جنبش

زنان حال يا بعنوان زنان کارگر و يا عضوی از خانواده کارگری در مبارزات طبقاتی شرکت ندارند، مگر زنان 
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ارگر و طرف ستيز کارگران بعنوان صاحبان سرمايه و يا عضوی از خانواده مالکين و صاحبان سرمايه، خود استثم

در مبارزه طبقاتی نيستند؟ اگر پاسخ به همه اين پرسشها آری است، پس ديگرسخن گفتن از پيوند جنبش زنان با جنبش 

اگر منظور از زنان، تنها زنان کارگر و زحمتکش است و . کارگری با آن برداشت و تلقی، ديگر به چه معنی است؟

جنبش کارگری بپيوندند و يا از آن حمايت و پشتيبانی کنند، پس ديگر ضرورت ايجاد از اينها است که ميخواهيم به 

يک چنين تشکل کارگری زنانه در کنار جنبش کارگری در چيست، آيا اين خود به معنی پذيرش جداسازی جنسيتی در 

  .جنبش کارگری نيست؟

هم درمبارزه . . . موزگار، پرستار، و زن بعنوان يک عنصر اجتماعی حال در موقعيت يک کارگر و يا دانشجو، آ

اما همين زن در عين حال در مبارزه ديگری درگير است که نه . طبقاتی شرکت دارد و هم در مبارزات سياسی

بنابراين هنگامی که به زنان در . طبقاتی و نه سياسی است، بلکه به لحاظ تاريخی و اجتماعی بر او تحميل شده است

. ميکنيم، اين نقش دوگانه آنان را در موقعيت اجتماعی و طبقاتياشان بايد از يکديگر جدا سازيممناسبات اجتماعی نگاه 

زن کارگر دردرون مبارزه طبقاتی اهداف و افقهايی را دنبال ميکند که در ظرفيت و توان تاريخی زن به مثابه جنبش 

  .اجتماعی زنان قرار ندارد

ای مالکيت خصوصی شکل گرفت و زنان در بند سامانه مردساالر  شالودهه پدرساالر بر -آن هنگام که خانواده مرداز

داری، تمام  از آن زمان تا دوران سرمايه. گرفتارآمدند، وظيفه توليد نسل و انجام کار خانگی بر دوش آنان قرار گرفت

 از فعاليت توليدی اجتماعات بشری با فکر وانديشه مردانه رقم خورد و فضای غالب بر فعاليتهای اجتماعی انسانها

 همه و همه يک فضای ... سياستمداران، فرماندهان نظامی وگرفته تا فعاليت دانشمندان، هنرمندان، شعرا، نويسندگان،

اين مردان بودند که شعور اجتماعی را بر اساس احساس و عاليق خود شکل ميدادند و اگر در اينجا و . مردانه بود

اجتماعی قد علم کردند، خود آنچنان در بند اين سامانه مردساالرانه گرفتار بودند که های  آنجا هم زنانی در اين عرصه

های مختلف  داری بود که با مشارکت زنان در عرصه تنها در دوران سرمايه. همچون مردان انديشيدند و عمل کردند

لش گرفته شد و جنبش اجتماعی فعاليتهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، اين فضا و اين سامانه مردساالرانه به چا

زنان به لحاظ تاريخی برای برهم زدن اين فضای مردانه و برچيدن سامانه زن ستيزانه، چه در مناسبات خانواده و چه 

اما از آنجا که اين فرودستی زنان در جامعه، يک داده تاريخی و ناشی از .  طرح گرديددر عرصه مناسبات اجتماعی

تحوالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه است، الغا اين فرودستی و پايان دادن به سلطه مردان بر زنان نيز در درون 

اين است آن تنها ناگزير . رديک فرآيند تاريخی تحوالت و دگرگونيهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه صورت ميپذي

جنبش زنان اگر چه به مثابه يک واقعيت . تاريخی که جنبش زنان را به مبارزه طبقاتی مربوط و مشروط ميسازد

عينی اجتماعی ، از شرايط سياسی موجود در جامعه و آلترناتيوهايی که طبقات و اقشار مختلف اجتماعی در ارتباط با 

صادی و اجتماعی در جامعه پيش ميگذارند، تاثير ميپذيرد، اما در عين حال خود نيز به ايجاد دگرگونيهای اساسی اقت

مثابه يک نيروی کنشگر اجتماعی، در جامعه حضور مستقل داشته و با ضربه زدن به سامانه مردساالرانه و عمق و 

. ی در جامعه دخالتگر استوسعت بخشيدن به مبارزه طبقاتی ، در امرايجاد تحوالت و دگرگونيهای اجتماعی و سياس

تنها از اين منظر و در اين رابطه است که جنبش زنان بطور واقعی در مبارزه طبقاتی بازتاب مييابد، خود را با 

تحوالت انقالبی و مبارزه طبقه کارگر در جامعه مربوط و مشروط ميسازد، از آنها تاثير ميپذيرد و بر آنها تاثير 
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های اجتماعی فراگير  روی مجموعهای از برنامهگرفتن يک استراتژی روشن و کار برجنبش زنان با پيش . ميگذارد

و آگاهگرانه، فضای مردساالرانه جامعه را عقب رانده و نيروی عظيمی را آزاد ميسازد که به طور اجتنابناپذير به 

زاد شده چگونه خود را حال اينکه اين نيروی اجتماعی آ. ميشوندامعه سرازيردرون مبارزه سياسی و طبقاتی در ج

تعريف ميکند، و بازسازی موقعيت اجتماعی خود را با افقها و آرمانهای کدام طبقه اجتماعی، هماهنگ و همسو 

علق به زنان ميسازد، موضوع ديگری است که سرنوشت آنرا نتيجه مبارزهای تعيين ميکند که ديگر فقط مربوط و مت

  .جريان است طبقات اجتماعی در ميان گروهها و، بلکه در سطح عمومینيست

در شرايطی که تحوالت انقالبی درجامعه ما خصلت و مضمونی دموکراتيک دارد و ميزان دامنه و عمق اين تحوالت 

را نتيجه مبارزه و توازن قوای سياسی ميان دو نيروی طبقاتی پرولتاريا و بورژوازی رقم ميزند، طبيعی است که ما 

ايش طبقاتی، يعنی گرايش ليبرالی و گرايش سوسياليستی روبرو هستيم که هر يک تالش در جنبش زنان نيز با دو گر

ميکنند مبارزه زنان را با منافع و تمايالت طبقاتی خود همسو و هماهنگ ساخته و تغيير موقعيت اجتماعی زنان را بر 

 ينيسم اسالمی مبتنی بر اصالحاينجا آگاهانه گرايش مربوط به فممن در. خود شکل دهندها و طرحهای  اساس برنامه

چرا که به اعتقاد من اين گرايش اگر چه خواستار تغيير در يک . طلبی حکومتی در جنبش زنان را کنار ميگذارم

رشته قوانين زن ستيز جمهوری اسالمی و اصالح آن به نفع زنان است، اما بعنوان يک گرايش طبقاتی، نماينده آن 

داری بوروکراتيک و وابسته ميبيند و   خود را در تداوم و ماندگاری سيستم سرمايهبخش از بورژوازی است که منافع

ورشيدی در صحنه سياسی ايران  خ٧٠فمينيسم اسالمی که در اوائل دهه . خواه به حساب نميآيد جزء نيروهای تحول

 دولتی کنونی و به گسترش نهاد، گرايشی است که با دستگاهطلبان رو با روی کار آمدن دولت اصالحظاهرشد و

قوانين مبتنی بر فقه اسالمی آن مخالفتی نداشته و تنها درپی آن است که براساس روايت ديگری از احکام فقی و استناد 

به برخی از مراجع تقليد روشن سازد که فالن يا بهمان محدوديت بر زنان به لحاظ شرعی اجباری نيست و ميشود بر 

اين گرايش و گفتمان فمينيستی در درون جنبش . با زنان برخورد کردتر ی منعطفاساس همان احکام فقه اسالمی، قدر

طلبی از حکومت و بياعتبار شدن آن نزد مردم، تا حدود زيادی به  زنان اکنون با بيرون رانده شدن جريان اصالح

بطوريکه ميتوان . دعقب رانده شده و بسياری از عناصر و هواداران آن به گفتمان گرايش ليبراليستی روی آوردهان

زايشمندی گفت در دوره کنونی اين دو گرايش ليبرالی و سوسياليستی و جدال سياسی نظری ميان آنها است که بگونه اف

البته بايد به اين هم اشاره نمود که ميان گرايشات موسوم به فمينيسم اسالمی . و آشکار مييابنددر جنبش زنان نمود بارز

اين گرايشات در مجموع يک طيف فکری . اف عميق و غير قابل عبوری وجود ندارد و گرايشات ليبرالی يک شک

سياسی را ميسازند که در يک سر آن گرايش فمينيسم اسالمی قرار دارد که کمابيش به اصولگرايان نزديک ميشود و 

مهوری اسالمی و عدم در يک سر آن گرايش زنان ليبرالی قرار دارد که نه فقط خواهان تغييرقوانين زن ستيز رژيم ج

ی جسورانه و فداکارانه دخالت مذهب در امور سياسی واجتماعی در جامعه هستند، بلکه با دست زدن به مبارزها

دردفاع ازبرقراری آزاديهای اجتماعی درجامعه وحق زنان درايجاد تشکلهای مستقل خود ومهمترازهمه با سازمان 

امات عملی انجام اقد کودکان و مدافع حقوق زنان و دولت و تقل ازدادن بسياری ازنهادها وحرکتهای اجتماعی مس

  .اند عمل سلطه بی چون و چرای دولت را در گسترهای اجتماعی به چالش گرفتهمشخص در اين زمينه، در

من به عنوان يک زن سوسياليست که از موضع تقويت گرايش سوسياليستی در جنبش زنان حرکت ميکند، نميتوانم 
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گارانه از کنار ان توجه بوده و ساده اوتهای اساسی که اين گرايشات بورژوايی را از هم متمايز ميسازد، بینسبت به تف

حقوق بورژوايی خود بدان دست ميزنند،  زنان برای بدست آوردن همين حق ومقاومتی که ايناين همه مبارزه و

آنکه که اين رجنبش زنان حرکت کنيم مگرازاين گذشته ما نميتوانيم درجهت تقويت گرايش سوسياليستی د. رمبگذ

جنبش را با تمام خصوصياتش آنطور که هست، به مثابه يک واقعيت داده شده و بعنوان زمينه فعاليت خودمان در نظر 

ما با اين اعتقاد که جنبش کنونی زنان ايران متاثر از " راديکال سوسياليستها"امری که متاسفانه بسياری از . بگيريم

اند و به تصور خود ميخواهند در کنار  يبراليستی است و ربطی به زنان کارگر ندارد، از آن فاصله گرفتهگرايشات ل

  .اين جنبش، يک جنبش سوسياليستی زنانه ايجاد کنند

ستم جنسيتی و ستم طبقاتی را درهم ميآميزد،  دليل که مرزاينکه خود ترم جنبش سوسياليستی زنان به اينصرف نظراز

م نادرستی است، اشکال اساسی اين نگرش در آنست که جنبش زنان را از يک جنبش وسيع اجتماعی به اساسأ يک تر

يک جنبش طبقاتی زنان کارگر و سوسياليست با برنامه يک حزب و يا سازمان سياسی تقليل ميدهد و باين واقعيت 

گفتمان عمومی حاکم بر جنبشهای توجه ندارد که جنبش زنان درعين اينکه يک جنبش دخالتگر است اما همواره از 

اجتماعی و طبقاتی در جامعه تاثير ميپذيرد و متناسب با سطح گسترش و عمقيابی مبارزات اجتماعی و طبقاتی در 

  .جامعه، متحول گردد

مسائلی که امروزه از جانب بخشی از فعالين سوسياليست در جنبش زنان در انتقاد به مبارزات جاری و گسترده زنان 

ها تکرار همان مسائل طرح شده در جنبش کارگری در چند سال گذشته  ران مطرح ميشود، از بسياری از جنبهدر اي

در گذشتهای نه چندان دور بخشی از فعالين سوسياليست در جنبش کارگری نيز به جای تاکيد بر ضرورت ايجاد . است

جهت تشکيل اتحادهای عملی مشخص ر همسويی و همگرايی ميان گرايشات مختلف درون جنبش کارگری و تالش د

فالن جريان کارگری يک جريان "ای چون  سر مسائل اساسی و عمومی کارگران، با طرح مباحث و انتقادات مشابهبر

فالن گرايش کارگری صرفأ خواستار مطالبات صنفی کارگران آنهم در چارچوب قوانين کار "يا " سنديکاليستی است

حترم  کارگری بيان داشته مبارزه کارگران به هيچ وجه سياسی نيست و از مقامات مفالن فعال"يا " رژيم شده است

ايجاد تشکالت مستقل برای کارگران در چارچوب رژيم جمهوری اسالمی خواستاربه رسميت شناختن حق اعتصاب و

انيابی موجود و اشکال سازم، مبارزات جاری طبقه کارگر...و" م جمهوری اسالمی شده استهمان قوانين اساسی رژي

آنرا در مجموع بورژوايی دانسته و هر يک با عمده کردن شکل معينی ازسازمانيابی طبقه کارگر، گرايشات گوناگون 

اما خوشبختانه دير زمانی نگذشت که اين راديکاليسم کاذب، . درون جنبش کارگری را به تقابل با يکديگر ميکشانيدند

ات عملی کارگران و بويژه مبارزات کارگران شرکت واحد رنگ باخت و انتزاعی و اصولگرايانه در جريان مبارز

به حاشيه رانده شد تا آنجا که ما امروز شاهد تشکيل اتحادی از گرايشات و جريانات گوناگون در جنبش کارگری 

ايجاد يک هستيم که قبل از هر چيز بر اصل سازمانيابی مستقل طبقه کارگر بعنوان يک نياز مبرم تاکيد داشته و با 

شورای همکاری در جهت ايجاد يک اتحاد عمل گسترده بر سر مطالبات عينی و مشخص طبقه کارگر و دستيابی به 

اگر امروز ما . همسويی و همگرايی ميان گرايشات و تشکلهای گوناگون مستقل در جنبش کارگری، تالش ميکند

ارزات اجتماعی در ايران ميدرخشد، يکی از داليل مهم ميبينيم که جنبش کارگری اين چنين زنده و فعال درپيشاپيش مب

آن اين است که به چندگانگی درون خود و پلورآليسم کارگری باورمند شده و دست رد بر سينه کسانی زده است که 
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رهمين تجربه به اعتقاد من تعمق ب. را دنبال ميکنند" تنها يک حزب و يک رهبر"هنوز هم تئوری سنتی و ورشکسته 

 ساله گذشته و استنتاجهای ٥سير تکوين و تکامل بحثها و کشاکشهای درونی آن در ارگری ايران ومروری برجنبش ک

عملی ناشی از اين تجارب آزمون شده، قدر مسلم ميتواند درسهای با ارزشی را برای فعالين سوسياليست در جنبش 

 آشکارا چهرهای چندگانه ران مواجه هستيم کهامروز هم ما با يک جنبش وسيع زنان در اي. زنان، در بر داشته باشد

اين شکی نيست که در شرايط کنونی ايران با توجه به سطح مبارزات اجتماعی و طبقاتی و سطح درخواستها در. دارد

و مطالبات زنان ايران، ميان گرايشات پيگير ليبراليسم و گرايشات سوسياليستی در جنبش زنان، از نقطه نظر طرح 

اين نزديکيها که ناشی از واقعيت عينی . ارها و مطالبات عملی زنان، نقاط اشتراک بسياری وجود داردبسياری از شع

همسويی و همراهی تاکتيکی و موقتی با ليبراليسم را ضروری ا است و تحت شرايط مشخصی نوعی ازجامعه م

ا که اين نزديکيها به معنی يکسان چر. ميسازد، نبايد موجب نگرانی و واهمه ما از برهم خوردن مرزهای طبقاتی شود

اوضاع گرايش سوسياليستی درجنبش زنان درتبييناش از. جنبش زنان نيستدن و همجهت شدن گرايشات مختلف دربو

ايران و تلقياش از تغيير موقعيت شش به سامانه مردساالرانه درنگر و دامنه تحوالت انقالبی ضروردرايران، درکنونی

گرايشات ليبرالی در جنبش زنان .  در خانواده، با ليبراليسم خط و مرزهای روشنی دارداجتماعی زنان در جامعه و

اين . ها و نيازمنديهای ليبراليسم محدود و مشروط سازند ميکوشند توان و انرژی اين جنبش را در چارچوب خواسته

ژيم جمهوری اسالمی و داری ايران تا حد برکناری ر گرايشات که در بهترين حالت خواستار تحول در سرمايه

های پارلمانتاريستی اروپايی ميباشند، نميتوانند دامنه و ميزان تغيير در موقعيت  جايگزينی آن با نوعی از دموکراسی

ليبراليسم از آنجا که نقطه . اجتماعی کنونی زنان ايران را از حد برابری حقوقی زنان ومردان در جامعه فراتر ببرند

تحوالت دموکراتيک در جامعه، حفظ و ماندگاری سرمايه بعنوان يک شکل از مالکيت حرکتش در پشتيبانی از 

خصوصی است، دربهترين حالت از ساختار خانواده بورژوايی مدرن و متکی بر مالکيت خصوصی که در هر حال 

  .همچنان سيادت مرد بر زن را ميپذيرد، پشتيبانی ميکند

ا مجاز نيستيم تالش ليبراليسم را برای مشارکت آزادانه زنان در فرآيندهای با اين حال و عليرغم همه اين واقعيتها، م

زندگی اقتصادی، سياسی و اجتماعی در جامعه، ناديده بگيريم و برمبارزه آنان در راه بهبود شرايط زنان و بدست 

تحت عنوان مرزبندی ، چشم فروبنديم و اين مبارزات را "ناچيز"آوردن برابری با مردان حتی در همان حد حقوقی و 

مرزبندی ما با گرايشات ليبرالی در اين نيست که همه آنچه را که ليبراليسم در . با رفرميسم يا ليبراليسم تخطئه کنيم

مبارزه ما با ليبراليسم بر سر محدود بودن و ناکافی بودن . جنبش زنان خواستار آنست مردود و نادرست اعالم کنيم

ما نميتوانيم با . اندازهای بعدی مبارزه زنان است  آنها و مهمتر از همه گشودن چشمها، تبيين نظری اين خواسته

مطالبات ليبراليسم مبنی بر برابری حقوقی زنان و مردان در جامعه، به اين دليل که بدست آمدن اين مطالبات هنوز به 

 است که زنان ما در ايران طبق قوانين اگر اين واقعيتی. معنی برابری واقعی زنان و مردان نيست، از در ستيز درآييم

خانواده در رژيم جمهوری اسالمی، نه يک شهروند درجه دوم، که بطور واقعی اسير، برده و کنيز مرد بوده و 

ازبسياری از حقوق يک شهروند عادی چون گزينش آزادانه نوع پوشش، انتخاب آزادانه نوع شغل و محل زندگی 

برخوردار نيستند و بر اساس بسياری از قوانين حقوقی و " سرپرست مرد" مجوز يک خود، امکان سفرآزادانه و بدون

اند، چگونه ميتوان مبارزه اين زنان را حتی برای  قضايی به جايگاهی بسيار پائينتر از يک شهروند مرد رانده شده
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  .کمترين تغييردر اين شرايط دردناک، در خور حمايت و پشتيبانی ندانست

اما از آنجا که هر . او هم اين واقعيتها را ميبيند. ايران جای ديگری است" چپ اصولگرا" که مشکل واقعيت اين است

رايش ليبرالی نوع تحول دموکراتيک در ايران را تنها در چارچوب يک انقالب سوسياليستی ممکن ميداند، نه تنها گ

 هر دو اين گرايشات را ضدانقالبی ميگيرد وطلبی يکسان اصالحا گرايش فمينيسم اسالمی مبتنی بربدر جنبش زنان را

جامعه امروز ايران، و روند تغيير موقعيت ارزيابی ميکند، بلکه خود نيز درارتباط با مشکالت مشخص زنان در

چرا که هر گونه بهبود در موقعيت . اجتماعی آنان تا دستيابی به برابری واقعی با مردان، هيچ آلترناتيو روشنی ندارد

حال اگر بر اين باور باشيم که اساسا امکان تحقق . تقيمأ به يک انقالب سوسياليستی مشروط ميسازدزنان را مس

ساختمان سوسياليسم تنها در يک کشور ممکن نيست، آنگاه بايد پذيرفت که اين چپ متاسفانه هر روز که ميگذرد 

هد و به يک سکت کوچک در حاشيه بيشتر ربط خود را با مبارزات اجتماعی حی و حاضر زنان ايران از دست ميد

جامعه بدل ميشود که تنها کارش اين است که در مقابل جويبارهای خشم سر ريز شده زنان که از هر گوشه و کنار اين 

برای زنان که معلوم نيست چه دنيايی است، تعيين " دنيای ديگر"کشور براه افتاده، بايستد و در رؤيای ايجاد يک 

  .زنان ايران را دربست به ليبراليسم واگذار نمايدسرنوشت مبارزه امروز 

ها را در قياس  های ليبراليسم انگشت ميگذارد و اين خواسته که به درستی بر محدود بودن خواسته" چپ اصولگرا"

جامعه بسيار ناچيز ميپندارد، خود به دليل آن که شکيبايی درگير شدن در ردان دربا خواست برابری واقعی زنان و م

زهای طوالنی و نفس بر را ندارد و در عين حال هر گونه همسويی با خواستههای ليبراليسم راعين رفرميسم و مبار

اين راديکاليسم آرمانگرا واقعيت تلخ و ناهنجار . سازش طبقاتی قلمداد ميکند، اجتناب ناپذير به آرمانگرايی درميغلطد

است، اما ترجمان عملی آن را بدين گونه ميفهمد که واقعيت را ميبيند و خواهان دگرگونی راديکال در واقعيت عينی 

در حقيقت تئوری در دست اين راديکاليسم آرمانگرا در خدمت . بايد خود را با آرمانهای او هماهنگ و همراه سازد

حاليکه برای راديکاليسم تحولگرا، تئوری و تئوری پردازی در. شهری است -ساخته و پرداخته کردن يک نوع آرمان

واقعيت قرار نيست .  انقالبی و ژرفابخشی به اين پراتيک تحول بخش است-تنها در خدمت پيشبرد يک پراتيک انتقادی

 انتقادی، -اين ما هستيم که بايد بتوانيم با درگير شدن در يک مبارزه عملی. که خود را با آرمانهای ما سازگار سازد

 مشخص است، در جهت آرمانهای خود سمت -ر شرايط تاريخیواقعيت را که خود مشروط به محدوديتهای تاريخی ه

 انتقادی که با پيچيدگيهای فراوان همراه است، قبل از هر چيز نيازمند داشتن -و اما اين مبارزه عملی. و سو دهيم

 توان بازشناسی پيوسته هوشياری، آمادگی پيشين و ظرفيت باالی سازگاری با شرايط گوناگون و مهمتر از همه

اين پيکار پيچيده زمانی بايد سازش کرد، زمانی حرکت مستقل داشت، زمانی بايد بشيوه در. يت درحال تغيير استواقع

  ...آميز مبارزه کرد و زمانی ديگر به پيکارهای خيابانی تن داد و  مسالمت

اديکاليسم برای تقويت گرايش سوسياليستی در جنبش زنان و سمت و سو دادن تحوالت درونی اين جنبش در جهت ر

 را به جنبش زنان بايد بکوشند در وهله نخست، گفتمان کنونی حاکم بر جنبش زنانطبقه کارگر، فعالين سوسياليست در

اما برای ايجاد چنين تحولی در جنبش زنان، ابتدا اين خود فعالين جنبش . ايران مرتبط سازندگفتمان تحوالت انقالبی در

 بپذيرند که توليد و بازتوليد انديشه - و نه فقط در گفتار-دين معنی که بطور واقعی زنان هستند که بايد متحول گردند، ب

و عمل مردساالرانه در ايران تنها محدود به رژيم جمهوری اسالمی و شريعت اسالم نيست، بلکه سامانه مردساالرانه 
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حتی فعالين  از طبقه کارگر و بايد پذيرفت که بخش وسيعی. در تمامی وجوه زندگی اجتماعی در ايران گسترده است

به آن  مردساالرانه بوده و لعمانديشه وازخود متاثرن جنبش طبقه کارگروجنبش زنان نيزاديکال دردرورچپ و

بايد پذيرفت که بدون به چالش گرفتن اين سامانه در تمامی عملکرد اجتماعی آن و در تمامی اشکال نمودی . دارندباور

 خود را از انديشه وهمه جانبه يران که بشيوهای راديکال وايک جنبش تواتمند زنان درلودههای آن، بدون پيريزی شا

  .رويای کودکانهای بيش نيست زنان ايران،برای  "دنيايی بهتر" مردساالرانه رهانيده باشد، تصورايجاد عمل

ن جهت هماهنگ و چندي در  کارياليست هستند که ميتوانند باشرايط کنونی ايران، اين تنها فعالين سوس به اعتقاد من در

من در اينجا تالش . سازمان يافته، جنبش کنونی زنان ايران را به سمت چنين تحولی دگرگون سازندهمزمان، هدفمند و

 اين تذکر که اعتقاد دارم های مختلف اين مبارزه بپردازم، با ميکنم به سهم خودم به روشن کردن خطوط اساسی جنبه

ايی، کاری فردی و مختص به فعالين زنان تنها نيست، بلکه به يک فعاليت جمعی نيازمند روی چنين سياستهکار بر

  .است که از محدوده فعالين زن بايد فراتر رفته و به درون سازمانهای سياسی کمونيستی نيز کشانيده شود

  !آميز و زن ستيزانه رژيم جمهوری اسالمی   مبارزه با قوانين تبعيض-١
داری، مدافع سرسخت سامانه مردساالری   که رژيم جمهوری اسالمی بعنوان يک رژيم سرمايهبرکسی پوشيده نيست

قوانينی که اين رژيم در تعيين موقعيت زنان چه در چارچوب . و يکی از عوامل اساسی ماندگاری اين سامانه است

 بشدت زن ستيزانه و های مختلف زندگی اجتماعی، تصويب کرده، قوانينی است مناسبات خانواده و چه درعرصه

اين رژيم با صدها ترفند ميکوشد شرايط برده وار زنان در ايران را توجيه کرده و به لحاظ قانونی تثبيت . ارتجاعی

داری  داری در ايران بنا بر خودويژگيهای ساختار سرمايه در عين حال اين نيز روشن است که دولت سرمايه. نمايد

ترين و  بدان پرداختم، دولتی است بشدت مستبد، متمرکز و سرکوبگر که حتی ابتدايیايران که من در ابتدای اين بحث 

ترين حقوق انسانی و دموکراتيک مردم را از آنها سلب کرده و هيچ گونه فعاليت اجتماعی وسياسی را درجهت  بديهی

بارزه زنان با قوانين زن بنابراين هر سطحی از م. ايجاد تشکلهای مدنی، صنفی، سياسی مستقل از دولت، برنميتابد

ری با ستيز رژيم جمهوری اسالمی و پشتوانههای نظری و حقوقی آن يعنی قوانين شريعت اسالمی، بطور اجتنابناپذي

آميز،  جمله خواست آزادی بيان و انديشه، آزادی برپايی اجتماعات و تظاهرات اعتراضخواست آزاديهای اجتماعی از

مبارزه زنان از اين روی هر شکلی و هرسطحی از. ميگردددولت، مرتبط و مشروط آزادی ايجاد تشکلهای مستقل از 

داری کنونی ايران را به چالش  عليه قوانين زن ستيز رژيم جمهوری اسالمی، حرکتی است که در نفس خود سرمايه

عی در ايران و بويژه ميگيرد و به همين دليل نيز بايد از جانب نيروها و جريانات مدافع دموکراسی و آزاديهای اجتما

  .کمونيستها مورد حمايت و پشتيبانی قرار گرفته و تقويت گردد

جمله قوانين ازاين قبيل که چون قوانين زن ستيزانه، منتقدين به مبارزه کنونی زنان درايران، با طرح مسائلی ازبرخی 

ظام جمهوری اسالمی ممکن نيست، پايهای و اعتقادی رژيم جمهوری اسالمی بوده و تغيير اين قوانين در چارچوب ن

 که آنرا يک مبارزه انحرافی و رفرميستی -توصيه ميکنند که زنان ايران به جای مبارزه برای تغيير اين قوانين 

به اعتقاد من . ، مستقيما به يک مبارزه سياسی همه جانبه برای سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی دست زنند-ميدانند

 که رنگ و بويی راديکال دارد، متاثر از يک بينش و انديشه مردساالرانه است که در کنه اين نگرش واستدالل با آن

خود در جهت تضعيف و منحل سازی جنبش مستقل زنان و جلوگيری از عملکرد اجتماعی آنان عليه جامعه مردساالر 
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 ايران در اوائل دوران استقرار شنيدن اين گونه استداللها يادآور همان گفتار غالب بر جنبش چپ سنتی. قرار ميگيرد 

اند آنزمانی را که بخش بزرگ چپ سنتی ايران،  هنوز هم زنان ايران فراموش نکرده. رژيم جمهوری اسالمی است

آنان را درمبارزه ومقاومت در برابر تهاجم رژيم برای تحميل حجاب اجباری به زنان تنها گذاشتند، با اين بهانه که 

اجباری مسئلهای مربوط به زنان بورژوا بوده و يا باعث تضعيف مبارزه ضدامپرياليستی گويا مبارزه عليه حجاب 

نگرش بار خوشبختانه امروز زنان مبارز ايران که هنوز هم بعد از گذشت نزديک به سه دهه نتايج فاجعه. ميشود

انهای ايران تجربه ميکنند، ابها و مطالبات خود، در کوچه و خي  را به خواسته٥٠مردساالرانه جنبش اپوزيسيون دهه 

تالش برای تحميل حقوق اجتماعی و انسانی ردساالرانه را به کناری زده و درزمانی است که ديگر اين باورهای مدير

اين زنان با بلند کردن پرچم مقاومت و مبارزه عليه . خود به جامعه مردساالر، به نيروی مستقل خود تکيه زدهاند

ها و مطالبات خود، نه تنها يک  زن ستيز رژيم جمهوری اسالمی و فرموله کردن خواستهجامعه مردساالر و قوانين 

اند، بلکه در  حرکت و مقاومت و حساسيت اجتماعی را در مقابله با حرکات ورفتارهای زن ستيزانه رژيم برانگيخته

ون ايران را نيز تغيير داده اند تا حدود زيادی چهره مردانه جنبشهای اجتماعی و سياسی اپوزيسي عين حال توانسته

امری که .وفضای هر چه بيشتر و سالمتری را برای مشارکت زنان در فعاليت احزاب و سازمانهای سياسی ايجاد کنند

موجب ميگردد که اين احزاب و سازمانها نتوانند نه امروز و نه در فردای سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی از طرح 

  .ای سر باز زنند بات آنان به هر بهانههای زنان و تحقق مطال خواسته

 که براساس يک ٥٠امروز چهره سياسی ايران با عملکرد جريانات اجتماعی رقم ميخورد که برخالف جنبشهای دهه 

های سياسی و اهداف عمومی و کلی و تا حدودی اتوپيايی، درگير در يک مبارزه همگانی بودند،  مجموعه خواسته

يتی مستقل و طرح مطالبات مشخص اقتصادی، سياسی و اجتماعی، در يک مجموعه جنبشهايی هستند که با هو

وجود يک جنبش نيرومند زنان در . اند چندگانه اما بهم پيوسته، رژيم جمهوری اسالمی را از هر سو به چالش گرفته

اين جنبشها کنار جنبش کارگران، جنبش دانشجويان، جنبش آموزگاران و جنبش خلق کرد، نه تنها موجب تضعيف 

نشده، بلکه ما دستکم در يک سال گذشته شاهد آن هستيم که همه اين جنبشهای اجتماعی در جريان حرکت مستقل خود 

حمايت . به يکديگر نزديک شده و يک اتحاد و همبستگی، همنوايی و هماهنگی اعالم نشده ميان آنها شکل گرفته است

 آذر، حمايت کارگران از مبارزات ١٦نيه جنبش دانشجويی به مناسبت دانشجويان از مبارزات کارگران و زنان در بيا

زنان و آموزگاران در بيانيه جنبش کارگری به مناسبت اول ماه مه امسال، نويدهايی هستند از آينده نزديکی که وجه 

عی مشحصه آن شکلگيری يک جبهه اتحاد عمل سراسری از جنبشهای مختلف اجتماعی خواهد بود که جنبش اجتما

  .زنان بيشک يکی از پايههای استوار آنرا تشکيل ميدهد

  !های زن ستيزانه  مبارزه عليه مناسبات سنتی و عرفی مردساالرانه و کليشه- ٢
مناسبات ف وارزشهای مردساالرانه درزندگی اجتماعی ودرعر با سنت، يک جنبه ديگرمبارزه زنان درايران، مبارزه

آميز و زن ستيزانه رژيم جمهوری  مبارزه با قوانين تبعيضترو دشوارتراز ر پيچيدهاين مبارزه که بسيا. خانواده است

در شرايط کنونی اين . اسالمی است، هم اينک در جای جای زندگی خصوصی و اجتماعی زنان در ايران جريان دارد

و مذهب را در به خصوص بر عهده جنبش زنان است که ساختار و مناسبات اجتماعی کنونی مبتنی بر عرف و سنت 

را به " مقام و نقش واالی زن"سازيهای مذهب در مورد تمامی عملکردهای اجتماعی آن به چالش بگيرد و کليه افسانه
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زنان برای ايفای چنين نقش بنيادين . اعتباری و بيربطی آنرا با زندگی واقعی زنان امروز آشکار سازد نقد کشيده وبی

ک ذهنيت اجتماعی انسانی و بشردوستانه، در وهله اول خود نيازمند به در عرصه فرهنگ سازی نوين و ايجاد ي

ها  زمينهی خود هستند، باورهايی که بنا برباورهای اجتماعجتماعی ويک خانه تکانی اساسی درايجاد يک دگرگونی ا

همواره عاشق باورهايی که مرد را . و عناصراجتماعی و تاريخی آن، مردساالرانه و آميخته با باورهای مذهبی است

باورهايی که حجاب را نه تنها به مثابه پوششی بر تن زن، که بسيار فراتر از اين به مثابه . و زن را معشوق ميپندارد

زنان در اين رنسانس فرهنگی بايد بتوانند ساختمان عاطفی، . پوششی بر انديشه، تصور و نياز زنانه تقديس ميکند

کمک ايدئولوژی و جهانبينی طبقه کارگر از نوبازسازی کرده و تغيير موقعيت عاليق و نيازهای اجتماعی خود را به 

 عرصه و عميقترين تحوالت دموکراتيک درکننده وسيعترين اجتماعی خود را به دموکراتيسم طبقه کارگر که تضمين

  .جامعه است، مرتبط سازندسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درهای سيا

ی تاريخی مناسبات و ساختارهای فرهنگی و اجتماعی زن ستيزانه در جامعه ايران داشته ها اگر گذری کوتاه بر زمينه

ايد درايجاد يک مبارزه زنان و نقشی که جنبش مستقل زنان ميتواند و ب اهميت و عمق دشواری اين جنبه ازباشيم، آنگاه

  .شعور اجتماعی جامعه ايفا کند، بيشتر روشن ميگرددتحول اساسی در

های زن  مفاهيم و کليشهمردساالرانه آميخته با انبوهی از پدرساالر و مناسبات عرفی و سنتی -اده مرد خانوساختار

ساالرانه، نه عامل و موجب پبدايش اين فرهنگ و شعور اجتماعی مرد. ستيزانه، قدمتی چندين صد ساله در ايران دارد

ورود اسالم، درايران حتی پيش از. م بوده است نه حتی مذهب اسالنه رژيم جمهوری اسالمی ورژيمهای شاهنشاهی و

 پدرساالر مبتنی بر مالکيت -آنگاه که چکيده مالکيت خصوصی به درون مناسبات خانواده تراوش کرد، سامانه مرد 

طور خصوصی شکل گرفت و بعدها اين سامانه با شکلگيری نظامهای شاهنشاهی و امپراتوری عظيم هخامنشيان ب

کشاورزی، دامپروری و دليل چيرگی شيوه توليد درچارچوب سازمان خانواده کهن که به. افتپيوسته گسترش وعمق ي

خانوارهايی بزرگ متشکل از پدر و چند همسر همراه با فرزندان پسر و خانوادههای آنان بودند، فرزندان دختر طبق 

چرا که دختران . أ سهمی نميبردندسنت و مناسبات عرفی، از ارثيه پدر سهم کمتری دريافت ميکردند، و از زمين اساس

بعد از ازدواج از خانواده پدری خارج شده و در چارچوب خانواده ديگری قرار ميگرفتند و هر خانواده تالش ميکرد 

همين يک مورد . که اموال عمومی متعلق به خود را طی نسلهای متوالی همچنان در چارچوب خانواده خود حفظ کند

ردساالرانه که بعدها بصورت يک قانون حقوقی در فقه تثبيت گرديد، نشان ميدهد که پيدايش از نمودهايهای مناسبات م

  . پدرساالر ريشه دارد-سامانه مردساالرانه اساسأ در شرايط اقتصادی و سازمان خانواده مرد

يدهد که مذهب چه تا آنجا که به نقش مذهب در تقويت و توجيه سامانه مردساالرانه مربوط ميشود، تاريخ ايران نشان م

در دوران ايران باستان و چه در شکلهای اقتصادی پيشاسرمايهداری بويژه در دوران مربوط به سدههای ميانی، نقش 

بسيارنيرومندی در جامعه داشته و مشخصأ دستگاه مذهب اسالم خود يکی از ارکان اساسی قدرت اجتماعی طبقات 

اين دوره تا حد فقط يک افيون تودهها، آنطور که مارکس در يک نقش مذهب در . استثمارگر در جامعه بوده است

سازمان مذهب در همه عرصههای زندگی مردم حضور داشت و . رابطه مشخص بيان داشته است، محدود نميشد

از آن زمان که نطفهای در وجود مادری شکل ميگرفت، مذهب حاضر بود تا . زندگی را برای آنها تعريف ميکرد

نين به دنيا ميآمد، بزرگ ميشد، ازدواج ميکرد، بيمار ميشد و باالخره به هنگام مرگ اين مذهب بود که وقتی که اين ج
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ردم وارد شده و برای در کتب مراجع تقليد، مذهب در لحظه به لحظه زندگی شخصی م. موجوديت آنرا نفی ميکرد

 دستورالعملهايی ...، توليد نسل وجزئيترين امورات شخصی انسانها چون چگونگی خوردن، خوابيدنخصوصيترين و

در مجموع مذهب با . اختيار بايد از آنها بيچون و چرا پيروی کند صادر کرده است که هر فرد مقلد چون بندهای بی

تشکيالت گستردهای از مساجد، امام زادهها و عبادتگاهها، تمامی روستاها و محالت شهری را تحت پوشش 

  .به آن هويت ميبخشيدقدرتمند، کليت جامعه مدنی رادرکنترل خودگرفته ونوی معداشت ودرنقش يک ابزارخود

در تاريخ کشورهای اروپايی نيز ديده شده است که دستگاه مذهب در سازمان اقتصادی و اجتماعی جامعه در دوران 

ی به نحوی از همين روی نيز بورژوازی در اين کشورها به لحاظ تاريخ. داری، نقشی مشابه داشته است پيشاسرمايه

داری، مذهب را گام به گام  جريان توسعه سرمايهبورژوازی اروپا در. ترياليسم بودناپذير ضد مذهب و مبلغ ما اجتناب

ود از زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه بيرون راند و تنها پارهای از ارزشهای اخالقی و سنتهای مذهبی را حفظ نم

داری  حقيقت نظام سرمايهدر. داری بدان نياز داشت جامعه سرمايهبقاتی درکه برای توجيه زندگی طبقاتی واستثمار ط

مذهب خودش را در شکل الگوها در اروپا، ساختارمذهبی دوران قرون وسطای رادگرگون ساخت و آنرا به کنارزد و

. زين آن نمودو ارزشهای نوينی که با نيازمنديهای اقتصادی و مبارزه طبقاتی دوران سرمايهداری سازگار است، جايگ

اما در ايران، سرمايه امپرياليستی بنا بر اهدافی که دنبال ميکرد برای تحکيم و تداوم بخشيدن به سلطه خويش تنها به 

منافع خويش بخدمت انحالل اقتصادی فئوداليسم بسنده کرد و نهادهای مذهبی را با کمی دستکاری در جهت پيشبرد 

داری  ايران برخالف آنچه که در کشورهای پيشرفته سرمايهسرمايهداری درجب گرديد که توسعه موهمين امر. گرفت

رخ داد، با رهايی جامعه از قيد و بندهای مناسبات عرفی و سنتی که به ميزان وسيعی توسط دستگاه مذهب توجيه و 

امعه و از بين دولتهای شبه مدرن پهلوی با سرکوب تمايالت بورژوا دموکراتيک در ج. تبليغ ميگردد، همراه نگرديد

بردن هر گونه امکان آزادی بيان، آزادی ايجاد اجتماعات و تشکيل احزب، مانع از آن گرديدند که در ايران با توسعه 

جتماعی نوين همراه با يک اهای سياسی و چارچوبهين با ارزشها وداری، يک جامعه مدنی نو مناسبات سرمايه

چنين روندی آن شد که بعد از گذشت يک قرن از انقالب مشروطيت نتيجه . شعور اجتماعی نوين شکل گيردفرهنگ و

طلبی و مذهب ايجاد  و همراه با چرخشی که درجنبشهای اجتماعی و اعتراضی مردم به سوی ناسيوناليسم استقالل

تری برای  مقابل ميدان گستردهطلبانه بسته شد ودر آزادیخواهانه و های دموکراسی توسعه انديشهرديد، راه برگ

  .قويت و تحکيم عرف و سنت و مذهب فراهم گرديدت

 خورشيدی است که ما شاهد عروج دگرباره گرايشات و تمايالت بورژوا دموکراتيک در جامعه هستيم که ٧٠از دهه 

طلبانه در سطحی بسيار گسترده و بی سابقه در جامعه بروز  خواهانه و دموکراسی در شکل جنبشهای اجتماعی آزادی

م، به کندی اما به به بندهای رژي سال اخير،عليرغم همه سرکوبها، محدوديتها وبگيرو٥يی که بويژه طی نبشهاج. دارند

اجتماعی سراسری  جهت ايجاد يک جنبش مقاومتدرتر، هوشيارانهترو سازمانيافتهافزايشمندی متحدتر،گونه پيوسته و

  .نمود آشکارتر و بارزتری مييابندبا مطالبات مشخص سياسی، اجتماعی واقتصادی، به پيش رفته و هر روز 

  !پايان سخن
همه شواهد گواه بر آن است که جامعه بورژوايی ايران در مبارزه با رژيم جمهوری اسالمی، در پی هويت سازی 

مبارزات اجتماعی کارگران، زنان، . خود و ايجاد دگرگونيهای اساسی و همه جانبه دموکراتيک در جامعه است
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های  ن و پرستاران، نويسندگان و هنرمندان، جنبش انقالبی خلق کرد و ديگر مبارزات تودهدانشجويان، آموزگارا

رژيم جمهوری . تر وهدفمندتر شده است به روز گستردهتر، سازمانيافتهمتکش جامعه، طی ده ساله اخير روزحز

  با هدف سرکوبی و درهماسالمی بويژه در دوره حکومت دولت احمدی نژاد، اقدامات بسيار وسيع و همه جانبهای را

اما با وجود همه اين . شکستن اين مبارزات و به کجراه کشاندن گفتمان سياسی حاکم براين جنبشها، سازمان داده است

. طلبی از هر گوشه و کنار ايران، پيوسته رساتر شنيده ميشود تالشها و اقدامات، آوای خوش آزاديخواهی، برابری

مسئله اساسی اين است که اين دگرگونيهای . تر شده است جامعه بسياراميدوارکنندهچشمانداز تحوالت انقالبی در 

به عبارت ديگر کدام طبقه، . اجتماعی پيشاروی، قرار است بر اساس افقها و آرمانهای کدام طبقه اجتماعی ساخته شود

 بکوبد و بيشترين بهره را از بورژوازی ليبرال و يا طبقه کارگر خواهد توانست مهر خود را بر تحوالت آينده ايران

  .اين تغيير و تحوالت اجتماعی در جامعه نصيب خود سازد

تا آنجا که به بحث کنونی ما پيرامون جنبش زنان مربوط ميشود، پرسش اين است که جنبش زنان ميخواهد چه نقشی 

کشيدن سامانه مردساالرانه آيا جنبش زنان در به چالش . را در اين تحوالت و دگرگونيهای اجتماعی بر دوش بگيرد

ها و مطالبات ليبراليسم درجا بزند و پراتيک اجتماعی خود را تنها به نقد  کنونی ايران، ميخواهد در چارچوب خواسته

 پدرساالرانه محدود ساخته و به يک رشته تغييرات حقوقی در موقعيت اجتماعی -مناسبات عرفی و سنتی سامانه مرد 

ابری حقوقی زن و مرد بسنده کند، و يا آنکه ميخواهد پراتيک انتقادی خويش را از سطح خود تا حد دستيابی به بر

به اعتقاد من پاسخ به اين پرسش به تالش . ليبراليسم فراتر برده و تا سطح دموکراتيسم انقالبی طبقه کارگر باال بکشد؟

  .تمان سوسياليستی در جنبش زنان بستگی داردو توانايی فعالين سوسياليست در نقد انديشه و عمل ليبراليسم و تقويت گف

فعالين سوسياليست اگر ميخواهند مبارزه تحول ساز کنونی زنان ايران را با مبارزات طبقه کارگر و استراتژی اين 

طبقه درپيشروی به سوی سوسياليزم، هماهنگ و همسو سازند، بايد بتوانند مبانی نظری ليبراليسم را از نقطه نظرگاه 

های  م به نقد کشيده و در هر مورد مشخص محدوديتهای تاريخی ليبراليسم و ناتوانی آنرا درتحقق خواستهمارکسيس

ژيک با ليبراليسم عين اينکه تحت هيچ شرايطی مجاز نيستيم که از پيوندهای درازمدت و استراتما در. زنان نشان دهند

. ت و تاکتيکی تحت شرايط مشخصی با آن سر باز زنيمعين حال نميتوانيم از همسويی و همنوايی موقسخن بگوييم، در

اين نه آرمانهای انتزاعی ما، بلکه شرايط عينی و وضعيت عمومی جنبشهای اجتماعی و طبقاتی از يک سو و سطح 

مطالبات و مبارزات جنبش زنان از سوی ديگر است که ضرورت، موضوعيت و هم چنين سطح همکاری و همنوايی 

اگر فعالين سوسياليست زن نتوانند از اين بيماری کهنه و گويا درمان ناپذير تنگ .  تعيين ميکندما را با ليبراليسم

گرايانه چپ سنتی ايران که هنور هم جنبش زنان را به دليل آنکه زنان طبقات دارا در  نظری، خودبزرگ بينی و فرقه

ست بر جريان مبارزات زنان ايران حداقل در قدر مسلم نخواهند توان. آن شرکت دارند، مردود ميداند، فاصله بگيرند

متاسفانه ما زنان بايد اين حقيقت دردناک را بپذيريم که سلطه آهنين و بی چون و چرا . شرايط کنونی تاثيرگذار باشند

های عميقی دارد که حتی بسياری از زنان  های زندگی اجتماعی ما آنچنان ريشه سامانه مردساالرانه بر تمامی جنبه

  .ست نيز به سختی ميتوانند خود را از زير آوار سنگين آن بيرون بکشندسوسيالي

ما حتی اگر بپذيريم که مبارزات کنونی زنان ايران تنها به زنان طبقات مرفه محدود شده و زنان کارگر و زحمتکش 

الرانه کنونی ايران را ، بايد پرسيد اگر اين زنان بتوانند فضای مردسا-که به اعتقاد من چنين نيست-در آن نقشی ندارند
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ای به عقب برانند که زمينه ورود آنها به ساختار قدرت فراهم شود، آيا خود اين امر در دراز مدت هيچ  حتی تا درجه

ايم که بپرسيم چرا  نخواهد داشت؟ آيا هرگز اين دغدغه را به خود روا داشتهبردرزنان کارگروعی برای طبقه کارگرنف

ران زن  حتی در دوره کنونی نيز که دوره رشد و شکوفايی جنبش کارگری است، کمتر تالشگجنبش کارگری ايراندر

آفرينی بپردازند؟ آيا ورود زنان طبقات دارا به  اين تشکلهای مستقل کارگری به نقشکارگری يافت ميشوند که در

متکش ندارد که آنها نيز ساختارهای قدرت اقتصادی، سياسی و فرهنگی دستکم اين حسن را برای زنان کارگر و زح

دارجنبش کارگری ظاهر گردند و به حمايت و پشتيبانی از مبارزات همسران خود و  به جای آنکه صرفأ در نقش عقبه

ارگری آوری امضاء و بيانيه در حمايت از آنها بسنده کنند، خود نيز به کوشندگان فعال و سازماندهندگان جنبش ک جمع

پرداز  يک فعال نظريهپيشرو ومقام يک کارگرط به مثابه يک زن، که هم چنين در نه فقرانقش واقعی خودبدل گردند و

 کشورهای پيشرفته سرمايه مانند بسياری از يران هما در بگذار !چه هراس. کنند؟  ايفاطبقاتی و جنبشهای اجتماعیدر

تکيه ...فاع، سازمان امنيت ودسيهای رياست جمهوری، وزارت جنگ وکردراروپای غربی و آمريکا، زنان برداری 

زنند تا دست کم اين ايده کودکانه و رياکارانه که زنان را صلح دوست و پيامآوران صلح و صفا و عشق و مهربانی 

معرفی ميکند، افشا گردد و برای زنان زحمتکش ايران هم روشن گردد که عشق، صلح و مهربانی هم مفاهيمی 

پيامآوران عشق و دوستی زنان و مردان کارگر و زحمتکشی هستند . يت ندارندطبقاتی هستند که هيچ ربطی به جنس

  .که عليه بهرهکشی، فقر،جنگ و بيعدالتی با زنان و مردان سرمايهدار درگير درنبردند

جنبش زنان، جزئی از استراتژی عمومی سياست راهبردی آنان در که استراتژی فعالين سوسياليست واين باوريمبراگر

راه شکل دادن و توان بخشی به نهادهای مدنی، اجتماعی و بطور کلی سياست دموکراتيزه کردن کارگر درطبقه 

جامعه برای پيشروی به سوی سوسياليسم است، پس اين بر عهده زنان سوسياليست است که با دامن زدن به نبردی 

های درونی جامعه و حمايت و  رزه به اليهتعطيل ناپذير با قوانين زن ستيز رژيم جمهوری اسالمی و کشاندن اين مبا

در برابر پروژههای سرکوب و پشتيبانی از مقاومت و مبارزه تحسين برانگيزی که هم اکنون از سوی زنان ايران 

ها و خيابانهای سراسر ايران انجام ميگيرد، اين مقاومتها و مبارزات زنان را با  کوچههر چه بيشتر زنان، درتحقير

اعی عليه ساختار خانواده سنتی و عرفی کنونی که شديدأ آميخته به پندارها و باورهای مذهبی است، يک مبارزه اجتم

تنها با پيشبرد هم زمان اين دو جنبه از . مرتبط ساخته و جبهه نبرد برای سرنگونی اين نظام جهنمی را پرتوانتر سازند

 دخالت مستقيم، فعال و آزادانه در زندگی سياسی، مبارزه است که ميتوان همه آن سدهايی که زنان را از مشارکت و

ی و دخالتگری ساز گذاشت و به آن شرايط عينی و ذهنی که سهيماعی و فرهنگی باز ميدارد، پشت سراقتصادی، اجتم

 پدر ساالر -به چالش گرفتن نهاد خانواده مرد. سرنوشت سياسی جامعه ممکن ميسازد، دست يافتاجتماعی زنان را در

های  شالودهنتی، عرفی، مذهبی و نوسازی آن برهمه پندارهای سآزاد ساختن اين نهاد از خصوصی ومالکيتمتکی بر

عرصهای که در آن بايد از هر گونه . ترين عرصه مبارزه پيشاروی زنان ايران است نوين و مدرن، يکی از پرچالش

عی و يا تاريخی از خانواده برنيامد، چرا الگوسازی و يا خيالپردازی دوری جست و درپی آفرينش يک الگوی انتزا

که نهاد خانواده هم مانند هر نهاد اجتماعی ديگری وابسته به الزامات اقتصادی و اجتماعی و متأثر از دگرگونيهای 

آنچه که در اين رابطه اهميت اساسی دارد، سمتگيری اين فرايند مبارزه در جهت آزاد ساختن نهاد . ضرور آن است

ای است که  وابستگی به مالکيت، مقام، ميراث و بازسازی آن بر اساس نيازهای عاطفی و رابطه داوطلبانهخانواده از 
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  .هر دو طرف اين پيوند به ماندگاری آن دلبستگی دارند

. خانواده به حساب ميآيند" نان آور"و مردان " نفقه خور"و " نفقه گير"در نظام مردساالرانه کنونی در ايران، زنان 

نه و ايدهآل به زنانی گفته ميشود که به وظايف سنتی زن يعنی خدمتگذاری به مردان و انجام کار خانگی به زن نمو

گستره تبليغاتی و فريبکاری رژيم جمهوری اسالمی در اين زمينه تا بدان حدی است که . بهترين وجهی پايبند باشند

ودستی بردهوارکنونی زنان در ايران به خطا چيرگی بسياری از فعالين جنبش زنان در رويکرد به شرايط و عوامل فر

اين دسته از فعالين با تمرکز دادن انرژی و . فرهنگ مذهبی را در شرايط کنونی عامل اصلی اين فرودستی ميپندارند

توان خود بر يک کار صرفأ فرهنگی در ميان زنان، از اين واقعيت که ستمگری بر زنان اساسأ ريشه در خودويژگی 

داری،  روزه بيشتر فاصله ميگيرند و فراموش ميکنند که در تمام طول حيات اين سرمايهداری ايران دارد، هر سرمايه

های  عرصهاند در پارهای از ساختار اقتصادی و سازمان اجتماعی کار، اساسأ مردانه بوده است و زنان تنها توانسته

هايی از فعاليتهای   و هم چنين در محدود رشتهکار و فعاليت اجتماعی چون آموزش و پرورش و بهداشت و خدمات

تفاوت تنها در اين جا است که در دوران رژيم . توليدی چون صنايع نساجی، قاليبافی و دوزندگی به کار بپردازند

داری با تقويت و قانونی کردن مناسبات سنتی و عرفی زن ستيزانه و در آميختن با  جمهوری اسالمی، اين سرمايه

 آگاهانه و هدفمند برای دورسازی زنان از زندگی اجتماعی، به شيوهای بيمارگونه و سرکوبگرانه مذهب، به تالش

حتی آمارهای دولتی ترکيب جنسيتی اشتغال درايران نشان ميدهد که هنوز هم درصد . شتاب بيشتری بخشيده است

ندارند و يا هم چنان در همان بسيار بااليی از جمعيت زنان ايران بخصوص در روستاها، يا هيچ فعاليت توليدی 

مراکز توليدی در. ری، قاليبافی به کار مشغولندچارچوب ساختارهای سنتی اقتصاد خانگی مانند کشاورزی، دامپرو

اين مراکز به کار ميپردازند، بعنوان نيروی سيار ناچيزی از جمعيت زنان که دربزرگ نيزبه نيروی کارهمان درصد ب

زمان هم که دستمزد کمتری پرداخت ميگردد و هرازای کار برابر با مردان به آنها  و درکار ارزان نگريسته ميشود

مراکز کاری به بيرون پرتاب ميشوند و يا به کارهای موقت با اين کارگران زن هستند که نخست ازالزم ميآيد، 

طور عمومی هميشه درپائينترين زنان بمراکز کار سازمانی و تخصصی نيزدر. های کوتاه مدت کشانده ميشوندقرارداد

  .ردهها جای ميگيرند و جزو آخرين نفراتی هستند که از لحاظ شغلی به ردههای باالتر کشيده ميشوند

سياست اعمال ستم و سرکوب جنسيتی در جامعه ما اما تنها محدود به امور اقتصادی نيست بلکه اين سياست اکنون 

سامانه مردساالرانه در ايران، گذشته . ی نيز با شدت دنبال ميگردددرعرصههای مختلف سياسی، اجتماعی و فرهنگ

از اينکه به ياری عوامل عينی اقتصادی پيوسته بازتوليد ميشود، در عين حال از سوی يک دولت مذهبی و به ياری 

رشار مردانه ايران س" فرهنگ باشکوه. "رسانههای تصويری، شنيداری و نوشتاری آن پيوسته توجيه نظری ميگردد

در تاريخ اين فرهنگ، نماد درستکاری، پيکارجويی، . سازی در ستايش از مردان و نکوهش از زنان است از افسانه

پرستی و البته دينداری، اگر نگوييم صد در صد، دستکم بخش اصلی آن، از آن مردان است و  غيرت، پايداری، ميهن

باز  رجايی از آنها سخن رانده شده، يا بعنوان افرادی دسيسهزنان در اين فرهنگ مردانه جای چندانی ندارند واگر هم د

اند و يا مادران مهربان و  را از راه بدر کرده" پاکدل و فرهيخته"گريهای خود مردان  گری است که با عشوه و توطئه

  .اند را از خود زائيده و در دامان خود پرورده" سلحشوری"دلسوزی است که مردان 

هايش از زن، به مثابه  که زنان ايران با اين فرهنگ پوسيده و زن ستيز با تمام اسطورهاکنون زمان آن رسيده است 
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خانه و خانواده، کدبانويی مادری مهربان و دلسوز، همسری با وفا و فرمانبردار، گردانندهای آگاه و توانا در امور 

ها بمانيم و برای بر دوش گرفتن  کنج خانهنبايد فراموش کنيم مادام که ما زنان در .  به همآودری برخيزند...ماهر و

ها  وظايف و تکاليف هر شهروند برابر، در زندگی اقتصادی و اجتماعی تالش نکنيم، نخواهيم توانست با اين اسطوره

های تعيين کنندهای که برای ما زنان اين امکان را فراهم ميآورد که بتوانيم عليه فرودستی  يکی از مؤلفه. دربيفتيم

ه و در جامعه به پا خاسته و برای کسب آزادی و حقوق برابر اجتماعی تالشهای موفقی داشته باشيم، به خود در خان

ما زنان برای . دست آوردن استقالل اقتصادی است که خود زمينه ساز پرورش انديشه و عمل مستقل در ما ميگردد

ز کودکان رها سازيم، بايد خواستار آن شويم آنکه بتوانيم خود را از وظايف و تکاليف سنتی کارخانگی و نگاهداری ا

که کارهای مربوط به خانه و مراقبت از کودکان به آن گونهای ساده گردد که هم زنان و هم مردان بتوانند در عين بر 

اين رو خواست ايجاد از. حضور فعال داشته باشنداجتماعی نيززندگی اقتصادی وعهده گرفتن بخشی از اين امور، در

وارگاهها و مراکز نگاهداری از کودکان بر اساس موازين درست بهداشتی و آموزشی و هم چنين خواست ايجاد شيرخ

ای جنبش زنان گنجانده شده وبر تحقق  مراکز توليد و توزيع عادالنه نيازمنديهای روزانه، بايد در ليست مطالبات پايه

  .دساز اوليه تاکيد گرد ها به مثابه اقدامات زمينه اين خواسته

تغيير بخشی تالشهای ما در ميزان نتيجه انيم که فرجام نهايی مبارزه ما وما زنان ايران بايد بد! کالم آخرو سرانجام در

 عملی خود را با -موقعيت اجتماعی زنان در ايران، به اين بستگی دارد که جنبش ما در تحليل نهايی پراتيک انتقادی

بيشک ما بعنوان نمايندگان . همسو ميسازديا بورژوازی ليبرال، هماهنگ ووارگرهای کدام طبقه، طبقه ک برنامهافقها و

گرايش سوسياليستی در جنبش زنان بايد تالش کنيم که جنبش زنان هر چه بيشتر با استراتژی جنبش انقالبی طبقه 

تاثيرگذاری آن بر روند و اما برای ما روشن است که نتيجه اين تالشها و ميزان . کارگر ايران همسو و همصدا گردد

. مبارزات و کشاکشهای درونی جنبش زنان، به لحاظ تعيين کنندگی به پيشروی جنبش کارگری در ايران بستگی دارد

هر اندازه طبقه کارگر و پيشروان اين طبقه در ايران بتوانند متحدتر و متشکلتر شده و شمار هر چه بيشتری از زنان 

 زير پرچم دفاع از آزادی و سوسياليسم گرد آورند، به همان اندازه تالش کوشندگان و مردان کارگر و زحمتکش را در

تر و عميقتر آثار سامانه  سوسياليستی در جنبش زنان نيز در سمت و سو دادن اين جنبش به زدودن هر چه گسترده

و به همان گونه، هر . تمردساالرانه از پيکره اجتماعی و اقتصادی جامعه ما، دستآوردهای بيشتری در برخواهد داش

راستای ضربه زدن به فضای مردساالرانه کنونی حاکم بر ايران، به نوبه ی ازپيشروی راديکال جنبش زنان درا جلوه

خود به رهايی جامعه بورژوايی ايران نه فقط از زير چنگال خونآلود رژيم مستبد و مذهبی کنونی ، که از زير آوار 

اعی و زن ستيزانه در جامعه ، و در نتيجه به شفافتر شدن چهره مبارزه طبقاتی و های ارتج مناسبات کهن و اسطوره

زنان و ستی قدرتمند و توانمند، متشکل ازراه ايجاد يک جبهه سوسياليچه بيشتر مبارزه طبقه کارگر دررگسترش ه

  .مردان کارگر و زحمتکش، ياری ميرساند

  

  رها نيکو
  ٤گاهنامه تريبون زن شماره 

 


