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 پیشکش به زنان زندانی سیاسی
 
این دفتر اختصاص به نوشتارهایی دارد که تاکنون در مورد مسئله زنان 

مسئله زن از منظری جدید است. این برای تبیین  . این نوشتارها تالشیام نگاشته
است که رفیق باب آواکیان از گذشته  ییها یبند جمععمدتاً تحت تأثیر  نوشتارها

شک  ارائه داده است. بی -تحت عنوان سنتز نوین  –جنبش کمونیستی 
یک  –مشخصاً در زمینه رابطه جنبش کمونیستی با مسئله زن  -سنتزهای او

شود. بدون تکیه به متد و رویکرد علمی که  می تعیین کننده محسوب راهگشایی
 نوین تئوریک در این زمینه نیست. یها یساز مفهوموی به کار گرفته امکان 

شک هنوز مسائل تئوریک زیادی هستند که باید پاسخ صحیح گیرند.  بی
ای پاسخ دهند که آیا  پایه یها پرسشها موظفند که به این  هنوز کمونیست
تواند بدون اعمال ستم بر زنان امورات خود را به پیش  داری می سیستم سرمایه

؟ چه نسبتی میان برخی خطاهای جنبش را از بین ببرداین ستم  و برد
تاریخی موجود در بدنه علم  یها تیمحدودبرخی با در این زمینه کمونیستی 
ها و دستاوردهای  بینی ه متدی باید روشن؟ چگونه و با چبرقرار است کمونیسم 

کمونیسم کرد و این علم را غنای  در زمینه تبیین ستم بر زن را جذب مفمینیس
در زمینه مسئله زنان و  تر قیعمتر و  های رادیکال د و به تئورییبیشتری بخش



 

 

یافت؟ شاید نوشتارهای این مجموعه کمکی باشد  طورکلی رهایی بشریت دست به
 دست و پنجه نرم کند. ها پرسشان انقالبی که با این به نسل جو
ذکر است که بخش مهمی از این مجموعه قبالً در چند شماره از نشریه  قابل

 تحت یا کتابچهمنتشر شده و بعدها در  «سامان نو»های سوسیالیستی  پژوهش
 9931در بهار سال  "و نقدها ها تجربهجنبش کمونیستی و مسئله زنان، "عنوان 

مائوئیست( گرد آوری  –لنینیست  –توسط حزب کمونیست ایران )مارکسیست 
 به این دفتر افزوده شد. ام نگاشتهشد. نوشتارهایی که طی دهساله اخیر 

با تشکر از رفقایی که در ویراستاری، صفحه بندی و انتشار این مجموعه مرا 
 اند. یاری داده

 
 امید بهرنگ 

 (0666اسفند  06) 2120 ت مارسهش
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 !معمای ستم جنسیتی و ستم طبقاتی

 پاسخ به نشریه پیام فدایی

 0686، اسفند 16سوم، شماره  دوره قتیحق هینشراز  

 

آیا ستم »تحت عنوان  ای مقاله  "پیام فدایی" در نشریه قبلچندی 
به قلم سهیال دهماسی منتشر شد. این « جنسیتی معلول ستم طبقاتی نیست؟

مقاله به نقد یکی از تزهای پیشنهادی حزب ما برای نوسازی جنبش کمونیستی 
 1د.ارتباط با مسئله زنان اختصاص داردر 

ی تئوریک سراپای جنبش چپ ایران را فرا گرفته تفاوت بیدر شرایطی که 
از چنین نقدی استقبال نکرد. اگرچه مقاله مذکور حاوی نظرات تئوریک  توان نمی

یافت که به  توان میجدی و پیشرویی نیست و در جنبش زنان کمتر کسی را 
 آنن است که در ای مقالهچنین دیدگاهی باور داشته باشد؛ اما جنبه مثبت 

خود را در  انهیاگرسنتی و غلط و تقلیل  یها دگاهیدنویسنده روشن و صریح 

                                                             
تزهای پیشنهادی حزب ما برای »، 9931، آذر 993رجوع شود به نشریه پیام فدایی شماره  .9

اقتصاد سیاسی ستم بر »به نام  یا مراه مقالهه به« کمونیستی در زمینه زناننوسازی جنبش 

دو مقاله  نیبه چاپ رسیده است. ا 993۱، اسفند 91نخستین بار در نشریه حقیقت شمار « زن

کمونیسم و مسئله زنان، »در کتابی به نام  راًیدیگر اخ یها به همراه مجموعه مقاله

 .اند رشدهیباز تکث« نوین یها یریگ جهت
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جنبش کمونیستی  آنکه بدون نقد  ییها دگاهید. گذارد میزنان جلو  مسئلهمورد 
 متأسفانهنقش پیشروی خود را در قبال جنبش زنان ایفا کند.  تواند نمی

پس از چند دهه سکوت در مورد مسئله زن، اکنون « فدایی خلق های چریک»
)از نظر  فمنیسمرسالت سیاسی خود را در ارتباط با جنبش زنان حمله مدام به 

نظرات  نیتر یسطحو آتش بیار  قرار دادهجریانی بورژوایی(  عنوان به ها آن
 2ست.تئوریک و سیاسی در این زمینه شده ا

 تزهای به  «… ها چریک»ده توسط رئوس اصلی انتقادات طرح ش
 :است قرار این از ما حزب پیشنهادی

و مبنای تزهای خود « تحقیق» عنوان بهرا  ای نوشتهما هیچ سند و  - 9
 .ایم ندادهارائه 

مارکسیسم را کنار زده و  کوشیم می فمنیسمما با تکیه به علم تقلبی  -۲
ارتباط با مسئله زنان و رفع ستم ی نظرات انقالبی مارکسیسم در جا بهرا  فمنیسم

 زمینه در آگاه فرد هر»( ”..…ها چریک“از آنان بنشانیم. در حالی که )از نظر 
 وجود "فمنیسم" نام به دانشی واقعیت، در که داند می خوبی به زنان جنبش
 بلکه نیست، دانش و علم ،شود می خوانده فمنیسم آنچه. ندارد خارجی

زنان و ستم بر آنان، همراه با  مسئلهدر ارتباط با  غیرعلمیاز نظرات  ای مجموعه
 «د.باش می غیرواقعیتخیلی و  های حل راهارائه 

تزهای حزب ما غیر مارکسیستی است و نظرات انگلس در کتاب  - 9
 .را تحریف کرده است« خانواده مالکیت خصوصی و دولت منشأ»

                                                             
افق برابری. گفتگو  رجوع شود به مصاحبه اخیر تلویزیون کومله با رفیق اشرف دهقانی برنامه. ۲

دهقانی پیرامون جنبش رهائی زن و نقش گرایش سوسیالیستی به تاریخ  با رفیق اشرف

. همچنین رجوع شود به دهند یها تشکیل م آماج اصلی این مصاحبه را فمنیست. ۷/9۱/۲۱9۱

 .گو نقد آن توسط امید بهرن ۲۱۱۱شرف دهقانی به مناسبت هشت مارس پیام ا
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 منشأرا « میان زن و مرد "طبیعت" برحسب» کار تقسیمحزب ما  - 1
، نه مبارزه جهت نابودی جامعه داند مینابرابری(  های نطفهنابرابری )و یا حامل 

بذر فرودستی اولیه زنان را "طبقاتی برای رفع ستم از زنان؛ و مبارزه برای آنچه 
بین زن  "طبیعت" برحسبو  "خودی خودبه" کار تقسیم، )یعنی "در خود داشت

 .است قرار دادهکار سیاسی خود در این زمینه و مرد را( موضوع 
 

 !کشف حقیقت؛ متد علمی
که هدف اصلی تزهای پیشنهادی ارائه شده توسط حزب  بگوییمباید اول 

و مقاالت مختلف مورد اتکا نبوده است. بلکه ارائه یک  ها کتابما، معرفی اسناد، 
رد غالب بر جنبش کمونیستی عملک و خط از انتقادی –جمع بست اولیه تاریخی 

 اولیه چارچوبِ یک ارائه هدف. است بوده – بیستم قرن در ویژه به – المللی بین
تز طرح  ۷. آید فراهم زن بر ستم از تر عمیق درک برای زمینه تا بوده تئوریکی

بت را نس ها کمونیستنادرست رایج و مسلط در میان  های دیدگاهشده بسیاری از 
نتایج زیانباری  تاکنوننادرست  های دیدگاهاین  3.گیرد میبه مسئله زن به چالش 

فقط موجب  ها آنبر  کمونیستی ببار آورده است. پافشاری برای جنبش
خواهد  آناز تحوالت زمانه خواهد شد و مانع از  ها کمونیستبیشتر  ماندگی عقب

 .به پیشاهنگ آینده بدل گردند ها کمونیستشد که 

                                                             
تولید فقط تولید »؛ «ستم جنسیتی معلول ستم طبقاتی نیست: »قرارند نیاین هفت تز ازا. 9

بدون استثمار زن قادر به تولید  یدار هیسرما»؛ «طبقه کارگر مرد نیست»؛ «وسایل معاش نیست

مسئله زنان یک مسئله »؛ «نان یک مسئله بورژوایی نیستمسئله ز»؛ «خود نیست دیو بازتول

 یها کیچر»جا داشت که « تنها راه رهایی زنان سوسیالیسم است اما!»؛ «رفرمیستی نیست

تا بهتر به خط و افکارشان پی  دادند ینظرات خود را در مورد دیگر تزهای ما م« فدایی خلق

 .میبرد یم
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را طرح کرده و  ای عادالنهالبته نگارنده مقاله انتقادی، انتظار صحیح و 
 مسئلهدر مورد خواهان ارائه منابع تحقیقاتی قابل اتکا ما شده است. کسانی که 

زنان حساسیت و جدیت بیشتری دارند و با تفکر و ادبیات سیاسی حزب ما 
تئوریکی نقطه رجوع ما ند دریابند که چه منابع توان میمقداری آشنایی دارند، 

از »از دو کتاب مهم نام برد. کتابی به نام  توان میمشخص  طور به. اند بوده
 و زن بر ستم سرچشمه انسان، ظهور درباره –بعدی  های جهشاولیه تا  های گام
 درباره –نیمی از آسمان »و کتاب  4بریک اسکای آردی اثر «رهایی به رسیدن راه

 5بوروایل. کلودی اثر «چین در زنان رهایی

رشته بیولوژی  التحصیل فارغنویسنده کتاب اول کمونیست انقالبی و 
جدید علمی نگاهی دوباره به  های دادهتکاملی است که تالش کرده با تکیه بر 

 قرار بازبینی مورد را انگلس "…خانواده  منشأ"ستم بر زن کند و کتاب  منشأ
حوالت ت بررسی به است فرانسوی فمینیست یک آن نویسنده که دوم کتاب. دهد

انقالبی در زمینه رفع ستم بر زنان در چین سوسیالیستی زمان مائو اختصاص 
ارائه  آناز تبیین ستم بر زن و مبارزه علیه  تری عمیقدارد. این کتاب درک 

چینی  های کمونیستکه چگونه  یابد درمی. با خواندن این کتاب خواننده دهد می
                                                             

ونیست انقالبی آمریکاست. او در زمینه تاریخ تکامل و آردی اسکای بریک از فعالین حزب کم. 1

« بعدی یها اولیه؛ جهش یها گام“مهمی به چاپ رسانده است. کتاب  یها تاریخ هنر نیز کتاب

میالدی توسط انتشارات بنر در شیکاگو به چاپ رسیده است.  9131برای نخستین بار در سال 

ارگان سازمان زنان هشت « هشت مارس»اولیه نشریه  یها از این کتاب در شماره ییها بخش

 که استتوجه  . قابلاستشده  ترجمه فارسی به جزایری مریم توسط( افغانستان -مارس )ایران 

( سربداران) رانیا یها ستیکمون اتحادیه سیاسی ایدئولوژیک بازسازی در مهمی نقش کتاب این

 .است کرده ایفا زنان زمینه در
 بخش -به سایت سربداران « نیمی از آسمان»برای دسترسی به ترجمه فارسی کتاب . 5

میالدی به زبان فرانسه منتشر شد. در سال  91۷9 سال در کتاب این. کنید رجوع – کتابخانه

 .توسط منیر امیری به فارسی برگردانده شد 9111
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 درک به –و استالین  لنین دوران –با نقد تجربه شوروی سوسیالیستی 
 .اند یافت دست زمینه این در تری بخش رهایی و تر پیشرفته

به نسبت  ایم کرده. در عین اینکه تالش ایم آموختهما از این دو کتاب بسیار 
ده را مختلف فمینیستی تولید ش های شاخهکه توسط  ای گستردهتوان خود آثار 

و  کالیبان»مهم در این زمینه کتاب  های کتابنیز مطالعه کنیم. یکی دیگر از 
 علیرغم آن  سندهینو که. است فدریچی سیلویا اثر «اولیه انباشت و بدن –ساحره 

 تالش تاریخی، ماتریالیسم متد به کاربست زمینه در اشکاالت و کمبودها برخی
 تبیین داری سرمایه جامعه گیری شکل اوان در را زن استثمار و ستم جایگاه دارد
 6کند.

اما برای کسی که پیشاپیش مهر بطالن بر هر نظریه و دانش فمینیستی 
، معرفی کند می، از ذهن بسته و دگم حرکت ها واقعیتزده، بجای حرکت از 

 آنچه»مبتالست که  داوری پیشمنابع چه اهمیتی دارد؟ از کسی که به این 
  مقاله)نقل از « است غیرعلمیاز نظرات  ای مجموعه شود میخوانده  فمنیسم

 سخت زمینی را داشت؟ های واقعیتانتظار قبول  توان می( چگونه موردبررسی

ساالنه صدها کتاب و مقاله در زمینه ستم بر  تاکنوناز دهه هفتاد میالدی 
جهش  ها آنتولید شده و مرتب بر حجم  فمنیسممختلف  های شاخهزن توسط 
. فهرست آثار منتشر شده در ایران، تنها نوک کوه یخی است شود میوار افزوده 

جست که مدعی باشد  توان میکه بدنه عظیمش زیر آب پنهان است. کمتر کسی 
یافت که  توان میکمتر کسی را  آنهمه این آثار را مطالعه کرده و بدتر از 

ا چنین قاطعیتی اعالم کرده نخوانده حکم ابطال ارزش علمی همه این آثار را ب
 .باشد

                                                             
 91، شماره تحقیق نشریه در « و ساحره کالیبان»رجوع کنید به معرفی کتاب . ۱
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همه  گر نظارهباالی قله نشسته و  کنند میاین احساس کسانی است که فکر 
. تفرعن در هر کاری موجب اند بردهامور هستند اما در واقعیت به غاری پناه 

علمی.  های پژوهشدر زمینه علم و  ویژه به. شود میذهنی و عملی  ماندگی عقب
نادیده شده  های پدیده ،ون های پدیدههن خود را به روی پیشرو کسی است که ذ

و همواره در جستجوی کشف حقایق علمی جدید است. فهم این  گذارد میباز 
. داشتن ذهنی آزاد، نهراسیدن کند میمسائل، بشر را در رسیدن به رهایی کمک 

از نتایج هر پژوهشی علمی اولین شرط پا به میدان گذاشتن برای کشف حقیقت 
 .اگر حقیقت آزاد نباشد یافت دستبه آزادی  توان میاست. چگونه 

همان  به( ها ایدهاصل علم، برخورد به جهان )و همچنین  ترین ای پایه
یف نظرات دیگران بحث جدیی به با تحر توان نمی. باشد میصورتی که هست 

که ما  "فمنیستیآگاهی و دانش "پیش برد. نگارنده مقاله با یک چرخش قلم 
و بعد  کند میبدل  "فمنیسمعلم "به  راحتی بهبدان اشاره داریم را 

. علم، علم است و هیچ پسوندی را دهد میدلخواه را صورت  های گیری نتیجه
 یا "پرولتری" پسوند چه و "فمنیستی" پسوند چه -وصل کرد  آنبه  توان نمی

 های یافته و آگاهی و دانش فمنیستی، آگاهی یا دانش. قبیل این از و "طبقاتی"
کنونی و در طول   جامعه در ستم این گوناگون اشکال زن، بر ستم به مربوط

در اقتصاد، سیاست، دین، آموزش، تبلیغات، فرهنگ، ادبیات و  آنتاریخ، جایگاه 
 های راه و غیره و ملی و نژادی و طبقاتی های ستم با آن پیچیدگی درهم …

 .است آن با مبارزه

بسیاری از این تولیدات علمی هستند به این معنا که واقعیات عینی را 
به کتاب آردی اسکای بریک  مثالًو بسیاری نیستند.  کنند میمنعکس  درستی به

 وظیفهآب زیستانی و غیره ببینید.  های فمنیسترجوع کنید تا نقد او را به 
بیاموزند یعنی با استفاده  نقادانه ست که از این تولیدات فکری عظیمها کمونیست

از متدولوژی علمی ماتریالیست دیالکتیکی جوانب درست را از جوانب نادرست 
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آدام اسمیت و  های تئوریمثال مارکس با  طور بهجدا کنند. همان کاری که 
 .فوئرباخ انجام دادهگل و  وریکارد

 با - هنر مانند –بین دانش یا اشکال گوناگون کسب شناخت و آگاهی بشر 
 مثال برای. گذارند می تأثیر علم روی آگاهی از دیگر اشکال البته. است فرق علم
پزشکی  ها مدتبر تکامل علم پزشکی غافل بود. تا  فمنیسم تأثیراتز ا توان نمی

انه، بدن مرد را پایه تحلیل از بیماری و مردساالر های دیدگاه تأثیرتحت 
 های بیماری. در این زمینه حتی توجه خاص به داد میمختلف قرار  های آزمایش
این علم را تا حدی از روابط اجتماعی  تنها نه. نگرش فمنیستی کرد میزنانه ن

)در این زمینه مشخص( رهانید بلکه موجب رشد و  محدودکنندهستمگرانه و 
 .شد طورکلی بهتکامل این علم در درک از بدن انسان 

 به وجودیک علم بر مبنای نفی دیگر اشکال آگاهی  عنوان بهمارکسیسم نیز 
و  ها دانشنیامد. بلکه از همان ابتدا حداکثر تالش خود را برای فهم تمامی 

ش کرد حقایق علمی )علوم تجربی و علوم علمی بکار برد؛ تال های تئوری
مختلف را  های رشتهتوسط دانشمندان و متفکران  شده کشفاجتماعی( گوناگون 

خود مارکس و  گفتهتفکر خود قرار دهد و بر غنای خود بیفزاید. طبق  بدنهدر 
انگلس کشف سلول، اختراع ماشین بخار و یا تئوری تکامل داروین موجب 

نقالبی در تفکر آنان شد. چرا حقایق علمی تولید شده عظیم ا های دگرگونی
 های تئوریچنین جایگاهی در رابطه با تکامل  تواند نمی ها فمینیستتوسط 

 زمان همکه رویکرد التقاطی و  هایی چپمارکسیستی داشته باشند؟ هرچند از 
پررنگ را در  های جنبهاین  رسد می به نظرمذهب گونه به مارکسیسم دارند بعید 

داشتند( را دیده،  تأکید ها آنمارکسیسم )که خود مارکس و انگلس بسیار بر 
 .درک و جذب کرده باشند

 به انگلس و مارکس برخورد از نمونه یک تنها  «…منشاء خانواده »کتاب 
که چه این مبنای بر ها آن. بود خود زمانه در شده تولید های شناخت از استفاده

بورژوا  آنکسی این حقایق )علمی یا اجتماعی( را فرموله و تدوین کرده، کاشف 
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 درستی به ها آن. کردند میبرخورد ن ها بدانبوده  ضدانقالبییا پرولتر یا انقالبی و 
رابطه دیالکتیکی و حیاتی میان علمی که خود بنیان گذاشتند با دیگر 

ند که مارکسیسم بدون دانست میند و درک کرده بود عمیقاًدستاوردهای بشر را 
سرزندگی، تکامل و پویایی خود را حفظ کند.  تواند نمیحقایق دیگر  در برگرفتن

رابطه میان مارکسیسم با دیگر اشکال آگاهی را  درستی بهبعدها مائو تسه دون 
اما  گیرد برمیمارکسیسم حقایق علمی را در»فرموله کرد که  گونه این درستی به

که ارزش دانش و  شوند میاینکه امروزه کسانی یافت « د.شو مین ها آنجایگزین 
، کنند میبه کلی رد  "فمنیسمعلم تقلبی "نگرش فمنیستی را تحت عنوان 

. کشف بسیاری از حقایق مربوط آورند درمیبیشتر جهل مرکب خود را به نمایش 
بوده  دوبووارآگاهی چون سیمون  های فمینیستبه مبارزات اجتماعی مرهون 

زن، زن »انگشت نهاد که  ای پایهاست. او بود که برای نخستین بار بر این حقیقت 
یک وضعیت اجتماعی، فرهنگی،  عنوان بهو زن « شود میبلکه زن  شود میزاده ن

جنسیتی در برابر مرد با موقعیتی متفاوت روبروست. او بود که  طورکلی بهزبانی و 
در فلسفه را به نقد کشید. زنان « وژهس»برای نخستین بار درک مردانه از 

ی گوناگون ها زمینهبه این سو با تحقیق و تفحص در  91۷۱  دههفمینیست از 
نظام  بازتولیددر ارتباط با نقش کار خانگی در روند تولید و  المثل فی

  اندازه به. در ایران، هیچ جریانی اند افزوده، بر غنای اقتصاد سیاسی داری سرمایه
  مضحکهفمنیست مارکسیست استقرار پدرساالری دینی و  پژوهشگران

و پیگیر افشا نکردند. آیا  مستدل طور بهحکومتی را « اسالمی های فمنیست»
 آنبر  ها فمنیستو « امر خصوصی امر سیاسی است»این حقیقت را که  توان می

پای فشردند را به کناری نهاد؟ حقیقتی که موجب ارتقا معیارهای روابط میان 
اجتماعی گوناگون شد. آیا چنین حقایقی توسط  های جنبشرد و زن در م

امروز به رسمیت شناخته خواهند شد و سنتز خواهند شد یا  های کمونیست
پوششی است برای  تنها نه شده کشف ها فمنیستخیر؟ نفی حقایقی که توسط 
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نیز نفی ستم مرد بر زن، بلکه بیان برخورد مذهبی و دگماتیستی به مارکسیسم 
 .هست

 فمنیسممختلف  های شاخهاز ظهور  هاست مدتو نکته آخر، علیرغم اینکه 
پیدا  ای عده، هنوز گذرد میلیبرال، رادیکال، مارکسیسم و غیره  فمنیسممانند 

بورژوایی تقلیل  ای مقولهرا به  فمنیسمکرده و  کاسه یککه همه را  شوند می
معرفتی از برای چیست و تاریخا از  سختی جاناین است که این  سؤال. دهند می

یعنی  فمنیسم»چه فرهنگ سیاسی برخاسته است؟ چه نیروهایی تخم لق 
این فرهنگ  اگرچه؟ اند شکاندهرا بر زبان نیروهای چپ ایرانی « انحراف بورژوایی

 بخشا و دوم انترناسیونال دوران ویژه به -تا حدی ریشه در گذشته چپ جهانی 
بورژوایی روبرو بوده  فمنیسمبا  عمدتاًانی که چپ دور). رددا سوم انترناسیونال

است.( اما تاریخا این فرهنگ در میان نیروهای چپ جامعه ما توسط حزب توده 
 .فراگیر شده است

به های روسی  با تکیه بر آثار رویزیونیست عمدتاًکار را  توده اینحزب 
بودند که در دایره  ها روسروشنفکری ایران سرایت داده است. این  جامعه

این  7با جنبش بورژوایی قلمداد کردند.را برابر  فمنیسمهای خود واژه  المعارف
 ویژه بهبود که در جنبش کمونیستی  ای مردساالرانهگرایشات  تأثیرتعریف تحت 

 گر توجیهپس از دهه سی میالدی رشد و گسترش یافت. گرایشی که 
زمینه برخورد به مسئله زنان بود.  جامعه سوسیالیستی شوروی در گردهای عقب

گرایشی که در دهه سی میالدی در شوروی به تبلیغ مادریت پرداخت، حق 
 تقریباًرا ممنوع اعالم کرد، همجنسگرایی را جرم قلمداد کرد و  جنین سقط

بسیاری از حقوقی را که انقالب اکتبر برای رهایی زنان به رسمیت شناخته بود، 
 .به کنار نهاد

                                                             
۷ .Feminism, The Great Soviet Encyclopedia, Volume ۲۷, 9139, p. 91۲ 
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این گرایش غلط در حزب کمونیست شوروی به یک خط آشکارا بعدها 
بورژوایی در زمینه زنان ارتقا یافت. این رویزیونیستهای شوروی بودند که همواره 

این فرهنگ  متأسفانه. کردند میمعرفی  "انحرافی بورژوایی" عنوان بهرا  فمنیسم
ی آنان را تفاوت بیفراگیر شد و  ها چپدر میان بخشی از  "دانش سیاسی"یا 

مانع از دیدن حقایق توسط  بندی چشمنسبت به جنبش زنان دامن زد و همچون 
 .آنان شد

البته رشد جنبش زنان در دهه شصت میالدی ضربه سختی بر این تفکر 
که تحت رهبری مائو از رویزیونیسم خروشچفی  هایی کمونیست. آوردوارد 

اما این  8ی بودند.ر جنبش کمونیستکهن د های ایدهپیشتاز گسست از   بریدند،

                                                             
که  کند یتعریف م گونه نیرا در سه پاراگراف ا« فمنیسم»المعارف بزرگ شوروی  دائره. 3

 :است قرار نیاش ازا خالصه

فمنیسم، جنبش زنان برای به دست آوردن حقوق برابر با مردها در جامعه بورژوازی ]است[. 

-9۷۷5پیدا شد ابتدا در آمریکای شمالی در دوران جنگ استقالل ) 93]فمنیسم[ در قرن 

 مسائل به ”معموالً فمنیست یها . سازمان…و بعد در فرانسه در طی انقالب فرانسه( 9۷39
 .کنند یو فعالیت خود را به رهائی زنان محدود م ندپرداز ینم روز مبرم

. اند دهیدر این تعریف فمنیسم با فمنیسم لیبرالی اشتباه شده و حتی منشأ آن را هم اشتباه فهم

در فکر و تئوری ارائه شد توسط مری وق له حقئاول باری که مسئله فرودستی زنان به شکل مس

 د. بو 9۷1۲ولستنکرافت انگلیسی در 

 ( (Vindication of the Rights of Women کتاب

در کمینترن فمنیسم به معنی جنبش زنان بورژوا )انحراف بورژوائی در جنبش زنان( درک 

 .شد یم

را چیزی غیر « زنان یالملل نیفدراسیون دمکراتیک ب»المعارف نویس  همچنین این حضرات دائره

را مدنظر داشت یعنی دفاع از  "عمومیمسائل "که  چون دانند یفمینیستی م یها از سازمان

اردوگاه شوروی. حزب توده و سایر احزاب واقعاً برادر عضو این فدراسیون بودند و مثل طوطی 

 .کردند یمسکو را در نشریات زنان خود تکرار م زیست های زن بوروکرات یها برنامه
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 - چین کمونیست حزب جمله من - ها کمونیستواقعیتی است که کماکان اغلب 
 برای تالشی و نداشتند غرب فمنیستی جنبش به نسبت مساعدی نظر درمجموع

 را چین جامعه و خود گونه بدین آنان. نکردند افکارشان با شدن درگیر و نزدیکی
سنتی ایفا  های ایدهدودن افکار و ز در مؤثرتری نقش توانست می که امتیازی از

سنتی که نیروهای بورژوایی درون حزب و  های ایدهکند محروم کردند. افکار و 
 .کردند میطرفداری  آنجامعه چین از 

 عنوان به فمنیسم علیه مبارزه تاز یکه" امروزه «… ها چریک»اینکه جریان 
 کهنه های ایده و افکار از آنان گسست عدم نشانه است، شده "بورژوایی جنبشی

 به نزدیک ما جامعه در توده حزب که است – سیاسی دانش و فرهنگ مشخصاً –
نو در زمینه  های ایده و افکار برابر در مقاومت. است بوده آن معرف دهه هفت

ضد زن است که مدام  افتاده عقبی فرهنگ و افکار سرسختزنان، نشانه زمختی و 
. یکی از اشکال بروز این فرهنگ در شود میدر جامعه و جهان تولید و بازتولید 

در حال تفرقه  ها فمینیستصفوف مبارزین این است که مدام هشدار دهند که 
علیه مردان مبارزه کنند نه  خواهند میانداختن در صفوف مردم هستند و 

 .دار نیستسیستم. امری که از پایه عینی برخور
 

 کهن یا دفاع از نظرات انگلس؟ های ایدهحراست از  

و « فدایی خلق ایران های چریک»که رجوع  رسد میدر نگاه اول به نظر 
است که  آناین مقاله به انگلس را باید به فال نیک گرفت. اما واقعیت  سندهینو

 .دگم مذهبی های آموزهاین رجوعی است برای تبدیل آثار مارکسیستی به 

مشکل اینجاست کسانی در مقابله با تزهای پیشنهادی ما پرچم انگلس را 
با  خورندیدر زمینه زنان، هیچ  شان سیاسیکه خط ایدئولوژیک  اند برافراشته

 .مباحث انگلس ندارد

مارکس توانست  های یادداشتبرای نخستین بار در تاریخ، انگلس با تکیه بر 
جامعه بشری را در کتاب  ای شکافه ترین ای پایهتحلیل علمی در مورد یکی از 
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 علل از انسان درک به عظیمی خدمت آغازگر و دهد ارائه  «…خانواده  منشأ»
 این تبیین برای ای کننده تعیین و راهگشا ولی اولیه چارچوبِ او. باشد زن انقیاد
 .د و ستم جلو گذاشتانقیا

ستم مرد بر زن مقارن بود با  گیری شکلبرای مثال انگلس نشان داد که 
در این رابطه موجود نبود. ستم بر  تأخریستم طبقاتی، هیچ تقدم و  گیری شکل
بود با ظهور مالکیت خصوصی بر ابزار تولید. او نشان داد که هر شیوه  زمان همزن 

و شکل خانواده و روابط بین  آورد میتولید، شکل متفاوتی از ستم بر زن را ببار 
 او. خورد می رقم تاریخی دوره هر اجتماعی -دو جنس توسط روابط تولیدی 

 جامعه در و زن بردگی با بود همراه خانواده نهاد گیری شکل که کرد ثابت
 است خانواده نهاد نابودی با تنها و است؛ شده بدل مرد پرولتر به زن داری سرمایه

 .یافت دستکمونیستی  به جامعه توان میاین بردگی از بین خواهد رفت و  که

 در که دارند قبول «… ها چریک»از همین نکته آخر شروع کنیم. آیا 
 روابط فشرده یا) است محلی خانواده و  «پرولتر زن و است بورژوا مرد» خانواده

هیچ زمان در  تنها نه آنان چراکه. داریم شک زن؟ انقیاد برای( است اجتماعی
بلکه مدام علیه این حکم تبلیغ  اند کردهن آنبر  تأکیدیاز آثار خود  یک هیچ
 .اند کرده

بیان شکافی بنیادین در جامعه است. این شکاف « ن پرولتر مرد استز»
 در کارگر مرد. گیرد برمی در نیز را -کارگر طبقه جمله من -همه طبقات جامعه 

. بدون به دارد یروامو ستم  کند مین بورژوا عمل همچو خانه زن برابر در خانه
صحبت جدی از مبارزه علیه روابط بورژوایی در  توان نمیزیر کشیدن این رابطه 

که از این  دهد میاین امتیاز را به مردان جامعه  داری سرمایهکل جامعه کرد. 
ان را به همین امتیاز و منفعت مادی است که مرد  شکاف و نابرابری سود برند،

. شکاف و تفرقه بین زن و مرد یک شکاف عینی کند میستمگران خانگی بدل 
این  ها آن. اند آورده به وجودنیستند که این شکاف را  ها فمنیستاست. این 
با تکیه بر همان  ها آن. بسیاری از کنند میبلکه عریانش  پوشانند نمیشکاف را 
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ما را نسبت به این شکاف و « زن پرولتر مرد است»انگلس یعنی  ای پایهحکم 
و زنان را نسبت به اشکال گوناگون  کنند میآگاه  آنتبیین جوانب گوناگون از 

فمینیستی چه  های شاخه. اینکه هر یک از انگیزانند برمینابرابری و ستم 
حد این و تا چه  گذارند میجلو  ها ستمبرای برطرف کردن این  هایی حل راه
 های حل راهمهر  قطعاًواقعی و عملی هستند، امر درجه دومی است و  های حل راه

در زمینه  -شان حقانیتاز  ای ذره. اما این امر خوددارندطبقاتی معین را بر 
 .کاهد نمی –افشای اشکال گوناگون ستم 

طبیعی میان  کار تقسیمپیش از آنکه به نکته اصلی مقاله انتقادی )رابطه 
انگلس بپردازیم الزم  های بحثبه  آنستم بر زن( و ربط  گیری شکلزن و مرد و 

 این. باشیم داشته «…خانواده  منشأ»است که باید نگاه تاریخی به اثر  تأکیدبه 
 و ها محدودیت مهر ،اش اساسی های بینی ژرف علیرغم علمی دیگر اثر هر مانند اثر
 آن خواست می انگلس امروزه اگر شک بدون. دارد خود بر را زمانه های بینی کم

 زمینه این در که تاریخی –وباره بنویسد، بر آخرین دستاوردهای علمی د را کتاب
 پراتیک به ؛داد می گوش وارده نقدهای به عمیقاً ؛کرد می تکیه شده، تولید

 زنان با ارتباط در بیستم قرن در سوسیالیستی جوامع ویژه به کمونیستی جنبش
که در کتاب  خطاهایی هم کرد می تالش و کرد می توجه آن ضعف و قوت نقاط و
 جدید، های یافته از استفاده با هم کند اصالح را است موجود «…خانواده  منشأ»
 تولید را تری یافته تکامل اثر و آید فائق بشری شناخت از مقطع آن کور نقاط بر

 کتب به ها مذهبی برخورد مانند کالسیک آثار به ها ستیمارکس برخورد. کند
 .صادق است ها دورهنیست و برای همه  ها آن در اشتباهی هیچ که نیست مقدس

زمان اسم ببریم. انگلس زمانی  آنبگذارید از چند محدودیت تاریخی 
سال از  ۲۱که به گفته خودش تنها حدود  درآوردکتابش را به رشته تحریر 

موجود  ای رشتهچنین  آناز . تا قبل گذشت میبه نام تاریخ خانواده  ای رشته
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و بیولوژی دوران آغازین خود را طی  شناسی فسیل، شناسی انسانعلوم  9نبود.
و باید  تواند میمواد خام زیادی انباشت شده که  تاکنونزمان  آن. از کردند می

جزو معدود  . آردی اسکای بریکقراردادمورد مطالعه و تحلیل  مجدداً
است که تالش کرده در پرتو این مواد خام انباشت شده، کتاب  هایی تئوریسین

 .انگلس را مورد بازبینی قرار دهد

نفی خدمات انگلس خطای فاحشی است. اما کار کسانی که به معرفت 
معرفت را به جلو سوق دهند، به  آننیستند که  آنگذشته قانع هستند و دنبال 

است. این دسته دارای فکری منجمد بوده و هیچ درکی از  همان اندازه مهلک
 علمی تحقیقات به «… ها چریک»متد مارکسیستی ندارند. اگر انگلس همچون 

 ،کرد می تلقی "غیرعلمی نظرات از مجموعه" را همه و کرد می نگاه خود روز
 .شد نمی خلق «…خانواده منشأ» نام به اثری

عالوه بر گسترش تحقیقات علمی در مورد دوران اولیه جوامع انسانی، 
ستم بر زن و تالش پرولتاریا در  بازتولیددر زمینه تولید و  داری سرمایهکارکرد 
برای از بین بردن این ستم بر درک و دانش همگانی از  و شورویچین 

این موارد این ستم و جایگاهش در کل جامعه افزوده است. همه  های مکانیسم
 .باید به بخشی از سنتز نوین از علم کمونیسم بدل شوند

اهمیت نقش ارث در »از درک انگلس در مورد  تواند نمیامروزه کسی 
دفاع کند. یا بر پایه چنین « نهاد خانواده و عملکرد اقتصادی این نهاد گیری شکل

ده آلیزه کند و استداللی روابط اجتماعی میان زن و مرد را در خانواده کارگری ای

                                                             
موسی بود. « نج کتابپ»باید توجه داشت که هنوز در آن دوره تاریخ خانواده تحت تأثیر . 1

تنها  تر از جاهای دیگر تشریح شده بود، نه طور مفصل شکل خانواده پدرساالر که در آنجا به

 چند گذاشتن کنار از بعد -بود، بلکه همچنین  شده رفتهیترین نوع خانواده پذ صورت قدیمی به

 خانواده که گوئی. بود شده تلقی یکی کنونی بورژوائی خانواده با خانواده، نوع این  -همسری 

 .است نشده تاریخی حرکت مشمول ابداً
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یک قاعده  عنوان به کش ستممدعی عشق جنسی زن و شوهر در میان طبقات 
را « مگانیصنعت ه»باشد. یا همجنسگرایی را انحراف بداند. یا شرکت زن در 

خطایی که بعدها دستاویز انحرافی قدرتمند در جنبش  11رهایی زن قلمداد کند.
یسم در شوروی( شد. انحرافی که در تجربه ساختمان سوسیال ویژه بهکمونیستی )

 .رهایی زن را به رهایی اقتصادی تقلیل داد
 

 !اهمیت تحلیل ماتریالیستی از رابطه میان دو نوع تولید 

این مارکس و انگلس بودند که برای نخستین بار پایه مادی روابط اجتماعی 
توضیح دادند. آنان گفتند، بقای « آلمانی ایدئولوژی»را در کتاب  ها انسانمیان 
تولید نیازهای  ها آن ترین مهمبشری وابسته به تولیدات گوناگون است که  جامعه

روابط  رشته یکمادی و تولید مثل است. هر دوی این تولیدات در چارچوب 
برای انجام این تولیدات، بیان این روابط  کار تقسیم. یابند میاجتماعی جریان 

ی است. این روابط اجتماعی ازلی و ابدی نبوده بلکه در مقاطع گوناگون اجتماع
 «…خانواده  منشأ»تاریخ بشر دستخوش تغییر شده است. انگلس در کتاب 

تالش کرد تا رابطه دیالکتیکی بین این دو نوع از تولید و تناقضات و تضادهایش 
 11د.نشان دهرا 

                                                             
ستم  یها شهیر»برای آشنایی با برخی از این انتقادات به مجموعه مقاالتی که تحت عنوان . 9۱

نشریه  -سامان نو»گردآوردی شده رجوع کنید. این مجموعه مقاالت توسط « کشیدگی زنان

شده و در سایت اینترنتی این  مختلف ـ تجدید چاپ یها ، در شماره«سوسیالیستی یها پژوهش

 .دسترس است نشریه قابل
روابط عمده یا جوانب اساسی فعالیت اجتماعی را « ایدئولوژی آلمانی»مارکس و انگلس در . 99

: تولید ابزار معیشت، تولید نیازهای جدید، تولید انسان )خانواده(. از نظر آنان برند یاینطور نام م

ه از فعالیت اجتماعی را البته نباید به صورت سه مرحله جدا از هم در نظر گرفت، این سه جنب»

ستند که از زمان پیدایش تاریخ و اولین انسان وجود ه لحظه سه …بلکه آنها سه جنبه 

تولید زندگی، هم » دهند یو ادامه م« کنند یاند و هنوز در تاریخ امروز خود را تحمیل م داشته
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او نشان داد که از دوره ظهور سلسله مراتب اجتماعی مبتنی بر مالکیت تا 
به امروز قوانین و مقرارت اجتماعی حاکم بر روابط جنسی نه فقط ابزاری برای 

مناسبات مالکیت بوده است.  بازتولیدتضمین بازتولید افراد بلکه ابزاری برای 
ستم  گیری شکلطبیعی بر  کار تقسیمانگلس در حد توان خود تالش کرد نقش 
های اجتماعی کار تقسیمبه  کار تقسیمبر زن را تحلیل کند. اینکه چگونه این 

طبقات باز شد. انگلس  گیری شکلمعین در جوامع اولیه پا داد و چگونه راه برای 
میان مرد و زن برای تولید  کار تقسیمنخستین »کرد که  تأکید تنها نهدر کتابش 
نخستین دوگانگی طبقاتی که در تاریخ پدید »بت کرد که بلکه ثا« مثل است.

است با تکامل دوگانگی میان مرد و زن در ازدواج تک همسری و  زمان همآمد 
 «.است با ستم جنس نر بر جنس ماده زمان همنخستین ستم طبقاتی 

را نیافت که درجات متفاوت جبر و  آنالبته انگلس فرصت و امکان 
قرار  موردبررسیر ارتباط با فرزندان داشتند را دقیق اختیاری که زن و مرد د

دیگر تقسیمات کار اجتماعی و نقش این  گیری شکلرا بر  آن تأثیراتدهد و 
 به طرزدر انباشت مازاد اولیه   ها )و نقش متفاوت زن و مرد را(کار تقسیم

 .نشان دهد ای جانبه همه

ناموزونی  قاعدتاً ها که بر مبنای جنسیت صورت گرفت،کار تقسیمنخستین 
اولیه  های نابرابریبذر  ها ناموزونیمعینی بین زن و مرد را در برداشته است. این 

 کار تقسیم آنرا در دل خود داشتند. که بعدها همراه با ظهور تقسیمات طبقاتی، 
و  جانبه همهبرای ستمگری  ای پایه بهاولیه )که بذر نابرابری در خود داشت( 

                                                                                                                                   
 ایدئولوژی. )«..…ن کار است و هم تولید زندگی تازه در جریان زائیدنتولید خود در جریا

 انگلیسی( 13 ص - آلمانی

به مقاله رفیق امیر حسن پور در مورد واژه طبقه و  دیتوان یبرای بحث بیشتر در این زمینه م

 بهمن –نشریه دانشجویی بذر  ۲1رابطه بین دو نوع تولید رجوع کنید. این مقاله در شماره 

 .قابل دسترس است – 993۱
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، گرفت میطبقاتی شکل ن جامعهبگوییم اگر  تر دقیقمنظم بر زنان تبدیل شد. 
. ولی شد. هر بذری شد نمیبرای تحت ستم قرار گرفتن وی  ای پایهبیولوژی زن 

ند توان میبذرها  بسیار مواقعبرای اینکه ببار نشیند نیازمند شرایط معینی است. 
نبود،  شده تعییناز قبل  اش ولوژیبیزن به دلیل  سرنوشتهرگز ببار ننشینند. 

نقش مشخص زنان در بازتولید انسان الزم بود تا ستم بر زن  جز بهعوامل دیگری 
 .ظهور کند

بذر "مبارزه برای آنچه »که حزب ما  کنند میمنتقدین ما را متهم 
 قرار دادهرا موضوع کار سیاسی خود  "فرودستی اولیه زنان را در خود داشت

غلط و عدم رعایت اسلوب علمی در  کار سبکیفاتی فقط نشانه چنین تحر« است.
بحث و جدل جدی است. هر کسی با نگاهی کوتاه به مجموعه تزهای پیشنهادی 

 .حزب ما چیست ای پایهدریابد که خط  تواند میما 
بپردازیم الزم به  "اولیه های نابرابریبذر "قبل از اینکه به اهمیت بحث 

 این نقش به انگلس که سطحی در حتی «…ها چریک»اشاره است که 
 الی البه از. ندارند باور پرداخته، تولید نوع دو بین دیالکتیکی رابطه و ها نابرابری

 نحوه توان می ،اند آورده ما نظرات نقد در انگلس از آنان که هایی قول نقل تمام
به  ها قول نقلهمه این  تقریباًبه رابطه بین این دو نوع تولید را فهمید.  شان نگاه

که انگلس در جهت اثبات تابعیت تولید مثل از تولید نیازهای  پردازند می ای جنبه
. حال آنکه انگلس در سراسر کتابش تالش کرده رابطه دیالکتیکی آورد میمادی 
بر  شان تأثیرگذاریو پروسه تاریخی  ها آن، تضادها و تناقضات میان این دومیان 

که  طور همانعلمی قرار دهد.  موردبررسییکدیگر را )و نه یکی بر دیگری را( 
اند زیرا در چارچوب روابط اجتماعی « اجتماعی»گفتیم هر دوی این تولیدات 

 ها ناانسو لحظات گوناگون از روابط اجتماعی میان  یابند میمعینی جریان 
 هستند.

زمانی که سراغ کتب  ها مذهبیها مانند  معروف است که دگماتیست
. این شامل نویسنده منتقد کشند میرا بیرون  ها آیهبدترین  روند میمقدس خود 
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با تفوق  "زنان فرسای طاقت"کار »که  کند میما نیز شده است. او از انگلس نقل 
زنان بر مردان تضادی ندارد و خانه کمونیستی، بنیان مادی تفوق زن است، که 

زمان برد تا روشن شود که پدرساالری  12«آمد. به وجودیه اول ای زمانهدر  عموماً
به نام مادر ساالری موجود نبود. مادر  ای پدیدهمادر ساالری نبوده است.  تز آنتی

مادرساالرانه نبود. در جوامع اولیه فرزندان تنها از طریق مادر  رابطهتباری 
تفوق یا برتری یا اعمال قدرت زن بر مرد نبود.  نشانه. این شدند میشناخته 

 جا بیکه منتقد ما  "آزادی"و  "برابری"مفاهیمی چون برتری و اعمال قدرت )و 
و محلی از اعراب در دوره مادر  اند بوده( محصول جوامع طبقاتی کند میاستفاده 

 .تاس «…خانواده  منشأ»کتاب  های محدودیتتباری نداشتند. این یکی دیگر از 
 

                                                             
و  تر شیدر خانه کمونیستی، ب»است:  قرار نیشده انگلس ازا ترتیب و ترجمه دقیق جمله نقل. 9۲

مختلف دیگرند. بنیان مادی  یها رهیمردان از ت که یاند. درحال همه زنان به یک تیره وابسته یحت

و این کشف باکوفن سومین نخستینی پدید آمد  یا در زمانه تر شیبرتری زن رخدادی است که ب

مذهبی  یها جهان گردان و مبلغ یها که گزارش میافزا یم نیچن خدمت بزرگ او است. من هم
آنچه  با یرو چیه به –ها  آن یفرسا طاقت کار زمینه در –و بربرها  ها یدرباره زنان در میان وحش

 نوین ویراست اول چاپ پارسا، خسرو برگردان - خانواده)منشأ  «.ندارد تضادی شد گفته باال در

انگلس نکات فوق را در چارچوبِ اثبات اینکه زن از آغاز ( ۱9و  ۱۲ یها نشر دیگر، صفحه 993۱

خانوار، خانه و »چون  ی. او در این قسمت از کتابش بارها از کلماتکند یبرده نبود طرح م

 .کند یاستفاده م« کمونیستی یدار خانه

تا چه حد قابل کاربست برای آن دوران  "یدار خانه و خانوار و خانه"چون  یاینکه مفاهیم امروز

که با تکیه به چنین عباراتی روابط خانوادگی در  ییها است، قابل فکر است. اما کم نیستند چپ

افکار سنتی، خانواده را  ری. کم نیستند کسانی که تحت تأثکنند یاولیه را ایده آلیزه م یها کمون

ها قلمداد کرده و حتی صحبت از خانواده کمونیستی  ی میان انساناوج تعاون و همبستگ

توسط نویسنده مقاله انتقادی مورد  نیچن نیا "خانه کمونیستی". اینکه عباراتی چون کنند یم

 .ایده آلیستی است یها یریرپذی، بیان چنین تأثردیگ یتکریم قرار م
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 در چیست؟” اولیه های نابرابریبذر “اهمیت بحث 

 "اولیه های نابرابریبذر "بحث  اند آغشتهکسانی که به ماتریالیسم مکانیکی 
پس »است که  آناز این بحث  شان گیری نتیجه عموماً. کنند میرا درک ن

 چنین از انعکاسی «… ها چریک»نقد !« بیولوژی عامل تعیین کننده است
از طرف  مثل تولید است معتقد که کسی» آنان نظر از. است مکانیکی برداشت

، "بذر فرودستی اولیه زنان را در خود داشت"زن باعث فرودستی زنان شده و 
، یعنی آنبذرهای اولیه  کننده حملاصوالً باید برای از بین بردن فرودستی زنان، 

ن اولیه زندگی و تغذیه دورا آننقش زن در حمل جنین در رحم، دنیا آوردن 
 .«کودک را متوقف کند

 ترین کوتاهخط راست »این تفکری است در سطح این درک ابتدایی که 
به روابط اجتماعی پیچیده و  توان می تر مکانیکیآیا از این «. است دونقطه فاصله

 برخورد کرد؟ چندالیه

که ستم بر زن با توقف زایمان حل  گیریم نمی، ما از این واقعیت نتیجه اوالً
شرایط تولید ، کند میستم بر زن  کننده. آنچه زایمان را تبدیل بازتولید شود می

است. تولید امری اجتماعی است و تحت روابط اجتماعی معین صورت می گیرد. 
 بازتولیداجتماعی برای تولید معیشت ستم گری را  کار قسیمبه خودی خود ت

 کار تقسیمدر چارچوب روابط اجتماعی معینی تبدیل به  ارک تقسیم. کند مین
 .شود می ستمگرانه

مربوط به ستم  های تئوریمیان واکنش ستم دیدگان و  ای رابطه، ثانیاً
دیرینه و جهانی زنان برای توقف بارداری و  مبارزهدیدگی آنان موجود است. آیا 

؟ آیا این واکنش انسانی در گوید میچیزی به شما  جنین سقطخواست آزادی 
؟ یا اینکه از نظر شما این دارد یوامو شما را به فکر  گذارد می تأثیریافکار شما 
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 استفاده نهیزمبه شما در  "یا اجارهرحم "است؟ آیا رواج  "انحرافی"واکنشی 
 13؟گوید میاز او، چیزی  کشی بهرههت ج« طبیعت زن»نظام طبقاتی از 

، آیا شما معتقد به نقش ابدی زن در تولید مثل هستید؟ آیا در ذهن ثالثاً
فائق آید و نسل انسان از  ماندگی عقبکه روزی انسان بر این  گنجد نمیشما 

است؟  "کفر"طریق رحم زن تولید نشود؟ یا اینکه این تصور در نظام فکری شما 
زمینی ارتباط  های یتواقعبا  کامالًآیا به اعتقاد شما چنین تصور یا آرزویی که 

 است؟ "مبارزه طبقاتی"دارد، در تضاد با 

سیع وجسورانه  ها زمینههر مبارزی که در این  بگوییمبگذارید رک و صریح 
 .فکر نکند، سرانجام محکوم خواهد شد که نظم موجود را ابدی تصور کند

 .در دو نکته اساسی است« اولیه های نابرابریبذر »اهمیت بحث 

                                                             
وبد. این امر اکنون شامل مادریت نیز مهر کاالیی ک یا قادر است بر هر رابطه یدار هیسرما. 99

. زنانی مییروبرو "یا رحم اجاره"به نام  یا دهیشده است. طی چند دهه اخیر ما با گسترش پد

. اجاره دادن رحم علیرغم دهند یکه رحم خود را برای کاشت تخمک و زایش فرزند، اجاره م
 مانند -شده، در مناطقی از کشور هند  اینکه در برخی از کشورها به دالیل اخالقی ممنوع اعالن

به دست آورده تا  را توانایی این اکنون یدار هی. سرمااست گسترش به رو –گجرات  واحمدآباد 

اطقی مراجعه کند که نرخ دستمزد زن برای حاملگی را محاسبه کند و بر مبنای سود به من

در « شیال ساراوانان»به تحقیقات  توان یم ارتباط نیتر است. درا نیروی کار در این زمینه ارزان

اجتماعی  یساز مفهوم»او در زمینه . رجوع کرد« سروگیسی»در ارتباط با پدیده  ۲۱9۱سال 

یقات خود شرح . او در تحقکند یتحقیق م« در هند یا برای گذار به تجاری کردن رحم اجاره

و  ها کینی، روابط حاکم میان کلآورند یدقیقی از موقعیت طبقاتی زنانی که به این کار روی م

کننده با مادر اصلی، و حتی تغذیه  این زنان، رابطه با همسران و فرزندانشان و رابطه زوج اجاره

اتی است که بر فشرده مناسب "یا رحم اجاره". دهد یاجباری و حبس اجباری این زنان ارائه م

پایه ستم طبقاتی، ستم جنسیتی و ستم ملی )ستم ملل امپریالیستی بر ملل کشورهای تحت 

 .گرفته است سلطه( شکل
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و جهان  ها پدیدههمواره به درک علمی از  ها کمونیستاست که الزم  ،یکم
تبیین کنند.  تر دیالکتیکیو ماتریالیستی  تر جانبه همهمادی دست یابند و امور را 
بیشتر در رابطه با ستم مرد بر زن است.  سازی مفهومجنبش کمونیستی نیازمند 

است و مدام با  یا پیچیدهستم مرد بر زن و مسئله تولید مثل توسط زن، امر 
. نهاد خانواده )که یکی از کند میدیگر روابط ستمگرانه و استثمارگرانه تداخل 

مختلف  های شکلتنظیم تولید مثل است( در جوامع مختلف  اش ای پایهوظایف 
اعمال سلطه مرد بر زن بوده و هست.  "محل"به خود گرفته است. ولی همواره 

 های محرکتضادها و از  جانبه همهشرط تغییر یک پدیده، نیازمند شناخت 
 .دهد میپدیده را شکل  آناساسی است که 

 آمیزی تحریکدوم، طرح ابدی نبودن تولید مثل توسط زنان، چالش فکری 
بورژوایی و  بینی جهانرکن اساسی  عنوان به "طبیعت بشر"برای مقابله با تئوری 

با انواع و  توان نمی "نقش طبیعی زن"کشیدن  سؤالدینی است. بدون به زیر 
اقسام تفکرات ارتجاعی از نوع بنیادگرایان مذهبی یا فاشیستی مقابله کرد. 

بخش مهمی از تفکرشان است. نکته  "خدادادی و طبیعی زن"جریاناتی که نقش 
نیست و عوض خواهد شد. جنبش  است که ساختار بیولوژیک تقدیر آن

 "نقش طبیعی زن"پیرامون جنسیت و  های بحثو نباید از  تواند نمیکمونیستی 
 .دوری جوید

ستم بر زن پرداختند حتی تصور  مسئلهدر دورانی که مارکس و انگلس به 
، رداز دوش زنان بردارا خواهد یافت که تولید مثل را  آناینکه زمانی بشر امکان 

در زمینه تولید مثل  "امر طبیعی"از تفکر  جانبه همهبود. گسست  غیرممکن
به اشکال مختلف  داری سرمایهبسیار مشکل بود. در صورتی که امروز در همین 

و  تر جدیجامعه سوسیالیستی  مسلماًاین مسئله مورد خطاب قرار گرفته است. 
که شرط گذر  جستجو خواهد کرد. روشن است حل راهبرای این مسئله  تر قاطعانه

کمونیستی برداشتن وظیفه تولید مثل از دوش زنان نیست. بشر با  به جامعه
آورده از طریق اجتماعی کردن بسیاری از وظایف  به دستامکانات کنونی که 
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ستم بر زن را از میان برد.  تواند میمربوط به نگهداری فرزند و تغییر افکار مردم 
بشر است که روزی  ماندگی عقبان بیان اما مسئله تولید مثل توسط زن، کماک

هسته خانواده به درجات زیادی به این نوع تولید  گیری شکلآید.  فائق آنباید بر 
کم بهایی داد. باید درک علمی از این  توان نمیمثل ربط دارد. به این مسئله 

 های آزموناحزاب کمونیست شرکت در  فهیوظداشت. روشن است که  مسائل
باید در  ها کمونیستاست که  ای عرصهعلمی برای حل این مشکل نیست. اما این 

حصارهای  هستند کهمسائلی  ها اینفکر کنند و نظر داشته باشند زیرا  آنمورد 
 کافی استدارند.  تأثیرافکار اجتماعی  گیری شکلو بر  دارند برمیشناخت بشر را 

انید تا این را بفهمید. در هر حال انگلس را بخو نوشته« دیالکتیک طبیعت»کتاب 
ممکن علمی به این هم دست خواهد یافت. حتی  های آزمونروزی بشر در حیطه 

 .این مسئله حل شود نیزکمونیستی  به جامعهتا قبل از رسیدن  است

 اش یکنواختیزمانی لنین در افشای ماهیت ستمگرانه کار خانگی بر تکرار و 
انگشت نهاد. آیا تولید مثل از این  آنو خرفت کننده  محدودکنندهو نقش 

سه بار در طول عمر  فرضاًماه بارداری ) 1خصوصیات مبری است؟ منظور فقط 
یک زن( نیست. منظور کل تفکر در مورد نقش زن )و آماده شدن یا غرق شدن 

تا وقتی که  شناسند میاز زمانی که خود را  ذهنی زنان در این کار ویژه 
( است. فکر مادریت و مادر شدن تا زمان ازدواج. فکر نگهداری کنند می ریدا بچه

 یکنواختیو مراقبت از فرزند در سنین مختلف بعد از ازدواج، همه جوانبی از این 
 .و محدودکنندگی را در خود دارد

مهم درک این مسئله ماتریالیستی است که موقعیت بیولوژیک زن در 
ی بدل شده است که زن مجبور به تبعیت کار متقسیجامعه طبقاتی به مبنای 

از بین رود، زن هر طور  وار بردهزمانی که این تبعیت  مسلماًاست.  آناز  وار برده
که  هرگونهکه هر کس اوقاتش را  طور همانخواهد شد.  دار بچهکه بخواهد 

. عدم کند میتبعیت ن وار بردههای اجتماعی کار تقسیمو از  گذارند میخواست 
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اصلی جامعه کمونیستی است  های شاخصاز جمله  کار تقسیماز  وار بردهتبعیت 
 .انگشت نهاد آنکه مارکس بر 

زنانی که آزادی خود را  های نشانهنیست که تاریخا یکی از  جهت بی
شدن است. یا در جوامع اروپایی اغلب زنان  دار بچه، دوری جستن از طلبند می

شوند. اریک هابسبام در تحقیقات خود در  دار چهبتمایلی ندارند در دوره جوانی 
مورد موقعیت زنان در قرن نوزدهم بر نکات مهمی انگشت گذاشته است. او 

و  سر گذرانددر کنار تحوالت اقتصادی اجتماعی عمیقی که اروپا از  گوید می
موجب تغییر ساختار خانواده شد و از نیاز به خانواده پرجمعیت دهقانی کاسته 

 های مؤلفهج شعار فرزند کمتر در میان زنان شهری فرانسه، خود یکی از شد، روا
رشد  شک بیمیالدی نیز  ۱۱در دهه  14ایده آزادی زن بود. گیری شکلای مهم بر

در رهایی زنان از  مؤثریتحوالت فناورانه در جلوگیری از بارداری ناخواسته نقش 
خانوادگی و روابط جنسیتی سنتی داشت. به این واقعیات نباید بهای  های سنت

 .داد میک
 

 !اولیه نیست های کمونکمونیسم، بازگشت به دوران  

با این انگیزه که نشان دهند تاریخ جوامع همواره تاریخ  ها کمونیستاغلب 
ن . در جریان ایکنند میاولیه رجوع  های کمونجامعه طبقاتی نبوده، به تجربه 

. ایده آلیزه شود میاولیه بیش از اندازه ایده آلیزه  های کمونقیاس برخی مواقع 
ی واقعی جهان ها پیچیدگیکه بر  شود می آناولیه مانع از  های کمونکردن 

 داری سرمایهی فرآیند انقالب سوسیالیستی و گذار از عصر ها پیچیدگیامروز و 

                                                             
در قرن نوزده و بیست اثر اریک هابسام،  یدار هیبررسی تاریخ سرما یدوره چهارجلد. 91

دارد.  اطالعات جالبی در زمینه موقعیت زنان و تحوالتی که در این زمینه صورت گرفته، دربر

« ها تیعصر نها»و « یعصر امپراتور« »عصر سرمایه»، «عصر انقالب» یها هر چهار جلد به نام

 .اند به فارسی برگردانده شده
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متفاوت  کیفیت، موقعیت ها پیچیدگیبه کمونیسم پرتو افکنده شود. یکی از این 
اولیه بشر است. جامعه کمونیستی آینده تکرار  های دورهزن در دنیای امروز با 

اولیه نیست. قرار نیست زن به موقعیتی که در دوران کمون اولیه  های کمون
 .که داشته به او بازگردانده شود "تاریخی وقرب ارج" اصطالح بهو  بازگرددداشته 

  :بپردازیم «…ها چریک»توسط  ها کردننه از این ایده آلیزه به یک نمو
انسان در  زندگی جمعی طبیعی قانون بقای نسل، و قوانین تکامل بنا بر»

جوامع بی طبقه، مبتنی بر نیاز فرد به جمع و نیاز جمع به فرد، و مبتنی بر 
 برای مادی عامل و دلیل هیچ جوامع آن در …برابری و آزادی همه افراد بوده 

 بر ستم برای دلیلی هیچ مردان و زنان تنها نه. نداشت وجود ستم و نابرابری
که  ای غریزه) غریزی طور به، بلکه ندبرد مین آن از سودی و نداشتند یکدیگر

 های انسانقوانین تکامل و زندگی اجتماعی نصیب  درنتیجهطبیعی و  طور به
از ستم و خشونت که بزرگترین خطر برای بقای  (ماقبل جوامع طبقاتی شده بود

و حتی  هر نوع ستم و خشونت و عدم اتحاد، .جستند میبود، دوری  ها آننسل 
زندگی فردی و دوری از زندگی متحدانه جمعی، ادامه زندگی انسان اولیه را که 

در معرض خطرات طبیعی بود و با دشواری فراوان برای بقای نسل خود  دائماً
 . (ماست از تأکید –)همانجا .« انداخت می، به خطر کرد میتالش 

 ها انسان)یعنی گردهمائی  "جامعه" گیری شکلتصویر از  ترین غیرعملیاین 
اولیه است.  های کمون مشخصاًبرای تولید و بازتولید بقای خود( و  کار تقسیمو 

برای اولین بار است که یک مدعی مارکسیسم خصلت کمونی جوامع اولیه را به 
 حتیاتصالی ) هرگونه. منتقد ما که از ایجاد دهد میقوانین تکامل طبیعی ربط 

روابط اجتماعی جنسیتی  گیری شکلمیان بیولوژی و «( بذر وار»اتصال 
کمونی  جامعهی تحلیل از یربنازرا  "قانون تکامل طبیعی" باره یکخشمگین بود 

تکامل انسان از  مشخصاًزنده و  موجودات! قانون تکاملی که ناظر تکامل کند می
یعنی چه؟ زندگی جمعی  "زندگی جمعی طبیعی انسان"اجداد حیوانش است. 

 .است کار تقسیمبرقراری روابط  هیپاانسان، اجتماعی است. یعنی بر 
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در  "تنازع بقا"که اصل  کند میمنتقد ما برای نخستین بار در تاریخ کشف 
کاشف "این  دید صالحاست. طبق  "قانون بقای نسل"تکامل طبیعی همان 

و عامل غریزه مسبب دوری  شود می، روابط اجتماعی به غریزه تقلیل داده "بزرگ
ن زندگی قوانی آنو حتی بدتر از  شود میجستن از ستم و خشونت قلمداد 

تمایز یا شکاف بزرگ  حالی که. در شود میبدل به غریزه  ای پروسهاجتماعی طی 
 تواند میشعور است. به همین دلیل  گیری شکلش در یانسان از اجداد حیوان
 .… بارداری را متوقف کند و تواند میپرواز کند.  تواند میطرح اجتماعی بریزد. 

، کنند میاولیه را ایده آلیزه  های کموننویسنده مانند اغلب کسانی که 
. بین بندند میجوامع  آنموجود در  ای پایهچشم بر یک شکاف آنتاگونیستی و 

اولیه همواره بر سر سرزمین و منابع درگیری بود. این  های کمونجوامع گوناگون 
جانورانی را که  ها انسانآنتاگونیسم از هیچ خصلت طبقاتی برخوردار نبود، 

 های انسان. به همین دلیل کشتند می افکندند میرا به خطر  نمنابعشازندگی و 
 یعنی -. تنها زمانی که مازاد تولید شکل گرفت رساندند میدیگر را نیز به قتل 

 به مبنای ها درگیری این – کند تولید نیازهایش بر تر اضافه توانست می فرد هر
ازاد و طبقات در هر یک از جوامع م گیری شکل از قبل تا. شد برده گرفتن اسارت
که نویسنده سطور فوق  گونه آنخوش و خرم نبود و  ها آنبین  روابطِاولیه، 

بشریت )در کل( عاری از خشونت و سرشار از اتحاد نبود. بهتر  کند میقلمداد 
بعدی  یها شکاف ساز زمینهمهر غریزه را بر خود داشت  آنچهاست گفته شود 

این نیست که بشر چقدر امکان دوری جستن از مسیر بعدی تکامل را  سؤالشد. 
به پیش  گونه ایناست که در عمل واقعیت تاریخی  مسئله اینداشت یا خیر، 

را  اش زندگیرفت. انسان کمون اولیه در اسارت طبیعت بود، جبر جنبه اصلی 
ر نبود. بشر اولیه از هیچ گونه آزادی برخوردا تقریباًو از این زاویه  داد میتشکیل 
را نداشت که آگاهانه و داوطلبانه زندگی خود را انتخاب کند و جامعه  آنامکان 

را تغییر دهد. این فرق اساسی بین کمون اولیه با جامعه کمونیستی آینده است 
 .جهانی است ای پدیده اساساًکه 
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ی از نیز شکل دیگر "اولیه میان زن و مرد های نابرابریبذر "، نفی واقع به
موجود در جوامع اولیه است که با ظهور طبقات تبدیل به  ایه شکافندیدن 

 آنشد. موقعیت متفاوت زن و مرد در حیات  ستمگرانهتمایزات و سلسله مراتب 
اولیه مازاد نقش متفاوتی ایفا کرد. برای مثال همین  گیری شکلجوامع حتی در 

طوالنی  نسبتاًک دوره زمانی واقعیت که نوزادان برای مایحتاج اساسی خود طی ی
غذای اصلی وابسته بودند. به قول آردی اسکای بریک این  عنوان بهبه شیر مادر 

محرک اولیه اسالف نخستین ما برای یافتن طرق  قوی احتمال بهنوع نیاز 
در مقطعی  ها فعالیتو انبار کردن نباتات خوراکی بوده است. این  آوری جمع

در ایجاد انباشت اولیه مازاد بازی کرد و جامعه را از  ای کنندهنقش تعیین 
رها کرد؛ و در نهایت راه را برای تکامل بیشتر  تنگ دستانهبقای  های محدودیت

ما در درک  رسان یاریو نیروهای مولده گشود. همه این موضوعات  کار تقسیم
 .است آناز نقش شکاف جنسیتی در جامعه و چگونگی تغییر  تر ماتریالیستی

اصلی تزهای ما این است که جنبش کمونیستی نیازمند تبیین  تأکید
که بسیاری از اقتصاددانان  گونه هماناقتصاد سیاسی ستم بر زن است. 

مارکسیست به تبیین شکاف میان ملل ستمگر و ملل ستمدیده در انباشت 
آنکه  ویژه به، در این زمینه نیز باید چنین کاری صورت گیرد. پردازند میسرمایه 
میان زن و مرد نقش مهمی در انباشت و تقسیم ثروت در همه جوامع  کار تقسیم

زن را بدل به پرولتاریای مرد  داری سرمایهایفا کرد.  داری سرمایهبخصوص در 
کرد. نیروی کار مرد را آزاد کرد اما نیروی کار زن را به شکل درگیر شدن زن در 

د کرد، هنوز این وابستگی ادامه دارد و زیادی وابسته به مر به درجاتکار خانگی 
. برای مثال در کشوری مانند سوئد کند مینقش مهمی در انباشت سرمایه ایفا 
میلیون ساعت است  ۲91۱حدود  دهند میساعات کاری که زنان در خانه انجام 

میلیون  9۲1۱)معادل  شده دادهکه نزدیک به دو برابر ساعات کار تخصیص 
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یا در ایران طبق یک برآورد اولیه سهم  15این کشور است. عت کار( در صنایعسا
 16.باشد میدر صد  9۷در تولید ناخالص ملی نزدیک به  دار خانهکار زنان 

و درگیر نظام کار مزدی  گذارند میحتی زمانی که زنان پا به عرصه تولید 
و  دگیر میپائین تر قرار  های پلهاجتماعی کار در  دهی سازمان، در حیطه شوند می

ما شاهد شکاف و انشقاق جدی در طبقه کارگر هستیم. این تفاوت در میزان 
. بخشی از دهد میخود را نشان  وقت پارهدستمزد، نوع کار، زمان کار و کارهای 

به خاطر درگیر بودن زنان در انجام وظایف دیگری مانند  دقیقاً ها تفاوتاین 
خانواده و کار خانگی است.  سال کهنتولید مثل، نگهداری از فرزند و افراد 

 .کند میپرولتر مرد تثبیت  عنوان بهرا  موقعیتشانوظایفی که 

را  داری سرمایهاساسی نظام  های پایهمارکس در کتاب سرمایه  اگرچه
تحلیل کرد اما به این قبیل موضوعات نپرداخت. تبیین مارکسیستی از اقتصاد 

دارد تا بتوانیم با این ستم در کلیه  ای کنندهسیاسی ستم بر زن نقش تعیین 
را  ندهیآ جامعهمقابله کنیم؛ و بدانیم که  شود می بازتولیداشکالی که تولید و 

عینی ستم بر  های پایهو  ها نابرابریگام بگام این  آنچگونه سازمان دهیم که در 
 .از میان برداشته شوند نهایتاًزن محدود شود و 

در جامعه  "اولیه های نابرابریبذر "ارکرد و ک تأثیرمسلم نقش،  طور به
اولیه نخواهد بود. تحول  های کمونا کمونیستی همانند ی پیشرفتهسوسیالیستی 

که در  گونه آنخواهد شد که این بذر  آنمانع از  ها ایدهدر روابط اجتماعی و 
جریان گذر از جامعه بی طبقه به جوامع طبقاتی ببار نشست، عمل کند. اما بدون 

                                                             
 –  «کار خانگی مبنای مشترک سرمایه ساالری و مردساالری»به نام  یا برگرفته از مقاله -. 95

 .شده در سایت آفتاب درج - 993۱مرداد  99
 این اسالمی، شورای مجلس یها پژوهش مرکز ازشده  نقل -خبرگزاری دانشجویان ایران . 9۱

 شده در سایت اطالعات. . درجباشد یم 9935 سال به متعلق آمار
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 توان نمیمیان زن و مرد  های نابرابریاز جوانب گوناگون  جانبه همهدرک تئوریک 
 .آگاهانه و داوطلبانه خود و جهان را تغییر داد

  

 !مارکسیسم علت و معلولی یا مارکسیسم عامیانه

ساله گذشته و نفی کلیه  95۱علمی طی  های بررسیعلت نفی تمام 
 آن از «… ها چریک»در زمینه انقیاد زن توسط  شده کشفتاریخی  های واقعیت
ظهور  ،(زن بر ستم جمله من) ها ستم و ها نابرابری همه منشأ»: بگویند که روست

که اولین شکل  باشد می داری بردهآمدن جامعه  به وجودمالکیت خصوصی و 
جامعه طبقاتی هم بود. از این روست که انگلس معتقد بود که برای نابودی ستم 

( در اساس، جامعه طبقاتی باید ها نابرابریو  ها ستمجنسیتی )و همه انواع دیگر 
انگلس است. اما این  های بحثدوباره بر  تأکیدیاین جمالت  ظاهراً« از بین برود.

تا پاسخ مشخص به  آید میکردن مارکسیسم  بکار عامیانهامروزه بیشتر  تأکید
طبقاتی گوناگون. درک  های حل راهچگونگی حل ستم جنسیتی و تداخلش با 

 طور بهعامیانه و رایج بسیاری از نیروهای چپ این بوده که با حل ستم طبقاتی 
ستم بر زن نیز حل خواهد شد. این درک تاریخا متعلق به  خودی خودبه

یعنی حزب توده بوده است. این  اش ایرانیهای روسی و پیروان  سترویزیونی
افکند. علیرغم گسستی که حزب  به دورمیراث رویزیونیستی را باید قاطعانه 

کمونیست چین تحت رهبری مائو در این زمینه انجام داد، این گسست در 
جنبش کمونیستی ایران فراگیر نشد. حزب کمونیست چین در جریان ساختمان 

مثبت و منفی شوروی سوسیالیستی دریافت که  های درسوسیالیسم و تکیه بر س
رفع ستم بر زنان را به رفع ستم بر طبقات واگذار کرد. این دو پدیده  توان نمی

مشخص و  ای پدیده عنوان بهو از همان آغاز حل مسئله زنان  اند تنیده درهم
برخورد آگاهانه است. بدون طبقاتی نیازمند  جامعهخاص از مبارزه علیه  ای لحظه

زن، بدون محدود کردن مدام  رهاییدامن زدن به آگاهی در مورد ضرورت 
از  توان نمینابرابری میان زن و مرد و اجتماعی کردن امور مربوط به خانواده 
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. برای آوردجامعه سوسیالیستی به سمت کمونیسم سخنی به میان  گیری جهت
که یک زن در دنیا تحت ستم باشد،  زمانی ات»کرد که  تأکیدهمین مائو بارها 
و در رابطه با پیشرفت بیشتر جامعه سوسیالیستی بر انقالب « کسی آزاد نیست

 .فرهنگی در زمینه خاص زنان انگشت نهاد

تئوریزه کردن این تجربه تالشی است برای مجموعه تزهای پیشنهادی ما 
 .رفتن است تر پیشکمونیستی و  شرفتهیپ

به مسئله زنان و کم بهایی به این  برخوردزمانی که انحرافات در زمینه 
، کسانی پیدا شوند و مدام تکرار کند مینیروی اجتماعی در مبارزه طبقاتی بیداد 

« برای از بین رفتن ستم جنسیتی منتظر از بین رفتن جامعه طبقاتی»کنند 
در کتاب چه باید »باشید. کارشان حکم همان کسی را دارد که به قول لنین 

 .خدا به کارتان برکت دهد گفت میهنگام تشیع جنازه به تشیع کنندگان « کرد؟

نسبت دادن چنین حکمی حتی به انگلس روا نیست. انگلس یک 
این بود  چندالیهماتریالیست دیالکتیسین بود. تمام تالشش در بررسی واقعیات 

علت فراگیر و یک دست را به یک  ها آنپیچیده را ساده نکند و  مسائلکه 
 به «…منشاء خانواده »کاهش ندهد. این متدولوژی بود که در سراسر کتاب 

 کتاب این از ندتوان می دگماتیست یا رویزیونیست ای عده تنها. آید می چشم
 ستم کردن برطرف به را ها ستم همه کردن برطرف و گیرند زمختی نتایج چنین

متد تقلیل گرایانه ای است که حزب ما تحت عنوان  آنند. این، ده حواله طبقاتی
به چالش گرفته است. با تفکر « ستم جنسیتی معلول ستم طبقاتی نیست»
 توان نمی  «شود، معلول نیز تکلیفش مشخص خواهد شد برطرفعلت که »

را بازشناخت و توضیح داد. این متد و تفکر موجب  ها آنو پروسه تغییر  ها واقعیت
مفرط جنبش کمونیستی در زمینه زنان شده است. این تفکر  ماندگی عقب

 .شده است ها کمونیستموجب فلج شدن ذهن بسیاری از 

که در تزهای پیشنهادی و مقاله اقتصاد سیاسی ستم بر زن  گونه همان
مسئله جنسیتی را یک اثر جانبی روابط استثماری  توان میکردیم، نه  تأکید
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یل داد و نه اعالم کرد که با حل مسئله طبقاتی این تقل دار سرمایهمیان کارگر و 
مسئله نیز اتومات حل خواهد شد. مسئله جنسیت و طبقه به شکل تنگاتنگی 

؛ یکی بدون دیگری موجود نیست. از بین رفتن یکی منوط به اند شده تنیده درهم
است که جنبش کمونیستی انقالبی  صدسالدیگری است. قریب  آناز بین رفتن 

کمونیسم نیز   اگر رهایی زنان بدون کمونیسم قابل تصور نباشد،»که:  دریافت
این حقیقت را باید دوباره در دست  17«ست.بدون رهایی زنان قابل تصور نی

فدایی خلق  های چریک»گرفت. این است جدل اساسی میان ما با جریاناتی مانند 
در  کارانه محافظهسنتی و  های دیدگاهدر زمینه مسئله زنان که هنوز از « ایران

 .اند کردهاین زمینه گسست ن

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
و پس از پیروزی انقالب اکتبر در روسیه  ماندنخستین بار توسط آنیسا آراین جمله برای . 9۷

بیان شد. او از زنان بلشویکی بود که به همراه الکساندرا کولنتای رهبری تحوالت انقالبی در 

 .رابطه با زنان را در کشور شوراها بر عهده داشت
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 نفرت از امتیازهای مردانه بورژوایی تا فمنیسماز نقد 

 زنان مسئلهانقالب اکتبر و 

 0686اسفند 
 

 درآمد پیش
 ها کیبلشوتغییر در ترتیب این نوشتار تا حدودی بررسی تئوری و پراتیک 

در مورد  919۷، زیرا حزب بلشویک تا پیش از انقالب اکتبر کند میرا دشوار 
بدون  درنتیجهانترناسیونال دوم بود.  رایج یها هینظر تأثیرزنان تحت  مسئله

 ها کیبلشواز عملکرد  تری عمیقبه درک  توان نمی، ها نظرگاه آنبررسی 
ستی رفرمی یها درکگسست انقالبی لنین از  توان نمی. افزون براین، یافت دست

 غالب بر انترناسیونال دوم در مورد زنان را به قدر کافی برجسته کرد.
به هرروی، ترتیب روشمند این سلسله نوشتار بر این مبنا بود که نخست به 

مارکس و انگلس و عملکرد انترناسیونال اول و دوم در مورد زنان  یها هینظر
قرار گیرد. اما با اختصاص یافتن  موردبررسیشوروی  تجربه آنبپردازد و پس از 

به مناسبت نودمین سالگرد  919۷به اکتبر  "سامان نو"شماره چهار نشریه 
 انقالب شوروی، موجب شد که این بخش زودتر منتشر شود.

عمده به مشی و  طور بهبرای پرهیز از طوالنی شدن مقاله، در این متن  
است  تأکید. نیاز به میپرداز یمر انقالب اکتب هیاولدر دوران  ها کیبلشوعملکرد 

پس از انقالب جامعه  دههکه بررسی انقالب اکتبر بدون توجه به تحوالت سه 
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، در همان فردای 919۷اکتبر شوروی ممکن نیست. زیرا برخی معتقدند انقالب 
پیروزی شکست خورد. به نظر نگارنده، این بی مسئولیتی نسبت به تاریخ است 

جهان را  خواستند یمزن و مردی که آگاهانه  ها ونیلیمکه بدینسان تالش 
طبقه کارگر  تجربهنادیده انگاشته شود. بدیهی است که نخستین  دگرگون کنند،

سنگین( همراه  ها نهیزمبسیار )در برخی  یها اشتباهنوین با  جامعه یزیر یپبرای 
تاریخی خط بطالن کشید.  تجربهبر این  توان نمی ها اشتباهاین  مشاهده بود. اما با

 تجربهمثبت و منفی این  یها جنبهطبقه کارگر بدون برخورد دیالکتیکی به 
 جامعه دهی سازمانمدعی  تواند نمیدر سطحی باالتر  ها آنتاریخی و سنتز 

 سوسیالیستی در قرن بیست و یکم باشد.
زنان با تضادهای واقعی، پیچیده و عظیمی  مسئلهدر مورد  ها کیبلشو

دست و پنجه نرم کردند. تضادهایی که امروز نیز طبقه کارگر در سطح و شکل 
 ها کمونیست، درنتیجهروبروست.  ها آنبا  تر دهیچیپ مراتب بهدیگر و شرایطی 

به درک  توانند ینمبزرگ بشری  تجربهاز این  جانبه همهبدون نگرش عمیق و 
 18زنان دست یابند. مسئلهتی از درس

 

 

 

                                                             
شده به  ها اشاره شتار به آنگفتنی است که منبع بیشتر اطالعات و آمارهایی که در این نو. 93

 اثر تونی کلیف مربوط است. "مبارزه طبقاتی و آزادی زن"ششم و نهم کتاب  یها فصل

Class Struggle and Women s Liberation – Tony Cliff 
دسترس است. این اثر اطالعات  اینترنتی قابل یها تیاین کتاب به زبان انگلیسی و در سا

کمونیستی در مورد زنان در بردارد. البته  یالملل نیعملکرد جنبش ب در مورد مشی و یا ارزنده

میالدی است. ناگفته نماند که تونی  ۱۱این کتاب فقط محدود به تجربه اروپا و آمریکا تا دهه 

مبارزه طبقاتی با رهایی  همحدود از رابط یها اکونومیستی و درک یها شیکلیف به خاطر گرا

 .ها نیست رستی از این تجربهزنان قادر به ارائه سنتز د



38 

 

 آغازی نو
، نقطه عطف نوینی در مسیر رهایی زنان 919۷اکتبر بدون شک انقالب 

زمان چنین  آنمشخص جنبش رهایی زن تا  طور به. تاریخ بشر شود میمحسوب 
این انقالب  پیشگامان -زنان کارگر  ویژه به -جهشی را تجربه نکرده بود. زنان 
شد. انقالبی  ور شعله، توسط زنان کارگر 919۷بودند. آذرخش انقالب در فوریه 

که به انقالب سوسیالیستی اکتبر منجر شد و مسیر تاریخ قرن بیستم را رقم زد. 
 در پیروزی و تثبیت این انقالب ایفا کردند. مؤثریزنان کارگر و دهقان نقش 

ن، انقالبی به وقوع پیوست که رهایی برای نخستین بار در طول تاریخ جها
انقالبی کوتاه و قاطع  یها فرمانقرار داشت. طی  آنزن، آگاهانه در دستور کار 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی حقوق زن و مرد برابر اعالم شد.  یها عرصه همهدر 
، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق طالق و رأیبه رسمیت شناختن حق 

، از میان برداشتن تقاوت حقوقی جنین سقطج اجباری، آزادی ممنوع شد ن ازدوا
، برابری دستمزد میان زن و مرد، به رسمیت "مشروع و نامشروع"میان کودکان 

و آزادی همجنس گرایان  ها کودکشناختن مرخصی دوران بارداری و ایجاد مهد 
 دند.رسان یاریاز قوانین انقالبی بودند که به رهایی زنان  یا مجموعه...  و

در  حتیهیچ حزب دمکراتیک، »، گفت: 9191در جوالی  لنین
یک صدم کاری که ما  ها دههبورژوایی نتوانست طی  یها یجمهور نیتر شرفتهیپ

وی  19«زنان انجام دادیم را انجام دهد.در مورد حقوق  مان حکومتدر اولین سال 
اروپایی در  مانده رعقبکشوما در یک »در دومین سالگرد پیروزی انقالب افزود: 

جنس "طول دو سال کارهایی جهت رهایی زنان و دستیابی به برابری زنان با 
 "شرفتهیپ یها یجمهور"ه درمجموعسال  99۱انجام دادیم که طی  "قوی

 21«دمکراتیک جهان انجام نگرفت.
                                                             

 ۱5، انگلیسی، صفحه 91۷۷، لنین، چاپ مسکو، «درباره رهایی زنان. »91
 1۱، صفحه 9۱، لنین، مجموعه آثار، انگلیسی، جلد «قدرت شوراها و موقعیت زنان. »۲۱
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هرگز ادعاهای لنین غلوآمیز نبودند. پس از گذشت نزدیک به یک قرن از 
انقالب اکتبر، هنوز در بیشتر کشورهای جهان این حقوق با چنین صراحت و 

 شرفتهیپشفافیتی رسمیت نیافته است. شاید برای کسانی که امروز در کشورهای 
چندان مهمی ، برآورده ساختن چنین حقوقی کار کنند یمزندگی  یدار هیسرما

را با کشورهای  9193نبوده است. اما برای پرهیز از چنین قضاوتی باید روسیه 
زمان مقایسه کرد تا عمق دستاوردهای انقالب اکتبر را  آن یدار هیسرما شرفتهیپ

دوره فقط در کشورهایی چون فنالند و  آندر مورد زنان بهتر درک کرد. زنان، در 
داشتند. در فرانسه، مهد انقالب بورژوایی تا پس از جنگ  رأینیوزیلند حق 

 رأیجهانی دوم، یعنی حدود سی سال پس از انقالب اکتبر هنوز زنان از حق 
در  جنین سقط، 91۷1یعنی تا سال  آنمحروم بودند و حدود نیم قرن پس از 

 بود. غیرقانونیاین کشور 
معیارهای  یت گسترد ونوینی به روی آزادی بشر انداز چشمانقالب اکتبر، 

زمان هیچ انقالبی به این میزان نقش  آنداد. تا  ارائهنوینی برای رهایی زنان 
روابط اجتماعی  سنتی زن را به چالش نکشیده بود. در همین انقالب بود که

 سؤالمستمر زیر  طور به آنسنتی مرتبط با  یها شهیاند هیکلمیان زن و مرد و 
در  آنپس از  یها سالکمونیسم جنگی و  دورهطی  قرار گرفتند. زنان و مردان

عمومی، مجموعه مناسبات اجتماعی میان زن و مرد را به نقد  یها کلوب
، از نقد نقش کار دندیطلب یممردساالرانه را به مصاف  یها دهیاو  دندیکش یم

روابط جنسی و نقد  دهیپوسخانگی در برده نگهداشتن زن گرفته تا نقد اخالق 
 مختلف میان زن و مرد. یها عرصهافکار و فرهنگ سنتی در 

جنبش رهایی زن  برجستهیکی از رهبران  ماندآر، آنیسا 9191در سپتامبر 
اگر رهایی زنان بدون »در کشور شوراها، در کشاکش جنگ داخلی اعالم کرد: 

ابل تصور دون رهایی زنان قکمونیسم قابل تصور نباشد، کمونیسم نیز ب
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 آنامروز نیز از درک  "های کمونیست"دیدگاهی که هنوز بسیاری از  21.«نیست.
زن  ها ونیلیمعاجز هستند. این دیدگاه دیالکتیکی عمیق، حاصل پراتیک انقالبی 

طبقاتی گام نهاده بودند.  مبارزه صحنهکارگر و دهقان در روسیه بود که به 
 یها انقالبانقالب اکتبر )همچون کمون پاریس( بیان گسستی تاریخی از 

عطف نوینی برای رهایی  نقطهبورژوایی قرن هیجده و نوزده بود و به همین دلیل 
. ناگفته نماند که این آغاز نوین شود میرهایی زنان محسوب  ویژه بهبشریت و 

 عینی و ذهنی مشخصی روبرو شد. های حدودیتمتاریخی از همان نخست با 
انقالب  یا هیپاتنگاتنگ بین مشی عمومی و  رابطهدر انقالب اکتبر 

 کلی جامعه( یابی سامان و)چگونگی نابود کردن ساختار کهن و پی افکندن طرح ن
با خط مشخص انقالب در مورد رهایی زن چشمگیر بود. چگونگی برخورد به 

 درجهگفت  توان یماین انقالب نیز بدل شد. به جرات  سنج زانیمزنان، به  مسئله
ساختمان سوسیالیسم در  نهیزمدر  ها کیبلشودرستی و نادرستی عملکرد کلی 

 های محدودیتنبود که اولین  جهت بیزنان نیز قابل ارزیابی بود.  مسئلهارتباط با 
آشکار  تر رجستهبزنان، هر چه  مسئلهآغازین انقالب در مورد  یها سالعینی در 

زنان رخ داد  مسئلهاز دستاوردهای انقالب نیز در مورد  ها ینینش عقبشد و اولین 
شکست این انقالب در  نشانهو سرانجام، شکست زنان در امر رهایی خویش، به 

و طی  شد ینماهداف خود بدل شد. چنانچه پیشاپیش هدف رهایی زنان تضعیف 
 توانست ینموروی از یک کشور سوسیالیستی ، ششد ینمبه کنار نهاده  یا پروسه

 تغییر ماهیت دهد. داری سرمایهبه کشوری 
در  ها کیبلشوکوتاه به مشی و عملکرد  یا اشارهاما برای بررسی این روند، 

 .رسد یمبه نظر  یضرورپیش از انقالب  دوره
 

                                                             
، جی. ای. کلمنتس، انتشارات بلومنتان، "بلشویک: زندگی الکساندرا کولنتای یها ستینفم". ۲9

91۷1 
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 پیش از انقالب اکتبر
تحت  زنان مسئلهبا  ها کیبلشوکه اشاره شد، چگونگی برخورد  گونه همان

غالب انترناسیونال دوم بود. به دلیل رشد و گسترش مبارزات  یها شهیاند تأثیر
برای  رأیحق  زنان جلب شد و شعار مسئلهزنان، توجه انترناسیونال دوم به 

زنان، توسط انترناسیونال مورد قبول واقع شد. شعاری که زمانی مورد مخالفت 
زنان، کارکردی  رأیقرار داشت. دفاع از حق  برخی از رهبران انترناسیونال دوم

 مسئلهبر اهمیت  تأکیدمتناقض برای انترناسیونال دوم داشت. از یک سو بیان 
رو به  یها شیگرازنان و توجه طبقه کارگر به این موضوع بود و از سوی دیگر 

. داد یمرشد پارلمانتاریستی و رفرمیستی درون انترناسیونال دوم را نیز پاسخ 
 رأی یآور جمعزنان کارگر به مثابه منبعی برای  ویژه بهیشی که به زنان گرا

محرک انقالب پرولتری  تواند یمیک نیروی اجتماعی که  عنوان بهنه  ستینگر یم
 باشد.

مانند بیشتر احزاب سوسیال دمکرات عضو  ها کیبلشوافزون بر این، 
رفرمیستی و فقط دمکراتیک  یِ مسئلهزنان را یک  مسئلهانترناسیونال دوم، 

مطالبات زنان خصلتی بورژوا  ها دمکراتاز نظر سوسیال  22.پنداشتند یم
تحقق یابد. آنان  داری سرمایهدر چارچوب نظام  توانست یمدمکراتیک داشت که 

برای مقابله با نفوذ زنان بورژوا در جنبش زنان بر مطالبات اقتصادی زنان کارگر 
 تأکیدو...(  ها کودکیان زن و مرد و ایجاد مهد )مانند برابری دستمزد م

تنها از این طریق  کردند یمدوره تصور  آنزنان سوسیالیست در  23داشتند.

                                                             
اکثریت چپ ایران همچنان بر این باوراند که مسئله زنان یک مسئله بورژوا دمکراتیک و . ۲۲

 رفرمیستی است. در ادامه این سلسله نوشتار به نقد این دیدگاه خواهیم پرداخت
و  یدار هیدر جامعه سرما "برابری دستمزد میان زن و مرد"در ادامه این مجموعه شعار . ۲9

قرار خواهد گرفت.  یاین شعار در جامعه سوسیالیستی موردبررسعملی کردن  یها یدگیچیپ

طور اساسی ناظر بر موقعیت کار زن است. میان کار زن با رهایی زن تفاوت کیفی  این شعار به
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 یرو دنبالهتمایز خود را با زنان بورژوا نشان داد و مانع سازش طبقاتی و  توان یم
زنان زنان کارگر از زنان بورژوا شد. از نظر سازمانی نیز مدافع ایجاد تشکالت 

 کارگر بودند که مستقل از زنان بورژوا باشد.

 یها سالزنان، طی  مسئلهحزب بلشویک، این دیدگاه و مشی را در مورد 
زنان تحت  مسئلهبه  ها کیبلشو، به پراتیک گذاشت. برخورد 919۷تا  91۱5

طبقاتی در روسیه نیز بود. استبداد تزاریسم جای  مبارزه یها یژگیو تأثیر
بسیج  ها کیبلشوبرای  درنتیجه. گذاشت ینمچندانی برای پارلمانتاریسم باقی 

چندان کارکردی نداشت. ویژگی دیگر، رقابت شدید  رأیزنان فقط بر مبنای حق 
ود. با بورژوازی لیبرال روسیه بر سر رهبری مبارزات علیه تزار ب ها کیبلشومیان 

روسیه شکاف عمیقی میان طبقه کارگر و بورژوازی لیبرال را نشان  91۱5انقالب 
شد. این  تر عمیقداد، شکافی که با حمایت بورژوازی از جنگ جهانی اول بسیار 

بورژوا باقی  های فمینیستبا  ها کیبلشوبرای اتحاد  سیاسی چندانی نهیزمشکاف 
ت روش انقالبی لنین در فراز و نگذاشت. همین شرایط سیاسی مشخص به موازا

را در مورد جنبش رو به رشد زنان  ها کیبلشونشیب و تدارک انقالب، موقعیت 
 روسیه تعیین کرد.

 آن، در کشور روسیه وجود نداشت. پیش از 91۱5جنبش زنان تا سال 
موجود بود که بیشتر شامل  کرده لیتحصتشکالت محدودی از زنان 

آریستوکرات بودند. این تشکالت، سواد آموزی زنان را تبلیغ  یها ستینفم
و در مواقع جنگ، زنان را  پرداختند یمکارهای خیریه  دهی سازمان، به کردند یم

 طور به. بیداری واقعی زنان کردند یمبرای تولید یونیفورم ارتش تشویق و آماده 

                                                                                                                                   
وجود دارد. تکیه کردن بر شعار دستمزد برابر، لزوماً به معنای رهایی زنان نیست. این شعار 

و تا حدی در  بخشد یطور مشخص توزیع درآمد، بهبود م به موقعیت زن را در مناسبات تولیدی،

مناسبات  نهیدر زم ژهیو به -. اما رهایی زن برد یمردساالرانه را زیر سؤال م یها دهیهمین رابطه ا

 .ردیگ یمختلفی را در بردارد که تنها با دستمزد برابر پاسخ نم یها جنبه - اجتماعی
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رای نخستین بار آغاز شد. ب 91۱5گسترده با آغاز انقالب بورژوا دمکراتیک 
. گفتند یمسخن  شان حقوقکه زنان در مورد  بود میعمو یها جلسهروسیه، شاهد 

اتحادیه زنان برای »سراسری فمنیستی به نام  ، یک تشکیالت91۱5در فوریه 
توسط زنان طبقه متوسط )روشنفکران، معلمان، خبرنگاران( ایجاد  «حقوق برابر

شد که به سرعت رشد کرد و توجه بسیاری از زنان کارگر را به خود جلب کرد. 
حقوق سیاسی زنان بود،  نهیزماین تشکل، خواهان اصالحات بورژوا رادیکالی در 

تی، ملی و بدون تبعیض جنسی رأیحقوقی مانند برابری در مقابل قانون، حق 
اقتصادی زنان کارگر  یها خواستهبیشتر فعاالن این اتحادیه به  هرچندمذهبی. 

عضو نقش فعالی  3۱۱۱، با این حال همین تشکیالت با دادند ینمتوجهی نشان 
کلی سیاسی این تشکل به طیف  یها یریگ جهتایفا کردند.  91۱5در انقالب 

 چپ روسیه نزدیک بود.
که  کرد یمفعالیت  «حزب مترقی زنان»فمنیستی ، تشکل لیبرال زمان هم

 یها خواستهاقتصادی زنان کارگر و دهقان و  یها خواستهعلیرغم پافشاری بر 
 «حزب مترقی زنان». کرد یمرا تبلیغ  یا سازشکارانهحقوقی زنان، سیاست 

با این استدالل که  حتی. کرد یمانقالبی مخالفت  مبارزهبود و با  گرا قانونتشکلی 
. این تشکل کرد یممخالفت  آناعتصاب کارگران به زیان زنان و کودکان است با 
همواره در برابر احزاب چپ  آنقادر به گردآوری نیروی چندانی نشد ولی رهبران 

 .گرفتند یمجبهه 
با گسترش صفوف زنان کارگر در مراکز تولیدی و صنعتی، نقش زنان در 

توانستند  پی درپی یها اعتصابشد. کارگران طی  تر رجستهبمبارزات کارگری 
 باوجودقانونی لغو کنند. طور بهزنان و کودکان را  شبانهتزار را وادار کنند که کار 

کارگری شرکت  یها اعتصابو  91۱5اینکه زنان همانند مردان در انقالب 
این ضعف داشتند، اما سوسیال دمکراسی روسیه نفوذ چندانی بین زنان نداشت. 

نیز پابرجا بود. زنان کارگر تمایلی به  آنپس از  حتیتا زمان انقالب اکتبر و 
، 91۱۷عضویت در حزب یا سندیکاهای کارگری نداشتند. برای مثال در سال 
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درصد از اعضای سندیکای صنایع نساجی را کارگران زن تشکیل  1/1فقط 
زنان کارگرشاغل در این بخش  گستردهکه هیچ تناسبی با تعداد  دادند یم

نماینده،  9۷9، ازتعداد 919۷ششم حزب بلشویک در سال  کنگرهنداشت. در 
پس از انقالب یعنی  حتیدرصد نمایندگان، زن بودند.  ۱فقط ده تن یعنی حدود 

 درصد رسید. 3، تعداد زنان عضو حزب به 91۲۲در سال 
بورژوا  های فمنیست یها جلسهزنان کارگر را از  کردند یمتالش  ها کیبلشو

با  حتی، دادند ینمدور کنند. آنان روی خوشی به تشکل مستقل زنان نشان 
. برای مثال کردند ینمرفقای زنی چون کولنتای نیز چندان همراهی  های تالش

زمانی که اولین تالش کولنتای به بار نشست و توانست تعدادی از زنان کارگر را 
 جلسهن محلی حزب از همکاری برای برگزاری در پترزبورگ متشکل کند فعاال

خود در یکی از  جلسهزنان دریغ کردند. وقتی که کولنتای و زنان کارگر به محل 
زنان ملغی شد و  جلسه»کارگری رسیدند بر سر در محل نوشته بود:  یها کلوب
به همین دلیل فعالیت کلوب زنان کولنتای  «فردا فقط برای مردان است. جلسه

 ا نگرفت.چندان پ
خود ادامه  های تالش، زنانی چون کولنتای به ها یتراش مانعولی علیرغم این 
نفر از  9۱۱تا  ۲۱۱کلوب مطالعاتی شامل  منجر به ها تالشدادند و سرانجام این 
دوره شد که دو سوم شرکت کنندگان، زن بودند. این  آنزنان و مردان آگاه 

و  ها کیبلشوآشکار و شدید سیاسی میان  یها اختالف واسطه بهکلوب نیز 
نیز تحت عنوان اینکه زنان روشنفکر نباید در  یا عدهاز رونق افتاد.  ها کیمنشو
زنان کارگر حضور داشته باشند مانع از شرکت کولنتای در این  یها جلسه

 شدند. ها ییگردهما
 یها کلوبزنان یک پنجم اعضای  91۱3تا  91۱5انقالب  یها سالطی 

. بیشتر این زنان، دادند یمگری )که شش هزار تن عضو داشت( را تشکیل کار
 سال بودند. ۲5باسواد و زیر 
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 نهیئآتشکیل شد  91۱3زنان روس که در دسامبر  کنگرهنخستین 
زنان فمنیست با زنان سوسیالیست بود. این کنگره، توسط  رابطه ینما تمام
مختلف زنان برای اتحاد با یکدیگر تشکیل شده بود. شعار کنگره این  یها گروه
  «زنان باشد. همهجنبش زنان، چه پرولتری، چه بورژوایی، باید برای »بود: 

در ابتدا مخالف شرکت در این کنگره بودند، اما زمانی که با  ها کیبلشو
در این کنگره  ناچار بهزنان کارگر به حضور فعال در این کنگره روبرو شدند  عالقه

یک  عهدهدر این کنگره بر  ها کیبلشوشرکت کردند. ریاست هیأت نمایندگی 
ضعف و محدودیت آشکار این حزب با موضوع زنان بود.  نشانهمرد بود. این امر 

بورژوا  های فمنیستهیأت نمایندگی تالش داشت بر توهم زنان کارگر نسبت به 
به حداقل رساند. ضمن اینکه آماده بود تا در را  ها آنغلبه کند و همکاری میان 
آنان به توافق نرسد آنجا را ترک کنند. در  یها خواستهاولین فرصتی که کنگره با 

خواهان اتحاد وسیع و دمکراتیک میان زنان در کنگره بودند  ها کیمنشومقابل، 
 5۱مبنی بر اتحاد با بورژوازی لیبرال بود. حدود  شان یاسیسکه منطبق بر مشی 

شرکت  آندر  زن ۱5۱تا  5۱۱جلسه پیش از برگزاری کنگره تشکیل شد که 
کردند. با این وجود، تعداد نمایندگان زن کارگر در کنگره بسیار محدود بود. از 

 زنان کارگر بودند. زنان ندهینمانفر  15حاضر در این کنگره فقط  ندهینما 9۱59
از زنان طبقات حاکم،  یا عدهاز سه قشر متفاوت در این کنگره حضور داشتند، 

وابسته  کرده لیتحصتعداد محدودی از زنان کارگر و اکثریت با زنان روشنفکر و 
 نداشتند. ها کیبلشوبه اقشار مرفه جامعه بود که تمایلی به اتحاد سیاسی با 

بورژوا  های فمنیست. کنگره شاهد مشاجرات سیاسی شدید بود یها جلسه
داشتند و خواهان اتحاد زنان، صرف نظر از  تأکیدبر حقوق فردی و مشترک زنان 

باور داشتند که زنان  ها کیبلشوپیوندهای حزبی و طبقاتی بودند. در مقابل، 
طبقات مختلف از حقوق متفاوتی برخوردارند و باید به اشکال مختلف، برای 

 تأکیدبر تشکل جداگانه و مستقل زنان کارگر حقوق جمعی خود مبارزه کنند و 
داشتند. در روز پایانی کنگره، نمایندگان بلشویک جلسه را ترک کردند. اما 
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 یریگ سمت ها کیمنشودوره با  آندر جلسه ماندند. کولنتای در  ها کیمنشو
داشت، اما مواضع وی در این کنگره با هر دو جناح حزب سوسیال دمکرات 

زنان از نظر کیفی با دیگر  مسئلهکولنتای در مورد  یها هینظره متفاوت بود. گرچ
داشت که در مورد  تأکید دوره متفاوت نبود، اما کولنتای آن یها ستیالیسوس

 را مشخص کرد. ها فمنیستو  ها ستیالیسوسزنان، باید تضاد بین  مسئله
، رکودی در اوضاع سیاسی کشور صورت گرفت و 91۱5با شکست انقالب 

سیاسی، یا سرکوب و یا بسیار محدود شدند. این وضعیت تا اعتالی  یها تیفعال
، 9191 تا 919۱ یها سالجنبش کارگری در روسیه ادامه داشت. طی  دوباره

جالبی در جنبش کارگری این کشور اتفاق افتاد. در بسیاری از  دهیپد
 حتی. کردند یمکارگری، زنان کارگر مطالبات مشخص خود را طرح  یها اعتصاب

بزرگ در اعتراض به برخوردهای مردساالرانه و توهین آمیز  یها اعتصاببرخی از 
نسبت به زنان کارگر آغاز شد.  ها کارخانهسر کارگرها و یا کارکنان بخش اداری 

که هنگام سخن گفتن، ادب رعایت شود و سخنان رکیک  خواستند یمزنان 
زن در میان زنان  مسئلهممنوع شود. این امر نشان از رشد آگاهی نسبت به 

 کارگر بود.
اولین مراسم هشت مارس، روز جهانی زن در روسیه  ،9199در سال 

مراسم شرکت کردند.  آنعلیرغم فضای پلیسی برگزار شد و حدود هزار نفر در 
 یها نامه( ستونی را به چاپ ها کیبلشوپیش از این مراسم، روزنامه پراودا )ارگان 

برای  ها نامهبه پیشنهاد لنین به دلیل افزایش ارسال  زنان کارگر اختصاص داد.
انتشار یافت. این نشریه مورد  "زنان کارگر"به نام  یا جداگانه هینشراین ستون، 

استقبال قرار گرفت و در سطح وسیعی پخش شد و تا شروع جنگ جهانی اول، 
شریه که اول این ن شماره سرمقالههفت شماره انتشار یافت.  "زنان کارگر" هینشر

اختصاص  ها فمنیستو بورژوا  ها کیبلشوتوسط پلیس توقیف شد به تفاوت میان 
 یافت.
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جنگ امپریالیستی، شکاف و آنتاگونیسم میان زنان سوسیالیست با 
فمنیست در واگن میهن  یها گروه. تمام ترکرد قیعمبورژوا را  های فمنیست

تعیین  أثیراتتپرستی تزاریسم جای گرفتند و مدافع جنگ شدند. جنگ 
بر زندگی زنان کارگر داشت. از یک سو به دلیل شرکت مردان در جنگ  یا کننده

تعداد زنان کارگر روبه فزونی گذاشت و از سوی دیگر جنبش کارگری که طی 
جنگ سرکوب شده بود، توسط زنان کارگر دوباره قد برافراشت.  یها ماهاولین 

انقالبی در میان زنان کارگر گسترش چشمگیری یافت. در همان دوران،  هیروح
را در سن پترزبورگ و مسکو آغاز کردند. در ژانویه  "نان یها شورش"زنان کارگر 

، در یک گزارش پلیس مخفی آمده بود که زنان، بیشتر از مردان به انقالب 919۷
و چنین نیز  شوند یممنفجر  نزدیکتراند، زنان انبار باروتی هستند که با یک جرقه

 شد.
، در تدارک برگزاری مراسم 919۷وقتی زنان کارگر سن پترزبورگ در  حتی

هشت مارس، روز جهانی زن بودند رهبران محلی بلشویک در ابتدا از آنان 
دفاع ایجاد  یها تهیکمآرام برگزار کنند، اما زنان کارگر  یخواستند که مراسم

گسترش یافت و  که به سرعت ییها اعتصاباختند، کردند و اعتصاب به راه اند
هزار کارگر ابزارهای کار را بر زمین  ۲۱۱همراه شد.  ها آنحزب بلشویک نیز با 

، آغاز شد و به سرنگونی تزاریسم منتهی 919۷نهادند و بدینسان انقالب فوریه 
 شد.

 روبل برای 1در پی این انقالب، حداقل دستمزد برای کارگران تعیین شد، 
، زنان نصف مردان دستمزد آنروبل برای مردان در حالی که پیش از  5زنان، 

 .کردند یمدریافت 
بسزایی ایفا کردند، اما این نقش چندان  وزنان در انقالب فوریه نقش پیشر

بر فعالیت سیاسی زنان کرد و  یا ژهیو تأکید، 919۷ادامه نیافت. لنین در آوریل 
از دمکراسی  توان نمیزنان اگر در زندگی سیاسی شرکت نکنند، »بیان داشت: 
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به پیشنهاد لنین، دفتر  24«کامل و پایدار سخنی گفت تا چه رسد به سوسیالیسم.
دوباره انتشار یافت. تیراژ این  "زنان کارگر" هینشردفتر زنان حزب تشکیل شد و 

مبارزه با کار هزار رسید. این نشریه به افشای جنگ، افشا و  5۱تا  1۱نشریه به 
مربوط به جنبش زنان در روسیه و  مسائلکودکان، خواست هشت ساعت کار و 

بسیاری ایجاد کرد که فعال کردن زنان  یها کلوبپرداخت. حزب،  آنخارج از 
 بود. آن یا هیپاغیرحزبی از اهداف  کارگر

 
 دستاوردهای اکتبر و جهش فکری لنین

که تبلور نابرابری زن و مرد  ییها نشانهعالیم و  همهبا پیروزی انقالب اکتبر 
 رسمی و قانونی از میان برداشته شد. طور بهبود، 

اکتبر، ازدواج مدنی جایگزین  مسلحانهشش هفته پس از پیروزی قیام 
دسامبر همان سال، حق طالق به رسمیت  91ازدواج مذهبی در کلیسا شد. در 

ی که در صورت توافق دو طرف، طور بهبسیار ساده شد،  آن پروسهشناخته شد و 
و در صورت مخالفت یکی از طرفین، دادگاه  شد یمطالق همان لحظه جاری 

هیچ شاهد و دلیل و مدرکی، الزم نبود.  آنکه در  شد یمکوتاهی تشکیل 
آزادی  آن، اتحاد جماهیر شوروی تنها کشوری در جهان بود که در درنتیجه

طالق متحقق شد. اختیار قانونی مرد بر زن و فرزند لغو شد. انتخاب نام 
خانوادگی مشترک به توافق طرفین واگذار شد. حق ارث از میان برداشته شد. 

رایگان شد. داشتن فرزند کمتر برای آزادی زنان  ها مارستانیبزایمان زنان در 
نیز قانونی شد و بدین  جنین قطس، 91۲۱و بر همین مبنا درنوامبر  شد یمتبلیغ 

را قانونی  جنین سقططریق اتحاد جماهیر شوروی اولین کشور اروپایی بود که 
 کرد.

                                                             
 91۲، انگلیسی، صفحه 91۲1، کتاب اول، ۲۱ار، جلد ، لنین، مجموعه آث« 919۷انقالب . »۲1
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که برابری قانونی به معنای  دانستند یممشخص لنین  طور بهو  ها کیبلشو
سنتی، برابری زن و  خانوادهاقتصادی  یها هیپابرابری واقعی نیست و بدون تغییر 

علیرغم تمامی »کرد:  تأکید. لنین بسیار شفاف و با صراحت مرد ممکن نیست
کار خانگی است. حرکت به  برده، زن همچنان کند میقوانینی که زن را آزاد 

به رهبری  جانبه همه مبارزهکه یک  شود میسوی آزادی واقعی زن، زمانی آغاز 
پرولتاریای در قدرت، علیه کارخانگی صورت گیرد و روند تبدیل کار خانگی به 

کولنتای نیز  25«اقتصاد سوسیالیستی در سطحی گسترده نیز آغاز شده باشد.
با جدایی کلیسا از دولت دانست.  تراز همجدایی آشپزخانه از ازدواج را رفرمی 

حزب بلشویک در ارتباط با رهایی زنان انقالبی  یها یریگ جهت نشانه ها این همه
وجود  ها کیبلشوگرچه هنوز درک روشنی از اقتصاد سوسیالیستی در میان  بود.

شاغل شدن هر چه  گرایش عمومی آنان این بود که فقط با آناز  تر مهمنداشت و 
 بیشتر زنان، ستم بر زنان از بین خواهد رفت.

برای محدود کردن کار خانگی، سازمان دادن مهد  ها کیبلشودوره  آندر 
وصله پینه  یها کارگاهعمومی و  یها ییلباسشوعمومی،  یها رستوران، ها کودک
، 91۲۱تا  9191 یها سالند. طی قراردادعمومی را در دستور کار خود  کردن

. این میزان خوردند یمعمومی غذا  یها رستوراننود درصد جمعیت پتروگراد در 
میلیون نفر در  9۲ تقریباً، 91۲۱. طی سال دیرس یمدرصد  ۱۱کو به در مس

 نهیزم. برای کاستن بار زنان در کردند یمعمومی استفاده  یها رستورانشهرها از 
اعالن شد  حتیشد و  تأکیدمراقبت از کودک، بر وظایف دولت در برابر کودکان 

متناقض و نادرست این  یها جنبه)به  "دولت است. مسئلهکودکان،  مسئله"که 
 مبحث در انتهای مقاله خواهیم پرداخت.(

قوانینی را به نفع زنان به تصویب رساند، بلکه  تنها نهحزب و دولت پرولتری 
برای تحقق  یا گسترده یا تودهو فراخواندن زنان، کارزارهای  دهی سازمانبا 

                                                             
 ۱۱و  ۱5 یها ، انگلیسی، صفحه91۷۷، لنین، چاپ مسکو، «درباره رهایی زنان. »۲5
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خود  مسئله رهایی زنان کارگر،»اهداف خویش سازمان داد. طبق رهنمود لنین 
نوامبر  91بدین منظوراولین کنفرانس زنان بلشویک در  26«زنان کارگر است.

. یک سال بعد، کرد یم، فراخوانده شد که هشتاد هزار زن را نمایندگی 919۷
زنان کارگر و دهقان از نواحی  ندهینما 991۷اولین کنفرانس زنان کارگر با حضور 

 قیدوبندبرای رهایی زنان از  ییها طرح مختلف کشور برگزار شد. در این کنفرانس
به تصویب  یفروش تنکار خانگی، تبلیغ زندگی کمونی و مبارزه برای از بین بردن 

و الکساندرا کولنتای )که  ماندآر انیسا رسید. مباحث اصلی این کنفرانس توسط
پیوست( تدوین شد. لنین قاطعانه  ها کیبلشوجنگ امپریالیستی به  دورهدر 

پیروزی انقالب به  نشان داد که بخش آزادی های جنبشتمام  تجربه»کرد:  تأکید
حزب در مارس  کنگرهدر هشتمین  «بستگی دارد. آنمیزان شرکت زنان در 

که زنان نتوانند در  شود میکرد که ستم بر زنان موجب  تأکید، کولنتای 9191
 شود میزن  باید با شرایطی که منجر بر ستم بر»زندگی سیاسی شرکت کنند و 

 27«کنیم. مبارزه کنیم تا بتوانیم زن را از قید مادر بودن و کارخانگی آزاد
 به نام یا تهیکممرکزی حزب،  تهیکم رخانهیدب، 9191در سپتامبر 

 «ژنوتدل»بود.  ماندآرسازمان داد. مسئولیت این کمیته با انیسا  «ژنوتدل»
را در ارتباط با زنان در سراسر کشور بر عهده گرفت. تیراژ  ها فعالیت هیکلرهبری 

به سی هزار رسید. یکی از اهداف  «زنان کمونیست»نام  این نهاد به ماهانه هینشر
، تشویق زنان برای عضویت در حزب و رفع کمبودهای حزب در این «ژنوتدل»

رصد کل د 1/۷نفر )حدود  15۲1۷زمان تعداد زنان حزب به  آنزمینه بود. تا 
واحد محلی کنفرانس نمایندگان زنان کارگر  «ژنوتدل»اعضای حزب( رسیده بود. 

، تعداد کل 91۲9و دهقان را در نواحی مختلف سازمان داد. در اواخر سال 

                                                             
 ۷۲، انگلیسی، صفحه 91۷۷، لنین، چاپ مسکو، «درباره رهایی زنان. »۲۱
به نام تاریخ روسیه  یا ، سی.ای. هیدن، منتشر شده در مجموعه«ژنوتدل و حزب بلشویک. »۲۷

 .95۱، انگلیسی، صفحه 91۷۱(، ۲) 9



51 

 

 دوره. کردند یمنفر رسید که چند میلیون زن را نمایندگی  53۱۱۱نمایندگان به 
موفق شد که زنان را در سطحی گسترده  «ژنوتدل»ماه بود.  9تا  ۲نمایندگی، 

کمونی،  مؤسساتامور جامعه و دولت کند. این نمایندگان در ایجاد  اداره درگیر
فعالیت  ها کودکعمومی، مراقبت از کودکان و مهد  یها یناهارخورهمچون 

خلق نقش قاضی را نیز بر عهده  یها دادگاه. برخی نمایندگان در کردند یم
زن بود.  یها تودهسوادآموزی  «ژنوتدل» فهیوظ ترین ممهداشتند. یکی از 

همچنین کارزارهایی برای حضور زنان در حمایت از جنگ داخلی  «ژنوتدل»
دن به رسان یاریو  ارتباطات ارتش سرخ تأمینسازمان داد، خدمات پزشکی و 

زنان بود. بررسی  یها تیفعالسربازان از جمله  یها خانوادهو  سرپرست یبکودکان 
 جداگانه نیاز دارد. یا مقالهبه  «ژنوتدل» یها تیفعالدقیق 

، مانند مناطق مانده عقبزنان بلشویک در بسیج زنان مناطق  تجربه
داشتن قدرت  باوجود ها کیبلشومسلمان نشین آسیایی شایان توجه است. 

طق به به شکل مخفی در میان زنان این منا ها مدتسیاسی ناچار بودند تا 
 را نسبت به ماهیت ضد زن فرهنگ آنانفعالیت روشنگرانه بپردازند و 

پدرساالرانه و مذهبی آگاه کنند. این شیوه برخورد آگاهانه، با این درک 
 یا توده شده بود که زنان محروم این مناطق داوطلبانه و به شکل یریگ میتصم

حجاب و روبنده از سر برند و بتوانند خود،  سؤالرسوم و سنن ارتجاعی را زیر 
 را در آتش بسوزانند. آنبردارند و 

دستاوردهای انقالبی فوق، محصول تالش آگاهانه و فعالیت شبانه  هیکل
که سرانجام به  ماندآرروزی هزاران هزار زن کمونیست بود. زنانی چون آنیسا 

 ، به مرض وبا درگذشت.91۲۱علت شدت کار از پای افتاد و در اکتبر 
 یا ارزنده ییها تالشزن محصول چنین  مسئلهاز  ها کمونیستتعمیق درک 

روبرو  آنبود. درک نظری پرولتاریای در قدرت، زمانی ارتقا یافت که درعمل با 
دست و پنجه نرم کرد. زمانی که پرولتاریا در حال تالش برای  آنشد و با 

هیت این مناسبات، مناسبات کهنه است، شناخت از ما جایگزینی ساختار نوین با
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 تر جانبه همهاین ستم،  یها سمیمکانمشخص شناخت از ستم بر زن و  طور به
زنان  مسئلهتاریخی لنین با کالرا زتکین در مورد  مصاحبه. این مسئله در شود می

او از  سخنان لنین بیان شناخت ژرف 28، انعکاس یافته است.91۲۱ییز سال در پا

                                                             
مهم این مصاحبه  یها قول طوالنی ضروری است. بخش با اشاره به اهمیت نظر لنین، توجه به این نقل. ۲3

تجدید  9113در سال  ۲1)به انگلیسی و فارسی( شماره  «جهانی برای فتح»انترناسیونالیستی  هیدر نشر
 این مقاله رجوع کنید. به پیوست شده است. چاپ

صنفی تعداد زنان کم است.  یها هیچرا تعداد زنان به میزان تعداد مردان در حزب نیستند؟ چرا در اتحاد»

 یها ویژه برای فعالیت در میان توده یها این حقایق، مواردی تفکر برانگیز هستند. انکار ضرورت گروه

ها بر این  اصولی و رادیکال یاران ما در حزب کارگران کمونیست است. آن ازحد شیزنان، بخشی از رفتار ب
سازمانی باید وجود داشته باشد. من به این  شکل کیکارگری تنها  هیعقیده هستند که در یک اتحاد

اما هر زمان که پای  شود یمقوله آگاهی دارم، اصول و مبانی توسط بسیاری از متفکران انقالبی طلب م

طور مثال زمانی که ذهن از  . بهسازد یاشتباه رهنمون م ر میان باشد این اصول، مردم را بهعدم درک د

، این نگهبانان اصول ناب زند یبدیهی که باید مورد مالحظه قرار بگیرد سرباز م یها تیچنگ زدن به واقع
کتاتوری پرولتاریا را دی میتوان ی. ما نمندیآ یانقالبی ما برم یها استیچگونه از عهده نیازهای تاریخی س

به ساختمان  میتوان یها نم نیز بدون آن گونه نیزن در کنار خود برقرار کنیم. هم ها ونیلیبدون داشتن م

کمونیسم مشغول شویم. ما باید راهی برای دستیابی به آنان پیدا کنیم ما باید مطالعه و تحقیق کنیم تا 

 «این راه را بیابیم.
زنان را طرح کنیم. این درک، یک برنامه حداقل نیست و  یها که خواسته برای ما کامالً صحیح است»

نیست. این کار دال بر آن  "سوسیال دمکراتیک و انترناسیونال دومی"یک برنامه اصالحی به معنای 

برای مدتی طوالنی پابرجا خواهند  یبورژوازی و دولت آن تا ابد حت میکن ینخواهد بود که گویا ما فکر م

ها و منحرف کردن آنان از راه مبارزه انقالبی  زنان با رفرم یها ن کوششی برای منفعل کردن تودهماند. ای
 رشته کیما  یها چنین نیست؛ این کار هرگز یک تقلب رفرمیستی نیست. خواسته عنوان چیه نیست. به

عملی است از نیازهای مبرم زن ضعیف و محروم در سیستم بورژوازی و علیه تحقیرهای  یها یرینتیجه گ

که از نیازهای زنان و ستم  میده یما نشان م ها نیزشتی که باید در این سیستم تحمل کند. با طرح ا

خواهان  نفرت داریم. بله نفرت داریم و ها نیبرزنان آگاهیم؛ از جایگاه ممتاز مردان آگاهیم؛ و از همه ا
نابودی هرگونه ستم و آزاری هستیم که به زن کارگر، به همسر کارگر زن دهقان، به همسر یک شهروند 

. حقوق و شود یاز زوایای بسیاری به زن طبقات ثروتمند نیز وارد م ی؛ و حتشود یمعمولی وارد م

ما موقعیت و منافع زنان را  ، گواهی است بر اینکهمیخواه یاجتماعی که ما از جامعه بورژوازی م یها اقدام
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زمان در  آناست که تا  ییها درکگسست او از  نشانه آناز  تر مهماین مسئله و 
که چگونه برای نخستین  دهد یمجنبش کمونیستی رایج بود. این مصاحبه نشان 

را از  آنو  پردازد یمعملی  طور بهزنان  مسئلهبار در تاریخ، طبقه کارگر به حل 
 . برای نخستین بار، حل یکی ازکند میبورژوایی خارج  یها انقالبچارچوب 

. خورد یمبشری به دیکتاتوری پرولتاریا گره  جامعهتضادهای  ترین مهم
ادبیات  یها یداورپیش "خود  آنچهنقد  لنین در این مصاحبه در یها دغدغه

تالش او  نشانهامتیازدادن به مردساالری نیست بلکه  یا ذره نامد یم "فمینیستی
از دست  آنزنان توسط پرولتاریا و خارج کردن  مسئلهبرای در اختیار گرفتن 

عمیقی است که لنین در مورد نقش  های بحثبورژوازی است. شاهد این مدعا، 
لنین بر کارخانگی در  تأکید. دهد یم ارائهکار خانگی در برده نگهداشتن زنان 

زحمات  نیفرساتر طاقتو  نیمعناتر یببرده نگهداشتن زنان و اینکه چگونه زنان 
، کشند یمدر آشپزخانه و امور خانوادگی را همچون باری دایمی بر دوش  را

همچون آقا و  راحتی بهلنین نقش مردانی را که  آناز  تر مهماست.  توجه قابل
، "شوهر امتیاز و مقام". لنین برد یمهستند زیرسئوال  ها صحنهارباب شاهد این 

را به چالش  "مردان سلطه"و  "وابستگی تام به شوهر"، "حقوق باستانی شوهر"
را، هم در حزب و هم در میان مردم  "صاحب –برده "و مبارزه با بینش  کشد یم

. لنین در این مصاحبه برای داند یماز وظایف سیاسی فعاالن حزب  جزئی
باید نقاط حساس طرز » دیگو یم ها کمونیستدر توصیف بسیاری از  بار نینخست

"«داد. تا یک فرد عامی ظاهر شود. زنان را خراش دربارهفکر آنان 
این امر  29

مردساالرانه در میان  های دیدگاهپیشرفتی کیفی و مهم در نقد نفوذ  نشانه
ستم و تبعیض  هرگونهامتیاز مردانه و  هرگونه. نفرت لنین از هاست ستیکمون

                                                                                                                                   
ها توجه خواهیم کرد. طبیعی است که در نقش  و تحت دیکتاتوری پرولتاریا نیز به آن میریگ یدر نظر م

 ییها ی، نخواهد بود. نه! به هرگز. بلکه در نقش انقالبکنند یقیم مآبی که اذهان را تخدیر م یها ستیرفرم

 «.خوانند یتصاد و روبنای ایدئولوژیکی فرامکه زنان را به شرکت و حضور در بازسازی اق
 9113 - ۲1از نشریه انترناسیونالیستی جهانی برای فتح شماره . ۲1
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 های روش( و ضرورت اتخاذ شود میزمانی که بر زنان طبقات دارا روا  حتی)
 ای حل این مسئله، انعکاس گسست جدی از بینش و روش غالب برانقالبی بر

زنان بود. لنین این پرسش گزنده را طرح  مسئلهانترناسیونال دوم نسبت به 
کارگری کم هستند. لنین در  یها هیاتحادکه چرا تعداد زنان در حزب و  کند می

ویژه برای  یها گروهزنان، تفکر دگماتیستی که ضرورت ایجاد  یابی سازمانمورد 
و تنها به یک شکل سازمانی )اتحادیه کارگری(  رندیپذ ینمکار در میان زنان را 

 ها کمونیست همه. در همین ارتباط او با فراخوانی، کند میرا نقد  کنند یمکفایت 
 .کند میزنان، تشویق  یابی سازمانچگونگی  نهیزمرا به مطالعه و تحقیق در 

در تفکر لنین عناصری از نگرش سیاسی پیشین حزب بلشویک  اگرچه
زنان کارگر(  مسئلهبیش از اندازه بر  تأکیدمشخص  طور بهزنان ) مسئلهنسبت به 

موجود است، اما کافی است مصاحبه لنین با کالرا زتکین را با مشی حزب 
ود. آشکار ش ها تفاوت، مقایسه کرد تا 919۷بلشویک در دوران پیش از انقالب 

نظری نیافت تا این گسست  عرصهلنین فرصت تعمیق این مباحث را در  هرچند
 تری عمیقبیان کند اما روشن است که وی به بینش دیالکتیکی  تر جانبه همهرا 

ه بود. هم او بود که برای نخستین بار بر زوایای یافت دستزنان  مسئلهنسبت به 
 یست نور افکند.مردان کمون مردساالرانهتاریک بینش و عملکرد 

در حزب  تنها نهزنان،  مسئلهاین پیشرفت تاریخی لنین در مورد  متأسفانه
شصت میالدی( چندان  دههتا  ویژه بهبلشویک و جنبش کمونیستی جهان )

نیز  دانند یمپیگیری نشد، بلکه هنوز بسیاری از نیروهایی که خود را کمونیست 
. کمتر حزب یا گروه چپی موجود است که اند نشناختهاین پیشرفت را به رسمیت 

لکرد خود منام برد بر تفکر، مشی و ع آنخراشی را که لنین از  آنحاضر باشد 
 یها عبارتزنان وارد کند. کمتر جریان چپی است که با شنیدن  مسئلهنسبت به 

را بیان تفرقه در  آنچهره برنتابد و  "زنان ژهیوتشکل "و  "امتیازهای مردانه"
قه کارگر نداند. امروز، به رسمیت شناختن دستاوردهای انقالب اکتبر صفوف طب
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زنان،  مسئلهلنین نسبت به  شرفتهیپ های دیدگاهبدون به رسمیت شناختن 
 است. دهیفا یب

 
 واقعی! های محدودیتو  ها یدگیچیپ

مادی ستم بر زن را به  یها هیپاکه قادرند  کردند یمتصور  ها کیبلشو
 نهیزمدر  ها آنسرعت از بین ببرند. این درک انعکاسی از دیدگاه عمومی 

کمونیستی  جامعه بهر سریع پیشرفت سریع انقالب پرولتری در سطح جهان و گذا
. کردند یمچیزی بود که آنان تصور  آناز  تر دهیچیپاما واقعیت بسیار  31بود.

زیادی در  یها تناقضو  ها تیمحدودزنان، مشکالت،  مسئلهحل  نهیزمدر  ویژه به
 مقابل تحوالت انقالبی نمایان شد.

، یعنی یریگ قدرتپراتیک انقالبی دوران اولیه  ترین مهمدر  ها کیبلشو
سنتی میان زن و مرد در برخورد  کار تقسیمپیشبرد جنگ داخلی، نتوانستند بر 

مردان و  فهیوظنظامی را  ارزهمبی که کار تقسیمنظامی غلبه کنند.  مسئلهبه 
. روشن است که بدون حمایت دانست یمزنان  فهیوظپشت جبهه را  یها تیفعال

مختلف، جنگ داخلی به پیروزی دست  یها نهیزمزنان در  فعاالنهو شرکت 
نظامی کوشیدند. اما تعداد  مبارزهبرای شرکت زنان در  ها کیبلشوو  افتی ینم

، تعداد 91۲۱کل زنانی که در جنگ داخلی جنگیدند محدود بود. طبق آمار سال 
نفر در جنگ کشته  9351نفر بود که از میان آنان  ۷9353 زنان در ارتش سرخ

                                                             
در سومین کنگره  «جوانان یها وظیفه سازمان»برای نمونه به سخنرانی لنین تحت عنوان . 9۱

، رجوع شود. لنین در پایان آن 91۲۱اکتبر  ۲کشوری سازمان کمونیستی جوانان روسیه در 

سال دارد، پس  95ازآنکه الکتریفیکاسیون عملی شود، نسلی که اکنون  پس دیگو یسخنرانی م

 ،یفارس ،لنین ،سال آینده در جامعه کمونیستی زندگی خواهد کرد. )منتخب آثار ۲۱تا  9۱از 

 (۷3۱صفحه 
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کل ارتش  یها یزخمو  ها کشته، رقمی که قابل قیاس با مجموع شدند میو زخ
 سرخ نبود.

کوچکی از زنان تفنگچی، سازمان داده شدند که  یها گروهبا این حال، 
بخشی از وظایف  حفاظت از قطارهای زرهی را بر عهده داشتند. همچنین

زنان بود و در مواقعی که شهر توسط نیروهای ضد  عهدهانتظامات شهری نیز بر 
. بخش کوچکی از آوردند یمآنان نیز به نبرد مسلحانه روی  شد یمانقالب اشغال 

، درمجموع شدند. اما دهی سازمانپارتیزانی ارتش سرخ  یها گروهنیز در زنان 
خدمات پزشکی،  ئهارابیشترین نقش زنان در ارتباط مستقیم با جنگ محدود به 

پیشبرد تبلیغات سیاسی و کسب اطالعات از دشمن بود. دالیل اینکه چرا جنگ 
نیاز دارد. امری  یا جداگانهبه بررسی  برد یمسنتی رنج  کار تقسیمداخلی از این 

و  ها یاستراتژبه چگونگی تکامل جنگ در ابتدای قرن بیستم و  ارتباط بیکه 
جنگی نبوده است. به هر روی، این نقش  یها کیتکننظامی و  یها کیتاکت

سنتی در  کار تقسیمخود به خود،  طور بهنظامی  مبارزهمحدود زنان در 
 .کرد یمت و پز توسط آنان را تقویت عنی نگهداری از فرزند و پخی جامعه

، نه میلیون روسی در اثر جنگ 91۲۱تا اواخر سال  9193از اواخر سال 
واگیردار در گذشتند. تولید کشاورزی به  های بیماریداخلی، گرسنگی، سرما و 

رسید.  9191 صدسالدر ۲۱پیش از جنگ و تولید صنعتی به  یها درصدسال 5۱
، بیکاری ابعاد وحشتناکی به خود گرفت. تحت فشارهای ناشی از چنین درنتیجه

 یها تیفعالدولت انقالبی و  یها فرمانوضعیتی آرزوهای زنان برای رهایی که در 
تنازع بقا به مشکل اصلی  مسئله، مدام کمرنگ شد. کرد یمجلوه  «ژنوتدل»

 جامعه بدل شد.
ابی زنان به اشتغال کامل ، دستیها طرحدر دوران کمونیسم جنگی یکی از 

 یها هیاتحادنهادهای دولتی و  همهبود. درآن دوره اشتغال زنان در دستور کار 
 یها هیاتحادو  ها تهیکمقرار گرفت. بالفاصله پس از اکتبر تمامی  کارگری

. اما در کردند یممساوی برخورد  طور بهکارگری به درخواست زنان برای کار 



57 

 

یافت، خود به خود بسیاری از  یا گستردههمین دوران وقتی بیکاری ابعاد 
ی آنان استخدام جا بهو مردان را  کردند یمزنان را اخراج  ها بنگاهو  ها کارخانه

علیه بیکاری احیای قدرت  مؤثرتنها معیار  کردند یم. بسیاری فکر کردند یم
 تولیدی کشور به هر قیمتی است.

اقتصادی ناچار شدند از  نهیزمدر  ها کیبلشوداخلی، پس از پایان جنگ 
کنند و لنین سیاست اقتصادی نوین  نشینی عقبسیاست کمونیسم جنگی 

اجباری برای  نشینی عقبرا فرموله کرد. از نظر لنین این یک  «نپ»موسوم به 
احیای اقتصاد کشور بود. روشن بود که دیگر، سیاست کمونیسم جنگی به دلیل 

 توانست ینمنیز  یا تودهادامه یابد و جنبش انقالبی  توانست ینمپایان جنگ 
دایمی در اوج باقی بماند. اما سیاست اقتصادی نوین، عوارض منفی خود را  طور به

بر دوش زنان سنگینی کرد. تاریخ یک بار  آنبه همراه داشت که بیشترین زیان 
به ناگزیر، نابرابری میان زن و  یدار هیسرمادیگر نشان داد چگونه رشد مناسبات 

 .کند میمرد را تقویت 
طی دوران سیاست اقتصادی نپ، بیکاری رشد بیشتری یافت. از رقم یک 

، به رقم یک میلیون و دویست و 91۲۲ صد و هفتاد و پنج هزار نفر در ژانویه
رسید. زنان به خاطر مهارت کمتر بیشتر از مردان  91۲5چهل هزار نفر در ژانویه 

که درمقابل محدودکردن حقوق زنان  «ژنوتدل»ر معرض بیکاری قرار گرفتند. د
که دستکم در مشاغلی که زنان و مردان از  کرد یم، پافشاری کرد یممقاومت 

مهارت یکسانی برخوردارند، زنان در اولویت اخراج قرار نگیرند. اما پایبندی بر این 
ناچار شد که  حتی «ژنوتدل»، 91۲1نبود. در اوایل  ریپذ امکانچندان  ها سیاست

زنان را بپذیرد تا شاید بهانه برای اخراج زنان کمتر شود. اصل  شبانهاحیای کار 
دستمزد برابر میان زن و مرد نیز به خاطر سودآور نبودنش در افکار عمومی 

بیشتری بابت  یها نهیهزکارفرماها مجبور بودند  چراکهزیرسئوال رفته بود. 
دولتی نیز اصل دستمزد برابر را اجرا  مؤسساتحمایت از استخدام زنان بپردازند. 

 های تالشجدی به  ضربهبیکاری،  ویژه به. شرایط دشوار اقتصادی، کردند ینم
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جهت رهایی زنان وارد کرد. بیکاری زنان، وابستگی اقتصادی آنان را  ها کیبلشو
 حتیروند منفی حقوق زنان تقویت شد.  درنتیجهبه مردان افزایش داد، 

عمومی و دیگر خدمات اجتماعی برچیده  یها آشپزخانهکمونی مانند  مؤسسات
، تعداد وعده غذایی که در مسکو، لنینگراد و حومه سرو 91۲5شدند. در نوامبر 

 یها مراقبتدرصد کودکان شامل  9عدد رسید و فقط  99۷۱۱۱به  شد یم
 ند.بود میعمو

سخت دیگری نیز  صخرهدر مورد رهایی سریع زنان با  ها کیبلشوامیدهای 
کشاورزی مشکالت  نهیزمدر  ویژه بهروسیه  افتهینبرخورد کرد. اقتصاد توسعه 

 شدند یم. هشتاد درصد جمعیت روسیه از دهقانان تشکیل آوردمضاعفی پدید 
اقتصاد  هیپاکه اسیر روابط فئودالی و نیمه فئودالی بودند. کشاورزی روسیه بر 

سختی به اقتدار  ضربهپدرساالر استوار بود. انقالب اکتبر با تقسیم زمین،  خانواده
به حیات خود  سختی جانپدرساالر با  خانوادهزمینداران فئودال بزرگ زد، اما 

در  حتی. دیچرخ ینمامور مزارع بدون تکیه بر نیروی کار خانواده  .داد یمادامه 
 تنها نهگسترده، مبنای تولید بود. این امر  خانواده، اشکالی از تر مانده عقبمناطق 

 مسئلهبلکه به  آوردمحدودیت بزرگی برای رهایی زنان روسیه به بار 
نوین بدل شد. تا  جامعه بهدر مورد چگونگی سامان بخشیدن  یا کننده نییتع

ند، آزادی پدرساالر قرار داشته باش خانوادههای قیدوبندزمانی که زنان جامعه در 
در  ماندگی عقبزن میسر نیست. روشن است که به دلیل وجود دریایی از 

در مورد زنان کمتر شامل حال  ها کیبلشو بخش رهاییاولیه و  یها اقدامروسیه، 
اساسی به مجموعه مناسبات  یا ضربهزنان دهقان شد. گرچه انقالب ارضی 

ما از بین بردن اقتدار دهقان سود جستند، ا آنفئودالی بود و زنان دهقان نیز از 
مشخص با اقتدار  مبارزه)موژیک( پدرساالر نیاز به تغییر ساختار اقتصادی و 

 مردساالرانه در روستا و شهر داشت.
تاریخ را  سالهاکتبر نشان داد که غلبه بر تضادهایی که مُهر هزاران   تجربه

، آسان نیست. حل تضاد میان زن و مرد همچون حل تضاد میان کار خوددارندبر



59 

 

 ریپذ امکانفکری و یدی، تضاد میان کارگر و دهقان و شهر و روستا یک شبه 
سر فرود نیاوردند و بیشترین  ها واقعیتدر برابر این  ها کیبلشونیست. البته 

در پی راهکارهای تالش خود را برای تغییر جهان به کار بردند. آنان در هر مقطع 
شوند. اما این راهکارها نیز مهر  تر کینزدمعینی بودند که به هدف نهایی انقالب 

را بر پیشانی خود داشتند. شوروی  یتجربگ یبمحدودیت تاریخی معینی از جمله 
سوسیالیستی بود و این امر خود  جامعهطبقه کارگر در برپایی  تجربهنخستین 

پیشبرد انقالب ارضی این محدودیت  نهیزمل در محدویت بزرگی بود. برای مثا
در ابعاد  یا مسئلهنمایان است. برای نخستین بار در تاریخ، طبقه کارگر با چنین 

در قدرت،  یا طبقه عنوان بهبسیار گسترده روبرو شد و برای نخستین بار پرولتاریا 
و  تنهایی بهبورژوا دمکراتیک را خود  یها انقالباز  جامانده بهوظایف  ستیبا یم

پیش از  ها کیبلشوگیرد. درست است که سیاست رسمی  اریاختمسئوالنه در 
انقالب، ملی کردن زمین بود و پس از انقالب برای حفظ اتحاد با دهقانان ناچار 

مرگ و زندگی انقالب به این اتحاد وابسته بود. و  شدند که زمین را تقسیم کنند
زمین را بر مبنای خانوار بین دهقانان تقسیم کردند. درحالی که  ها کیبلشو

به  توان یمزمین بیشتر  سرانهبعدی پرولتاریا نشان داد با تقسیم  یها تجربه
در جهت رهایی زنان گام  یتر کالیراداقتدار پدرساالری ضربه زد و به شکل 

شوروی  بهتجردر انقالب چین، با تکیه بر  ها کمونیستبرداشت. مدتی بعد 
زمین )بین مرد و زن دهقان( را اجرا کردند و با این روش  سرانهسیاست تقسیم 

از روسیه  تر یقوفئودالی( در چین که بسیار  خانوادهفئودالیسم )و  یها هیپابه 
 بود، ضربه زدند.

زنان را از زوایای  مسئلهآغازین انقالب، پیچیدگی حل  یها سالتجربه 
کشاند. اعالم برابری حقوق زن و مرد گام مهمی برای  ها کیبلشوگوناگون به رخ 

مشکل نابرابری واقعی که بین  اما این برابری حقوقی شد یمرهایی زنان محسوب 
همواره از قدرت و امتیازهای عینی  گر سلطهزن و مرد وجود داشت را حل نکرد. 

دارد. در  "رحقوق براب"بیشتری برخوردار است و امکان بیشتری برای استفاده از 
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، برابری اند نشدهواقعی از موقعیت فرودستی رها  طور بهکه زنان هنوز  یا جامعه
 جامعهدر  نابرابری موجود را تقویت کند. به قول مارکس تواند یمحقوقی 

در مضمون خود، »و  «حق برابر، در واقع هنوز حق بورژوایی است.»سوسیالیستی 
 31«ی است.گر، حق به نابرابرحقوق دی همهمانند 

آغازین انقالب اکتبر  یها سالحقوق برابر در مورد تضاد میان زن و مرد در 
بروز یافت. این مسئله به  "حق نابرابر واقعی"به شکل برجسته و حادی به شکل 

آزادی طالق نشان داد. مردان  مسئلهخود را در ارتباط با  یا فشردهشکل 
زنان را طالق  راحتی بهبیشترین سود را از حق آزادی طالق جستند. آنان 

آماری در یکی از نواحی  نمونهیک . کردند یمو با زنان دیگر ازدواج  دادند یم
یک طرفه و از جانب مرد اعالم شده  ها ییجدادرصد  ۷۱که  داد یمشوروی نشان 

مردان به عمل با موافقت طرفین انجام گرفته است. در  ها ییجدادرصد  ۷تنها  و
را به اجرا  چندهمسری ،ن و قانونییلی نوککه به ش اند یافت دستموقعیتی 

همسران خویش را تغییر  راحتی به کردند یمگذاردند. آنان هر وقت هوس 
. در روستاها، داشتند یبرمت حمایت از فرزند را از دوش خود یمسئول و دادند یم

 ینند، برخکر استخدام یارگر مزدبگک توانستند ینمه مردان دهقان کاز آنجا 
ار کروی ین ،ردن محصولکتا برای درو  کردند یماوقات در فصل بهار ازدواج 

تا در  دادند یماز برداشت محصول، زن را طالق  ی داشته باشند و پسکمک
 اضافی نباشند. خور نانک یم کردن شکر یزمستان مجبور به س یها ماه

                                                             
گردآوری ا. برزگر، نشر نوید، برلین آلمان  ، ترجمه و۲9، صفحه مارکس، "نقد برنامه گوتا". 99

مباحث مربوط به ساختمان  نیتر یکی از مهم "حق بورژوایی ". 99۷5فدرال، زمستان 

حق "بارز یها سوسیالیسم است. در مورد اینکه چگونه نابرابری میان زن و مرد، یکی از جلوه

در جامعه سوسیالیستی است، بیشتر خواهیم پرداخت و به این پرسش نیز پاسخ  "بورژوایی

طور مشخص مبارزه با نابرابری میان  خواهیم داد که چرا مبارزه برای محدود کردن این حق )به

 .کمونیسم است یسو پیشرفت جامعه سوسیالیستی به یها زن و مرد( یکی از محرک
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بیشتر زنان از درآمد و استقالل اقتصادی برخوردار نبودند؛  ،افزون براین
خانوادگی  یها ییداراه در مورد برابری زن و مرد در مورد کقانونی  حتین یبنابرا

ار تمام درآمدشان یچندانی نداشت. شوهران اخت دهیفاتصویب شده بود در عمل 
ا ی؛ گرفتند یمبر سر دوراهی قرار  ناچار بهبودند و زنانشان  ارباب ها آنرا داشتند. 

 .ماندند یمامکانات مالی تنها  یا ذرها بدون یو  کردند یمد از شوهر اطاعت یبا
ت زنانی یاکم شوروی به شکدر همین مقطع زمانی، تعداد بی شماری از محا

 32رده بودند.کرا ترک  ها آن شوهرانشانه پس از باردار شدن، ک کرد یمدگی یرس
ک یتغییر مدام همسر، توسط مردان به قدری حاد شد که موجب ظهور 

جنبش ارتجاعی در میان زنان شد. آنان در برابر تعطیلی مراکز فحشا، خواست 
 "تیامن"اجرای این طرح  ها آنرا به نظر یردند؛ زکمراکز را طرح  آنبازگشایی 

. شدند ینمرک شوهران خود روبرو و مدام با ت آورد یمبه بار  ها آنشتری برای یب
حمایتی ویژه،  یها اقدامدرک شود که بدون  آزمونی بود تا صحنهانقالب اکتبر 

 علیه فرودستی زنان مبارزه کرد. توان نمی
در روسیه به سر  سرپناه یبمیلیون کودک  1، حدود 91۲۲در سال 

بی  یها طالقمحصول جنگ داخلی و برخی محصول  ها آنشتر یکه ب بردند یم
 برخالفاجتماعی زنان متزلزل شده بود.  -رویه بودند. در عمل موقعیت اقتصادی 

دوران کمونیسم جنگی که فحشا بسیار محدود شده بود، دوباره رواج یافت. در 
وجود  فروش تنهزار  9۱هزار و  9۷، در پتروگراد و مسکو به ترتیب 91۲9سال 

هزار تن رسید. از آوریل  9۲گراد به ، در پترو91۲۲داشت. این رقم در سال 
مراکز فحشا دستگیر  اندرکاران دستنفر از  ۲۲۲3، حدود 91۲5تا آوریل  91۲1

، پس از یک بحث عمومی تغییرهایی در 91۲5شدند. در چنین اوضاعی در سال 
در مورد ازدواج و طالق صورت گرفت. طبق  9193قوانین و مقررات سال 

                                                             
درباره رهایی  "نیمی از آسمان"، کتاب 919صفحه  گایگر، .ا چاثر  ،"خانواده در روسیه". 9۲

 .9111زنان در چین، اثر کلودی بوروایل، ترجمه منیر امیری 
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که از خانواده حمایت مالی  شدند یمدایی متعهد مقررات جدید مردان پس از ج
که طی  ییها ییدارا همهپس از جدایی حق زن را از  ستیبا یمکنند. همچنین 

برای  . هدف از این مقررات ایجاد مانعپرداختند یمازدواج فراهم شده بود، 
در  ها یریگ میتصم. این کردند یمخود را ترک  خانوادهمردانی بود که به آسانی 

عمل در خدمت حمایت و تقویت خانواده قرار داشت، یعنی همان نهادی که از 
رقم خورده است. این تجربه، بیان  آن یریگ شکلنظر تاریخی بردگی زن با 

بر این مسئله که  تأکیدیکارکرد متناقض این نهاد در سوسیالیسم است و 
 پروسهین برد و در مدتی کوتاه خانواده )و همزادش دولت( را از ب توان نمی

 تاریخی جهانی است. پروسهیک  ها آنتضعیف و نابودی 
و مقررات جدید به تغییر کیفی موقعیت زنان در جامعه منجر  ها میتصماما 

دولتی تحت  یدار هیسرما) «نپ»نشد. سیاست اقتصادی نوین موسوم به 
و فقیر دیکتاتوری پرولتاریا( همچنان در سطح شهرها و اقتصاد پراکنده و کوچک 

در سطح روستاها مانعی برای تحکیم آزادی زنان بود. بسیاری از زنان، همچنان 
که بسازند و بسوزند ولی طالق نگیرند. برای مثال بیان  دادند یمترجیح 

چه فایده که دارایی محدود مشترک زن و مرد تقسیم شود. زن که » کردند یم
جه شوهر نیست. شوهر هیچ خطری متو درنتیجه. کند ینمفرزندانش را رها 

خواهد  تر رانهیفقدشوارتر و ولی زندگی برای زن  کند میزن دیگری پیدا  رود یم
آزادی زن به جهش اقتصادی اجتماعی جامعه به سمت  در واقع 33.«شد

 زن چه مسئلهگره خورده بود. اما پرسش این بود که در این جهش،  سوسیالیسم
. این شد یممنافع آنان در نظر گرفته  یا وهیشجایگاهی داشت و چگونه و با چه 

موضوع در بررسی دوران استالین روشن خواهد شد. اما پیش از ورود به بخش 

                                                             
، آر. شلزینگر، لندن، «تغییر رفتار در روسیه شوروی: خانواده در اتحاد جماهیر شوروی» .99

 .11، انگلیسی 9111
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در دوران آغازین  ها کیبلشوتاریخی  های محدودیتبعدی الزم است به برخی 
 انقالب اکتبر نیز اشاره کرد.

 
 تاریخی های محدودیتبرخی 

در انقالب  ها ژاکوبنالگوی  تأثیرتحت  -مشخص لنین طور به - ها کیبلشو 
 یها فرمانسعی داشتند با صدور  ها ژاکوبنبورژوایی فرانسه بودند. آنان مانند 

مقاومت ستمگران را در هم شکنند و موقعیت ستمدیدگان را  ،انقالبی و قاطع
عالن که در ابتدای نوشتار گفته شد این روش در مورد ا گونه همانتقویت کنند. 

برابری حقوق زن و مرد به شکل رادیکالی انجام گرفت. اما تجربه نشان داد که 
درهم شکست اما جایگزین کردن  ممکن است بتوان مناسبات کهنه را به سرعت

 پذیر امکانبه آسانی  -مشخص مناسبات سوسیالیستی طور به -مناسبات نوین 
پرولتری با انقالب بورژوایی نیست. این مقوله بیان تفاوت بنیادین میان انقالب 

بورژوایی، بورژوازی به قدرت برسد،  یها انقالباست. پیش ازآنکه از طریق 
فئودالی رواج یافته بود و به میزان  جامعهدرون  یدار هیسرمامناسبات تولیدی 

ریشه دوانده بود. تسخیر قدرت، توسط بورژوازی به معنای کنار  یا کننده نییتع
بود که از  یدار هیسرمامناسبات تولیدی  هستهفئودالی و تکیه بر  پوستهزدن 
پیش بر ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه اثر گذاشته بود. درست است  ها مدت

که کسب قدرت سیاسی توسط بورژوازی موجب جهشی کیفی در رشد مناسبات 
ی هنگام و از نظر تاریخی نیز چنین شد، اما بورژواز شد یم یدار هیسرماتولیدی 

اقتصادی جامعه نداشت. این مسئله در  یها هیپاتسخیر قدرت، مشکل چندانی با 
پرولتری به کلی متفاوت است. طبقه کارگر زمانی که به قدرت  یها انقالبمورد 

کند.  یزیر هیپاباید مناسبات اقتصادی اجتماعی سوسیالیستی را  ابدی یمدست 
، اما این شود میبه سوسیالیسم فراهم  مادی گذر یها هیپا یدار هیسرمادر نظام 

، هرگز دهد یمانقالبی نشان  طبقهکلی خود را با ظهور یک طور بهمادی که  هیپا
نیست.  یدار هیسرما جامعهبه معنای ظهور مناسبات تولیدی سوسیالیستی در 
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. راستیپذ امکاناین امر فقط پس از کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر 
راه را برای رسیدن به این هدف  ها کیبلشوو قوانین انقالبی  ها فرمان، شک یب

هموار کردند، اما مشکل اصلی حرکت در مسیری بود که از پیش ترسیم نشده 
که به سرعت به سوسیالیسم  کردند یمبود. مشکل فقط این نبود که آنان تصور 

ام و . بلکه مشکل این بود که به جز خطوط عابندی یم)و گاهی کمونیسم( دست 
که تاریخ در  یا فهیوظکلی که مارکس فرموله کرده بود، چندان به قوانین و شرح 

 ،ناگزیر بودند در حین ساختن ها کیبلشودستور کارشان نهاده بود، آگاه نبودند. 
بسازند، کشف و تدوین کنند. قوانین  خواستند یمرا که  یا دهیپدقوانین 

صادی هنوز ناشناخته بود زیرا این اقت نهیزمدر  ویژه بهساختمان سوسیالیسم 
منطبق بر قوانین  کامالًساخته نشده بود. این امر  آننوین تا پیش از  دهیپد

ماتریالیسم تاریخی و چگونگی پیشرفت شناخت بشر بوده و هست. از این زاویه، 
ابتدایی،  یها درک یا پارهبود. اما  ریناپذ اجتنابآزمون و خطا  پروسهگذر از 

. بسیاری، افزود یمگذر از این پروسه  یها یدشوارمحدود و نادرست بر 
لنین نیز سوسیالیسم را  حتی. کردند یمسوسیالیسم را ملی کردن قلمداد 

. مناسبات سوسیالیستی در دانست یممترادف جمع الکتریفیکاسیون و شوراها 
ش شرط پی حتیو سریع تقلیل یافت  شدن یصنعتعملی و نظری به  یها عرصه

 تنها نه، آنپیرامون  های بحثو  ها درکاین  34قرار گرفت. کلکتیویزاسیون
زنان و  مسئلهبلکه در ارتباط با  گذاشت یمعمومی جامعه اثر  یها یریگ برجهت

 تأثیرگوناگون  یها جنبهمشخص نهاد خانواده نیز اثر مستقیم داشت. )به  طور به
بعدی  های بخششوروی دوران استالین در  جامعهبر موقعیت زن در  ها درکاین 

 بیشتر خواهیم پرداخت.(

                                                             
به فصل  توانند یمندان م خواهیم پرداخت. عالقهبه این موضوع در بررسی دوران استالین  .91

 .اثر کلودی بوروایل رجوع کنند "نیمی از آسمان"دوم کتاب 
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بیست میالدی در شوروی در مورد  دههمهمی که در  یها جدلیکی از 
عمومی و رایج رهبران بلشویک  های دیدگاهان جریان داشت، انعکاسی از کودک

عیین دوره در مورد رهایی زنان، ت آننسبت به سوسیالیسم است. یکی از مباحث 
عینی تولید و بازتولید  یها هیپامادر، فرزند و دولت بود. زیرا که یکی از  رابطه

موقعیت فرودستی زن، مسئولیت دایمی نگهداری و مراقبت از فرزندان است. 
این مسئله ملی کردن  حل راه کردند یمدر ابتدا تصور  ها کیبلشوبرخی از 

دولت شوروی  را به شان فرزندانکودکان است و باید مادران را مجبور کرد که 
 بدهند.

ه کست یشک ن»لوناچارسکی )کمیسر فرهنگ دولت شوروی( اظهار داشت: 
ش را یج منسوخ خواهد شد و جایپدر و مادر من و فرزندان ما به تدر یها عبارت
 «د گرفت.ان خواهنکودکو  ها بچهر افراد مسن، افراد بالغ، ینظ ییها عبارت

"یکلوناچارس" یها هینظر
متعلق "گر یان، دکودکه کن تز بود یت از ایدر حما 35

ده به شکلی ین ایخواهند بود. ا "متعلق به دولت "ه به کنبوده، بل "شان نیوالدبه 
دولت  مسئلهان، کودک مسئله»ولنتای، مبنی بر اینکه ک یبند فرمولدر  تر فیخف

بر وظایف دولت در برابر کودکان، در  تأکیدنیز بیان شد. کولنتای برای  «است.
 درجهتعهد اجتماعی مادر بودن در »برد. او گفت:  سؤالعمل نقش زنان را زیر 

ر دادن کودکان ید فرزندان سالم و شاداب است... تعهد بعدی مادر... شیاول تول
د تعهد اجتماعی ی... حق دارد بگو ه زنکار است کن یاست. فقط پس از انجام ا

 36«ابر فرزند به انجام رسانده است.بر خود را در

                                                             
، آر. شلزینگر، لندن، «تغییر رفتار در روسیه شوروی: خانواده در اتحاد جماهیر شوروی» .95

ودی ، درباره رهایی زنان در چین، کل"نیمی از آسمان"نقل شده در کتاب ، انگلیسی،9111

 .991و  13 یها ، صفحه9111بوروایل، ترجمه منیر امیری 
 . همان9۱
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 -یعنی جداکردن اجباری مادران از فرزندان -این سیاست  نبودن یعملاز 
چنین  هیپازنان است. بر  مسئلهان نگاه نادرست به یکه بگذریم، این سیاست ب

 آنتولید مثل و شیر دادن هستند و مادران پس از  ستهیشادیدگاهی، زنان فقط 
ن وظیفه، قلمرو یداشته باشند و ا توانند ینمی در پرورش فرزندان خود یچ ادعایه

ن به مخالفت با یا همسر لنیاکروپسک. شود میت محسوب یم و تربیمتخصصان تعل
فرزندان متعلق به پدر و مادر " برخاست. او با این نظریه که ییها هینظرچنین 

ه کد و گفت از آنجا مخالفت کر "اند دولتفرزندان متعلق به "یا  "اند شیخو
پدر و مادر هستند و  آنفرزندان نه از »افت، یسم زوال خواهد یمونکدولت تحت 

ل که کنه دولت، بل در واقع 37«خودشان هستند. آناز  ها آندولت.  آننه از 
فه دارند. تک تک افراد جامعه، یان وظکودک، در برابر آنجامعه و تمامی اعضای 

 هستند. ها آنک یدئولوژیاخالقی و امسئول پرورش جسمی، ذهنی، 
جامعه به سمت کمونیسم را  یریگ جهتکودکان  مسئلهبرخورد به  وهیش

نونی کو ساختار  کار تقسیم خواهند می ها کمونیستا ی. آدهد یمنیز نشان 
هستند؟ اگر  آنردن که در پی نابود کنینند یا اکاجتماعی را حفظ  یها نقش

ملی کردن "ق ین مهم را از طریفکر کرد که ا توان یمدومی است پس چگونه 
ت فرزندان به جمعی از متخصصان دولتی انجام یامل تربکو سپردن  "کودکان

سوسیالیستی قلمرو انحصاری  جامعهکه نگهداری از فرزندان در  گونه همانداد؟ 
فرزندان متعلق "ست. تفکر یز نیمنفرد نیست، قلمرو متخصصان دولتی ن خانواده

طبقاتی به  جامعهسنتی در  کار تقسیمکردن  جاودانهدرعمل،  "اند دولتبه 
 .ها آناست تا تغییر اساسی و بنیادین  تر یتخصصو  تر افتهی سازماناشکال 

بردگی زن و  هیپابرای بسیاری روشن است که خانواده به شکل کنونی بر 
د وظایف نگهداری از یاین ایده که جامعه با ستم بر فرزند استوار است. اما

                                                             
، 9111رهایی زنان در چین، کلودی بوروایل، ترجمه منیر امیری  درباره، "نیمی از آسمان" .9۷

 .9۱۱صفحه 
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منفرد بردارد، با  یها خانوادهاز دوش  ... را کودکان و همچنین افراد سالخورده و
دولت قرار گیرد، بیشتر مواقع یکسان فرض  عهدهد بر یاینکه این وظایف با

کمونیستی نابودی خانواده به معنای تقویت نقش دولت  جامعه. از منظر شود می
کل اینجاست که بیشتر کسانی که به درستی رهایی نیست. مش ها نهیزمدر این 

هر  چاره عنوان بهنترل دولتی را ک دهند یمزن را، به زوال نهاد خانواده ربط 
به چنین درکی  ها کیبلشو. در انقالب اکتبر نیز بیشتر کنند یمش یدردی ستا

 آغشته بودند.
 یا مسئلهخانواده در اساس  مسئلهکودکان همانند  مسئلهدرست است! 

دیالکتیکی بین نهاد خانواده و  رابطهمربوطه به دولت است، به این معنا که یک 
نهاد دولت موجود است. این دو نهاد همزاد یکدیگر و نابودی یکی در گرو نابودی 

دولت پرولتری با نهاد خانواده  رابطهاست که  مسئله ایندیگری است. تمام 
یک دولت، تا  عنوان بهو دولت پرولتری متناقض است. یعنی از یک س یا رابطه

را در  آنحدودی به حفظ نهاد خانواده محتاج است و از سوی دیگر باید نقش 
دن به تمامی یان بخشیجامعه مدام محدود کند، زیرا خود دولتی است برای پا

خویش برای  یریگ جهت. نقطه قوت اصلی دولت سوسیالیستی در ها دولت
، نهفته است. آن کننده تیتقونهادهای تابع یا  نابودی نهاد دولت و دیگر
دولت پرولتری در ارتباط با رهایی زنان را  یها اقدامایدئولوژی، سیاست، قوانین و 

 محک زد. توان یم یریگ جهتفقط با نگاه به چنین 
دولت پرولتری ناچار است قوانینی برای چگونگی کارکرد  ،برای مثال

به تقویت نهاد  تواند یمدر جامعه تصویب کند. این امر  آنخانواده و نقش 
هدف دولت  یها هیپاهدف  ترین مهمخانواده و دولت منجر شود، یعنی در تضاد با 

باشند که بر  یا گونهقرار گیرد. اما برای اجتناب از این امر، خصلت قوانین باید به 
مفاد "اگزیر باید شامل به ن ،میان زن و مرد فائق آیند. به عبارتی های نابرابری
شود و به حمایت ویژه از زنان بپردازد. زیرا برای مبارزه  "علیه مردان آمیز تبعیض

ن علت یفقط به ابا نابرابری به قوانین نابرابر نیاز است. قوانین در یک جامعه 
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ن یا برای حفظ ایاجتماعی موجودند. هر قانونی  های نابرابریه کوجود دارند 
)مانند  ها آنردن ک کن شهیرا برای ین بورژوایی( و ی)مانند قوان هاست ینابرابر

ن سوسیالیستی(. اگر برابری واقعی برای همه موجود باشد، استفاده از یقوان
ن، موردی نخواهد داشت. قوانین تنها در برابر کسی یا نهادی، افراد جامعه را یقوان

محافظت خواهند کرد. برای اینکه جامعه در مورد مناسبات میان زن و مرد 
را طی کند  یا مرحلهیی برسد که دیگر نیازی به قانون نباشد باید به ناگزیر جا به

مستمر نقش خانواده در  طور به، حقوق زنان تأمینهمچنان قوانینی با  آنکه در 
 حیات ایدئولوژیکی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جامعه را تضعیف کند. مسلم

نابودی نهاد خانواده و دولت بسیار پیچیده و طوالنی است و تنها  پروسهاست که 
ه مبارزات طبقاتی بکه  یا پروسه. شود میحاصل  جهانی -در یک روند تاریخی 

سوسیالیستی و در سطح جهانی  جامعهوازی و پرولتاریا در میان بورژ ،گسترده
 آنبعدی  یها پروسهدر انقالب اکتبر و  ها کیبلشوکه  ییها اقدام می خورد.گره 

 مهم پرتو افکنده شود.  مسئلهانجام دادند موجب شد که بر این 
سر زد، اما  ها کیبلشودر جریان انقالب اکتبر خطاهای کوچک و بزرگی از 

 ها کیبلشو. کاهد ینم ها کیبلشواین امر هرگز از مقام، ارزش و جایگاه تاریخی 
نظری و عملی به  یها عرصهبرای نخستین بار جرات کردند نهاد خانواده را در 

، نهاد خانواده ها کمونیستچالش بکشند. آنان با شجاعت اعالن کردند که از نظر 
شود. هنوز این جرات و شهامت، الهام بخش  سمبل بردگی زن است و باید لغو

 بیاموزند. آناز  یشمار یب های درسباید  ها کمونیستانسانهاست و 
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  درباره مسئله زن :نیلن

نوشته  "درباره مسئله زن یین، گفتگویخاطرات من از لن"است از  یا دهیگزر یمتن ز

ن صورت کیالرا زتکن و ین لنیب 0621 زییه در پاک یالماتکه مین متن بر پاین. اکیالرا زتک

 ر درآمد.یگرفت، به رشته تحر

 
م. ینکزنان را طرح  های خواستهه کح است یصح کامالًما  ین برایبنابرا»

ال یسوس" یبه معن یبرنامه اصالح یکبرنامه حداقل است، و نه  یکن نه یا
ا یه گوکنخواهد بود  آندال بر  این کار. آن "یونال دومیانترناس"و  "یکراتکدم

 یپابرجا باق یطوالن یمدت یبرا یتا ابد حت آنو دولت  یبورژواز میکن یمر کما ف
ها، و  زنان با رفرم های تودهردن کمنفعل  یبرا یوششکن یخواهند ماند. ا

ست؛ ین نیچ عنوان چنیست. به هین یردن آنان از جاده مبارزه انقالبکمنحرف 
رشته  یکما  های خواستهست. ین یستیرفرم یبازحقه  یکوجه  چیبه ه این کار

ف و محروم در یاجات مبرم و زن ضعیاست از احت یعمل یها یریگجه ینت
ند. با کستم تحمل ین سید در ایه باک یزشت یرهایه تحقی، و علیستم بورژوازیس

م؛ از یزنان و ستم بر زنان آگاه یازهایه از نک میده یمما نشان  ها اینطرح 
م و یم. بله، نفرت دارینفرت دار ها اینم؛ و از همه یممتاز مردان آگاهگاه یجا

ارگر، زن دهقان، کارگر، همسر که به زن کم یستم آزار هست هرگونهخواهان محو 
جهات به زن طبقات  یلیاز خ ی؛ و حتشود میوارد  یمرد عاد یکهمسر 

 یجامعه بورژوازه ما از ک یاقدامات اجتماع . حقوق وشود میز وارد یثروتمند ن
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را در نظر  ها آنت و منافع یه ما موقعکنیاست بر ا یگواه میخواه یمزنان  یبرا
ر یه اذهان را تخدک یم مآبیق یها ستیعتاً نه در نقش رفرمی؛ طبمیریگ یم

 یت مساوکه زنان را به شرک یونیه در نقش انقالبکچ وجه. بلیهه . نه! بکنند می
 «.خوانند یمفرا  یکیدئولوژیا یاقتصاد و روبنا یدر بازساز

 آنبا  کش یب یده را دارم ولین عقیه من هم همکنان دادم ین اطمیبه لن
سم یاپورتون عنوان بهده را ین عقی. اذهان نامطمئن و ترسو اشود میمخالفت 

ه ک ییه خواستهاکم یریته را هم در نظر بگکن نید ای. باکنند میرد  کوکمش
ر یده شده و نادرست تفسین است بد فهمکمم میگذار یمزنان جلو  یبرا کنیا

 شود.

ن خطر در مورد هر یا "چه یعنی"»گفت  یناراحت ین با تعجب و قدریلن
ه ترس از کم یوجود دارد. اگر اجازه ده میده یما انجام یم ییگو یه مک یزیچ
باز دارد، بهتر است مناره  یح و ضروریصح یارهاکن مسئله ما را از انجام یا

د تزلزل داشته ینبا یچ عنوانیم، به هید تزلزل داشته باشیم. ما نباین شوینش
ه چه ک نید. درمورد ما تنها ایم لغزیخود خواه یم، واال از اصول واالیباش

م مطرح است. من معتقدم ین چگونه بخواهیه همچنکست، بلیم مطرح نیبخواه
ه ک یاز مطالبات غات خودید در تبلی. ما نباام کردهروشن  یافکن را به حد یه اک

ن یا یبرا ید زمانیط، بایم. نه! بسته به شرای، بت بسازمیکن یمزنان مطرح  یبرا
 ها اینشه، همه یم. و همینکگر مبارزه ید های خواسته یبرا یو زمان ها خواست

  «ا باشد.یپرولتار ید در اتحاد با منافع عمومیبا

ران کمحترم و با نو یبورژوازن نوع ما را با دار و دسته یاز ا یهر نزاع»
ر یار دسته اخکن ی. اکند میه به همان اندازه محترم هستند، سرشاخ کست یرفرم

ا یـ  خواهند مین را نیا ها آنه کما بجنگد ـ  یا تحت رهبریه ک کند میرا مجبور 
و  کند می کیکه ما را از آنان تفکن مبارزه است ینقاب خود را به دور اندازند. ا

ب اعتماد توده زنان را بطرف ما ین ترتی. بددهد میما را نشان  یستیمونکچهره 
، ندیب یمه خود را استثمار شده و تحت سلطه مردان ک ای توده؛ شود میجلب 
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ل خود را در هم کدر  ییاران و جامعه بورژواکه تحت قدرت صاحبک ای توده
شان  کرده و ترکانت یخ ها آنه همه به کارگر ک. زنان ابدی یمسته و برده کش

ا الزم یآ همراه ما بجنگند. یدسته جمع طور بهد یه باک کنند می ک، دراند کرده 
ه مبارزه کن موضوع وادارم یار اکا شما را به اعالم آشی نمکارا اعالم کاست آش

با هدف به  یعنین با هدف عمده ما مرتبط باشد. ید همچنیحقوق زنان، با یبرا
ن جزء یا؟ در حال حاضر، ایپرولتار یتاتوریکد یدست آوردن قدرت و برقرار

 ین روشن است، مطلقاً روشن. ولین خواهد بود. ایان چنکماکماست و  یالفبا
با  –م ینکه کین خواست تیا یه ما فقط روکاگر  -ارگر کع زنان یوس های توده
ن یاگر ا ینخواهند شد؛ حت یسب قدرت دولتک یاق جذب مبارزه برایاشت

م. نه هزار بار نه! ما ینکر کرا  کم و گوش فلیرنا جار بزنکخواست را با بوق و 
ازها و آمال ی، نها رنج با یاسین خواست را به لحاظ سید در اذهان توده زنان ایبا

 چهان آن یا برایپرولتار یتاتوریکه دکد بدانند یبا ها آنم. همه یزیامیارگر بکزنان 
امل حقوق با مردان، هم قانوناً و هم در عمل، در ک یخواهد داشت: تساو یمعن

 یقدرت بورژواز ین نابودیتضم یبه معن ها اینخانواده، در دولت و در جامعه، 
 «است.

ن نمونه بزرگ ما خواهد ی. اکند مین را ثابت یا یه شورویمن گفتم روس
مطرح  ینینو در سطحزنان را  های خواسته یه شورویروس»ن ادامه داد: یلن .بود
ن یگر موضوع مبارزه بید ها خواستهن یا ایپرولتار یتاتوریک. تحت دکند می

 ییها خشتشدن  ین مطالبات پس از عملیستند. این یا و بورژوازیپرولتار
ار به کن ی. اشود میاستفاده  آناز  یستیمونکه در ساختن جامعه کخواهند بود 

ا را نشان یرولتارسب قدرت توسط پکت یاهم یشورو یمرزها یسو آنزنان 
 ید با برجستگینجا و آنجا را بایآنان در ا یت اجتماعی. اختالف موقعدهد می

 یانقالب یمبارزات طبقات یزنان را برا های تودهت یم و حماینشان ده یا جسورانه
ه یپا یکروشن از اصول و بر  که دریج توده زنان بر پایم. بسینکا جلب یپرولتار

آنان  یروزیست و پیمونکاحزاب  یبرا یمسئله اساس یکم، کمح یالتکیتش
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ن مسئله یدرست از ا ک)دولت( ما هنوز فاقد در یسراسر های بخشاست. 
 یش تحت رهبرکاز زنان زحمت ای تودهجنبش  یک جادینه ایدر زم ها آنهستند. 

 کنند مین کدر ها آن. اند کردهبه برخورد منفعل و صبر و انتظار عادت  یستیمونک
ت حزب است؛ یمهم از فعال یبخش ای تودهن جنبش یچن یک یرشد و رهبره ک
 یکضرورت و ارزش  یگاه ها آنه کنیحزب است. ا های فعالیتل کاز  یمین

شتر جنبه ی، بشناسند یم به رسمیتع را یسو یهدفمند، قو یستیمونکجنبش 
 «.یفه حزبیظو یمشغول دل یکدارد تا  یافالطون یها تعارف

نمودن  یدن انقالبیشکدان یفه به میظوان زنان یغ در میو تبلج ییآنان ته»
زنان  یفقط برا یا فهیوظ عنوان بهنه چندان مهم و  یارک عنوان به آنان را

، فقط رود نمیش یرومندتر پیعتر و نیار سرکن ی. و اگر اکنند می یست تلقیمونک
ن یغلط! ا اساساًن غلط است، ی. ادانند یمست را مستحق سرزنش یمونکزنان 

نه برخورد نادرست کواژگون شده است.  ین تساویان است. ایعر یطلب ییجدا
( در کنم ینمصحبت  یه شورویست؟ )من درباره روسیما چ یسراسر های بخش

ن یهم قاًیدقآنان است.  یم گرفتن زنان و دست آوردهاکن دست یا ییل نهایتحل
ه، کگفت  توان میمان  یاز رفقا یاریف بسیهنوز در توص متأسفانهاست! 

د نقطه حساس ینان بایاطم یبرا .ظاهر شود یعام یکست را خراش بده تا یمونک
ن حرف چه یاثبات ا یم. برایر آنان درباره زنان خراش را دهکمانند طرز ف

ال راحت مشغول یه مردم با خکو روزمره  یرارکن منظره تیبهتر از ا یشاهد
قت آنان را هدر ومام نواخت خانه، تیک ار مبتذل وک هکهستند  یزنان یتماشا

، کند میند ک، روحشان را پژمرده و ذهنشان را کند می شان خسته، دهد می
ه منظور کست ی. الزم به گفتن نکند میرا سست  شان ارادهف و یقلبشان را ضع

شان را  انکودکار منزل و مراقبت از که همه کست ین ییبورژوا یها خانممن 
ه شامل کت زنان است یثرک. بحث من در مورد ازندیر یمار کبدوش خدمت

ارخانه به سر برده و مزد کروز را در  ها آناگر  ی. حتشود میز یارگران نکهمسران 
 «گرفته باشند. 
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 کمکه با کان پرولترها هستند یاز م یاز شوهران، حت یمکار یتعداد بس»
او  یها ینگرانو استن بار زحمات کر کبه ف "ار زنانهک"ن یبه همسرشان در ا

ن خالف یر، اینند. خکن زحمت خالص یاز ا کامالًرا  یا بخواهند ویباشند. 
است. زن در  یاستراحت و راحت یه در پک یاست، شوهر "از و مقام شوهریامت"

. حق کند می یز قربانیار ناچکش هر روز خود را با هزاران یزن خو یخانگ یزندگ
 ینیلحاظ عه پابرجا مانده است. ب سروصدا یشوهر و سرور و ارباب زن ب یباستان
... من از  ده هم داردیل پوشکن انتقام شی، اگیرد میز از ارباب انتقام یبرده ن
ت یست، فعالین ها کتاب ین شناخت فقط از رویارگران با خبرم، اک یزندگ

ز یت مردان را نیترب طورکلی بهما  یاسیار سکان توده زنان و یما در م یستیمونک
دگاه برده دارانه را، هم از حزب و ید دی. ما باکند میجاب یا یتوجه قابلزان یمبه 

 نیماست، ا یاسیف سیاز وظا یکین یم. اینکن کشه یر ها تودهان یهم از م

ه کزن و مرد  یاز رفقا یل نهادکیه تشکاست  یفه همانقدر عاجل و ضروریوظ
ان زنان یرا در م یار حزبکت شده باشند و یترب یبه خوب یو عمل یکاز نظر تئور

 برند.  پیش بهارگر ک
 ن پاسخ داد:یچن یه شورویدر روس ینونکط یمن درباره شرا سؤالن به یلن

ست و یمونکبه همراه حزب  مسلماًـ و  یپرولتر یتاتوریکومت دکح»
 های دیدگاهتا بر  آورند یمعمل ه را ب یوششکـ هر  یگرراک یها هیاتحاد
ر یهنه و غکات یب روحین ترتیند و بدیمردان و زنان فائق آ افتاده عقب

زنان در مقابل  ه مردان وکست یبه گفتن ن یازینند. نکن کشه یرا ر یستیمونک
وضوح شاهد خواست صادقانه به ه ب ها عرصههستند. ما در همه  یقانون مساو

، یاقتصاد های فعالیتت در کشر یزنان برا یم. ما رویهست ین برابریتحقق ا
 یآموزش مؤسساتو  ها رشته. همه میکن یمحساب  یو دولت یت، قانونگزاریریمد

نند. ما یم ببیبهتر تعل یو اجتماع یزنان باز است. تا بتوانند از نظر تخصص یه روی
 یها بنگاه، و ها خانه ی، رخت شوها ینهارخورو  ها آشپزخانهجاد یدر حال ا

، ها انستکودک، ها مهدکودکم یا دارم. میهست کو مشتر یعموم یراتیتعم
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الم ک یک. به میکن یم سیتأسگوناگون را  یآموزش مؤسساتو  کودک یها خانه
و  یدار خانهفه یتا وظ میگذار یممانه ملزومات برنامه خود را به اجرا یم صمیما دار

ن یل شود. بدیفه جامعه تبدیخارج شده و به وظ یآموزش از عهده خانوار فرد
ه ک ییها یوابستگ یو تمام یخانگ یهنه بردگک یرهایجه زن از زنکگونه است 

 طور بهالت خود را یو تما ها ییتواناد توان می ؛شود میش دارد رها یبه شوهر خو
 یبرا یانات بهترکط خانه امیان نسبت به محکودکامل در جامعه بروز دهد. ک

ن یم. و ایدر جهان دار ار مربوط به زنان راکقانون  نیتر شرفتهیپابند. ما ی یرشد م
. ما در حال آید میل به اجرا در کارگران متشک یندگان رسمیقانون توسط نما

مادران،  یو بهداشت یز درمانک، مراکودک-مادر یها خانهمان و یز زاکمرا سیتأس
م. ما یان، و امثالهم هستکودکاز نوزادان و  یدر مورد نگهدار یآموزش یها کالس

 «.میزن یمدست  یار به تالشیکبه زنان محتاج و ب کمک یبرا

اگر، هنوز کاجات زنان یبا توجه به احت ها اینه همه کم یدان یم کامالً»
ن، یا باوجودار فاصله دارد. یآنان بس یواقع یه هنوز از رهاکنیم است، و اکار یبس

ار یوجود داشت، قدم بس یه داریو تحت سرما یه تزاریدر روس یطینسبت به شرا
هنوز  یه داریه سرماک یط در نقاطیسه با شرای، در مقامضافاًبه جلو است.  یبزرگ

شروع خوب در جهت  یکن یاست. ا یادیار زیشرفت بسیسلطه بالمنازع دارد، پ
م داد. به یادامه خواه آنمستمر و با تمام توان به توسعه  طور بهح است، و ما یصح

ه ک شود میروشنتر  گذرد یمه کروز  را هریز میده یمنان خاطر یشما هم اطم
ن در ید، اینکب رش راکم. فیشرفت نداریان پکزن ما ام ها ونیلیمبدون حضور 

دارد.  یچه معن دهند یمل کیت را تشیه دهقانان هشتاد درصد جمعک یشورک
همراه ه اد زنان را بیو انق یفرد یدار خانه، با خود کوچک یشت و زرع دهقانک
د بود، به شرط یبهتر از ما خواه مراتب به یطین جهت در شرای. شما از اآورد یم
 یسب قدرت براکزمان  یخیه از نظر تارکند ک کا شما باالخره دریه پرولتارکنیا

به خود راه  یدیالت، ناامکتمام مش باوجودده است. در ضمن، ما یانقالب، فرا رس
ن ضرورت یهمچن. کنند میما هم رشد  یروهایالت نکش مشی. با افزامیده ینم
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. منظورم کند میردن توده زنان کتازه آزاد  یها راهافتن یرا وادار به  ، مایعمل
ها  ستیه رفرمک ییبورژواز یاست و نه همبستگ یستیمونکقانه یرف یهمبستگ
ه ارزان کسر یخود را همانند بو یه شور انقالبک ییها ستی؛ رفرمکنند میموعظه 

ن یهمراه باشد؛ تا ا یارات فردکد با ابتیبا یانقالب ی. همبستگاند دادهاز دست 
 یتاتوریکب شود. تحت دکیتر آنل شده با یتبد یت جمعیارات به فعالکابت

ش یز پیسم، در دهات نیمونکدن به یق تحقق بخشیزنان از طر یا، آزادیپرولتار
اد یانتظار ز یشاورزکردن صنعت و کزه یانکن جهت من از میخواهد رفت. از ا

م است، به طرز خارق العاده ین راه عظیالت اکطرح مهم است! مش یکن یدارم. ا
آزاد  ها تودهقدرتمند نهفته در  یروهاید نیالت باکغلبه بر مش یم. برایعظ یا

 «ند.یت جوکار شرکن ید در ایزن با ها ونیلیمابند. یم ید تعلیبا ها آنشود؛ 

ن به صحبت ادامه داد. یلن یبار زنگ زد ول نفر دو یکقه آخر، یدر ده دق
 «!میآ یمدارم »اد زد: یفر رفت یمردن در کباز  یه براک یبعد در حال

 ن گفت: یرد و چنکسپس با لبخند رو به من 

م کرد میزن صحبت  یکه با کت ین واقعیاز ا خواهم یمالرا، کد یدان یم"»
 نیدهم. هرچند ا ردن ارائهکر یبهانه د عنوان بهزنانه را  ینم و پر حرفکاستفاده 

ه شما کد گفت یبا طورکلی بهو نه زن.  زد یمشتر حرف یه بکن مرد بود یبار ا
همه حرف  نیرد اکق یه مرا تشوکن بود ید اید؛ شایهست یخوب واقعاًشنونده 

 «بزنم.

 رد.ک کمکدن پالتو به من یدر پوش ین شوخین با ایلن

ست. شما به یاشتوتگارت نو، کد، مسین لباس بپوشید گرمتر از ایشما با»
 «د. خداحافظ.ید. سرما نخوریاج داریمراقبت احت

 م فشرد.کو دست مرا مح
  

 0668، 24فتح شماره  یبرا یاز مجله جهان
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 "ژنولوژی"

 مادر در جهان اوجاالن  الههزن اثیری و 

 0666 وریشهر

 
 -که در نقد خط سیاسی است این نوشتار فصلی از کتابی  –توضیح 

آزاد ( و حزب حیات PKKایدئولوژیک حزب کارگران کردستان )پ ک ک 
و شده  طور مشخص افکار و عقاید اوجاالن نوشته ( و بهPJAKکردستان )پژاک 

این کتاب حاصل کار جمعی و یافته است. انتشار  9915در سال سرانجام در 
( مائوئیست – لنینیست –مشترک رفقای حزب کمونیست ایران )مارکسیست 

 جنبش برای وقایع این که اهمیتی و روز سیاسی وقایع به توجه با. است
طور  فصل از این کتاب که به کی دارد، خاورمیانه منطقه مردم و کردستان

صورت جداگانه  مشخص به مسئله زنان در اندیشه اوجاالن اختصاص داشته به
این متن بر روی مبانی تئوریک  یابد. الزم به ذکر است که تمرکزانتشار می

متن پیش از رویدادهای اخیر این اندیشه و نگاه اوجاالن به مسئله زنان است و 
ناظر بر وقایع  این نوشتهکردستان سوریه )روژئاوا( نگارش یافته است. اگرچه 

نیست اما  -در مقابل نیروهای ارتجاعی  روژئاوا ردِمقاومت زنان کُ مشخصاً –اخیر 
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رد و دورنما و سرانجام این مقاومت در مقاومت زنان کُ های محرکبه درک 
 رساند.چارچوب خط فکری اوجاالن یاری می

ویژه زنانی که رد، بههدف ما از این نقد پاسخ به این پرسش است آیا زنان کُ
ها و افکار حاکم بر کنند با تکیه به دیدگاهامروزه در صفوف این حزب مبارزه می

ایی واقعی دست خواهند یافت؟ آیا زنان کرد قادر خواهند شد با این حزب به ره
زنجیرهای هزاران ساله  ،برخاسته از این افکار های سیاستها و تکیه به برنامه

 ستم و استثمار را از هم بگسلند یا خیر؟
زنان   عادالنهبسیاری از نیروهای چپ و مردم مترقی منطقه به مقاومت 

بیان  ،اند. این امر بیان یک ضرورت عینی استکرد در کوبانی و روژئاوا امید بسته
تمایل و آرزویی است که اکثریت مردم این منطقه برای رهایی از این شرایط 

 یسو ای است بهآمیز دارند. برای بسیاری این مقاومت روزنهبار و فاجعهفالکت
یکی از های بنیادگرای اسالمی چون داعش که ویژه آنکه در مقابل نیروآزادی. به

گرفته که زنان در صف  شکلستیزی است، مقاومتی زن شان یاصلهای  همشخص
 بخش رهاییای است که تصور پروژه آنقرار دارند. این امر خود نشانه  آناول 

قابل تحقق نخواهد بود.  اساساًبدون شرکت زنان غیرممکن است بلکه  تنها نه
متفاوت از  کیفیتحل و دو جامعه آزادی یا انقیاد زن تمایز دو نگرش، دو راه

 دهد.یکدیگر را نشان می
سیاسی   صحنه نیست که این آرزومندی و امید را در آن تهقصد این نوش

از هرگونه  دور خواهد با چشمانی باز و بهروز نقش بر آب کند، بلکه از همگان می
یت نگاه کرده و حقیقت را جستجو کنند. واقعیتِ واقع به داوری پیشتوهم و 

 سیاسی –بزرگ این است که سرنوشت هر جنگ و مقاومتی را خط ایدئولوژیک 
گیری . این خطِ رهبری کننده است که ماهیت، جهتکند می تعیین آن بر حاکم

. با توجه به این امر کند می مشخصانقالبی را  -ای و سرانجام یک مقاومت توده
توان از یکسو تضادها و تناقضات واقعی میان مقاومت عادالنه و است که می

خط رهبری  های محدودیترد را با زنان کُ مشخصاًرد واقعی مردم کُ های خواست
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پیگیر و تا  حل راه به دنبال یک آناز  تر مهمفهمید و از سوی دیگر و  آن  کننده
بینی نیست به آخر انقالبی و کمونیستی بود. مسئله بر سر بدبینی یا خوش

ها بینی همانند خطرات و فرصتاست. بدبینی و خوشانقالبی بینی مسئله واقع
توان تضاد است که میمتنها با خوانش صحیح از واقعیت  و دو سر یک تضادند

ظاهر بی ی اول در بدترین شرایط بههمانند لنین در دوران تیر و تار جنگ جهان
 رهایی و آزادی بشریت گشود. یسو ای واقعی بهحلی پیدا کرد و پنجره، راهحل راه

ویژه زنان کرد در اگر نیروهای کمونیست و انقالبی و مردم مترقی منطقه به
های سخت شان با صخره کشتی امیدهای ،حلی نباشندجستجوی چنین راه

. حاشا که آوردتری به بار های بزرگبسا ناامیدی خواهد کرد و چهواقعیت برخورد 
 چنین شود!

 
 مقدمه

حزب پژاک و همچنین ک و  ک نقش و حضور پررنگ زنان در صفوف پ
 همههای تابع آنان، برای تمامی تشکلاتحاد دمکراتیک کردستان سوریه و 

کسانی که مدافع رهایی ملت کرد و رهایی ستمدیدگان و استثمارشوندگان این 
مبارزات  تأثیراین حضور از یکسو حاصل  است.درخور توجه منطقه هستند 

میالدی در  1۱و  3۱را در دهه  آنک ابتکار عمل  ک ای است که پعادالنه
صادی بیان تغییرات عظیم اقت آناز  تر مهماز سوی دیگر و  ،دست داشت

در منطقه  طورکلی بهای است که در چند دهه اخیر در ترکیه و اجتماعی
عنوان نیروی خاورمیانه و جهان صورت گرفته و موجب به میدان آمدن زنان به

هر آنجایی است  آننشانه عالوه  مبارزه شده است. به  عرصهانفجاری قدرتمند در 
 صدچندانمردم تحمیل شود میل به پیشرفت  بر زور بهمانده روابط عقبکه 

 خواهد بود.
ملی کرد در قرن بیستم به دلیل آغشته بودن به افکار  های جنبشتاریخا 

شدند. زنان مانده مانع از حضور فعال زنان در این جنبش میفئودالی و عقب
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شان جایگاهی در این جنبش شدند و آزادیجنبش محسوب می  جبههپشتِ 
 "پیشمرگه"شد. حضور زنان در صفوف مبارزه مسلحانه مخالفت مینداشت و با 

ایران و جنگ  5۷مرد بود و پیشمرگایتی مفهومی مردانه. تنها پس از انقالب 
طور قسمی حضور زن در جنبش کردستان ساله در کردستان، بهمقاومت ده

 کمونیست و انقالبی در جنبش کردستان ایران در درهم  برجسته شد. نیروهای
مانده نقش مؤثری ایفا کرده و توانستند تا حدی عقب های سنتشکستن این 

 افکار و عقاید مردساالرانه در این زمینه را به چالش کشند.
ملی )تحت رهبری نیروهای  بخش رهایی های جنبش  رابطهطور کل اما به

 غیرپرولتری( و ایدئولوژی ناسیونالیستی با مسئله رهایی زنان دوگانه بوده و
شد و آنان را موجب بیداری سیاسی زنان می ها جنبشهست. از یکسو ظهور این 

کشاند، از سوی دیگر حد و مانعی برای ایفای نقش به عرصه مبارزه اجتماعی می
کرد. علت اساسی این امر افق و برنامه زنان و فرآیند رها شدن آنان ایجاد می

ای له زن به شکل فشردهئعالوه طرح مس بود. به ها جنبشتنگ و بورژوایی این 
کرد روابط اجتماعی عقب نگاه داشته شده در میان ملل تحت ستم را عریان می

روابطی که از مناسبات ملت ستمگر و ستمدیده جدا نبوده و جزئی از عملکرد  -
انگشت نهادن بر شکاف میان  ها ستیونالیناساز نظر اغلب  مضافاًستم ملی است. 

که اغلب ناسیونالیست گونه همان ؛ن و مرد به معنای ایجاد شکاف در ملت استز
کنند، طرح مسئله زنان را نیز ها مبارزه طبقاتی در میان ملت خود را انکار می

که انگشت نهادن بر  با این توجیهدانند و اغلب عامل تفرقه در میان ملت خود می
یان ملت تحت ستم، موجب های خاص و جاری در مها و ستمماندگیعقب

موانع جدی بر سر طرح مسئله  شود میملت ستمگر و دولت مرکزی  سوءاستفاده
ملی از دیگر  های جنبشموجب جدایی  تنها نهآورند. این امر زنان به وجود می

زنان خود ملت  جانبه همهاجتماعی خواهد شد بلکه مانع شرکت  های جنبش
هراندازه افکار ناسیونالیستی به افکار  گردد.می ها جنبشستمدیده در این 

شوند و تر اعمال میرحمانهتر و بیفئودالی بیشتر آغشته باشد، این موانع عریان
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گیرد، تری به خود میتر و بورژواییهراندازه افکار ناسیونالیستی اشکال مدرن
ی کس . اما امروزه دیگرشود میتر تناقض میان ناسیونالیسم و مسئله زن برجسته

 بر نقش زنان در مبارزه چشم فروبندد. حضور این نیروی اجتماعی در تواند نمی
 آنخود را در بردارد. چراکه پتانسیل  "خطرات"مبارزه برای رهایی ملی   صحنه

از هم بگسلد. زمانی که زنی را را دارد که چارچوب و افق سیاسی ناسیونالیستی 
 با زن رهایی امر تناقض –رد باشم زن هستم اعالم کند من قبل از اینکه کُ

 .کند می تقویت را ناسیونالیسم
های ملی گیری دولتطور عینی و تاریخی افق ناسیونالیستی و شکل به

شکل ستم بر زن را تغییر داده است. فقط به رهایی زنان منجر نشده بلکه  تنها نه
باید  آناند که در شکل تاریخا معینی است که جوامع انسانی به خود گرفته ،ملت

طبقات )و همچنین زن و مرد( به سازش  مشخصاًهای اجتماعی همه گروه
حدت با طبقه بورژوازی برسند و پروسه همگونی سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و

عه آغاز شود. مختلف جام های بخشو فرهنگی، دینی و اخالقی و زبانی و روانی 
ای که اجباراً بر پایه نفی و سرپوش گذاشتن بر تضادهای وحدت و همگونی

آشکار   سلطهگیرد. پایه اصلی این همگونی طبقاتی و جنسیتی صورت می
و روابط مالکیت رابطه "ملت"مجموعه طبقه بورژوا بر جامعه است. بین مفهوم 

مدرن بر پایه مالکیت های ملت –ای مستقیم موجود است. تمامی دولت 
سرزمین ملی پیوند زدند.   دهیاو ادعای مالکیت را با  اند گرفته خصوصی شکل

تراز و یکدست کردن جامعه و برپایی ها همواره همملت –انداز این دولت چشم
از خصوصی -اش قلمرویی بود که هر وجب خاکش و هرگونه روابط اجتماعی

وسیله قوانین مشترکی که توسط  به – ها انسانترین روابط میان  ترین تا عمومی
نظام اقتصاد  های محرک. شود میخورد، تعیین روابط تولید کاالیی رقم می

است  یا گونه تولید و مبادله کاالیی گسترده است( به آنداری )که مبنای سرمایه
مراتب اجتماعیِ  سلسلهرا تبدیل به تمایزات اجتماعی و  "تفاوتی"که هر 

ها رفتار جنسیتی، این محرک  هیپا. بر کند میستمگرانه )باالدست و فرودست( 
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که  یا گونه شوند، بهریزی میزندگی خانوادگی و هنجارهای جنسی از نو قالب
تولید و بازتولید شود و  ،طور مدام ایدئولوژی، حیثیت و نزاکت اخالقی ملت به

رل بر زندگی اجتماعی و رفتار جنسی زنان ی کنتطورقطع بهدولت پدرساالر 
 38دهد.ظایف خود قرار میوتحت اختیار را مثل(  طور مشخص تولید )به

علت تناقض میان ناسیونالیسم و مسئله زنان در بدطینتی یا ضد زن بودن 
رهبر ناسیونالیست یا حزب بورژوا ناسیونالیست نیست، بلکه در  آنذاتی این یا 

 آنها از ای است که ناسیونالیستاجتماعیی به نام ملت و روابط ا یمادواقعیت 
طور عینی مبارزه برای رهایی زنان یعنی فراتر  دارند. به هیتک آنبرخاسته و بر 

 که یخورده است، درصورت آنهر مالکیت خصوصی بر رفتن از افق و اهدافی که مُ
ماندن و درجا زدن در سطح این افق و  ،نهایت در و ناسیونالیسم رهایی ملی

روابط تولیدی  آنبر رهایی زنان به معنای عریان کردن  تأکیداهداف است. 
 نیستند. آنها قادر به گسست از اجتماعی است که اصوالً ناسیونالیست

رهایی از ستم ملی و اصل دمکراتیک برابری ملل و حق ملل در تعیین  
. مبارزه کرد آنسرنوشت خویش تا جدایی خواستی عادالنه بوده که باید برای 

مبارزه علیه ستم ملی یک جبهه مهم از جنگ علیه کلیت نظامی است که این 
. اما این کند میاش بازتولید عامدانه های سیاستستم گری را با کارکرد خود و 

مبارزه به لحاظ تاریخی امری محدود است و در تحلیل نهایی حتی برای روشن 
کردن مسیر از میان برداشتن نابرابری ملی و ستمگری ملی نیز کافی نیست و 

                                                             
نقش جنسیت و طبقه در امپریالیسم »کتاب رجوع کنید به  زمینه این در بیشتر بحث برای. 93

 و دیگران رجوع کنید: اثر شهرزاد مجاب «و ناسیونالیسم

Mojab, Shahrzad - Bannerji,Himani – Whitehead, Judith - Of Property 
and Propriety: The Role of Gender and Class in Imperialism and 

Nationalism - University of Toronto Press – ۲۱۱9،  رجوع شود به همچنین

 – ثالث نشر –ترجمه کاظم فیروزمند  -ت آنتونی دی. اسمی - «مدرنیسم ناسیونالیسم و»کتاب 

 9919 –تهران 
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جامعه بشری با  آناست که جهانی را نشان دهد که در  آنتر از بسیار ناتوان
 درنتیجه نسیتی رقم نخورده باشد.تقسیم به ملل، تقسیم به طبقات و ستم ج

تناقض میان رهایی زن و ایدئولوژی ناسیونالیستی قابل حل نیست بلکه  تنها نه
 رهایی زن با تکیه به این ایدئولوژی قابل تصور نیست.

 
***** 

ترجمه و تلخیصی است  «مانیفست آزادی زن در سده بیست و یکم»کتاب 
این کتاب  39توسط پژاک انتشاریافته است.ه ه قلم عبداهلل اوجاالن کباز کتابی 

تالشی است برای پاسخ دادن به تناقض تاریخی میان رهایی زن و ناسیونالیسم. 
ی حل راه دارد تالش زن مسئله از جهانی –زعم خود با تحلیل تاریخی  کتاب به

با برجسته کردن اهمیت نقش زنان در تاریخ و  و رد ارائه دهدبرای رهایی زنان کُ
کوشد رنگ و های تاریخی مختلف میدستان و افشای مردساالری در دورهدر کر
رد داده و بین رهایی زن و ناسیونالیسم آشتی کُبه رهایی ملت  "زنانه"بویی 

 ایجاد کند.
 اند از:اساسی است که عبارت حل راهکتاب شامل چند تز و 

 «خلق کرد برای تاریخ نقش مادری و گهواره ایفا کرد» -
 (3۱)ص

سرشت بشر سرشتی زنانه بود و به دلیل انحراف از این » -
با بازگشت »و « سرشت دیگر زن بااراده ذاتی و هویت خود وجود ندارد

                                                             
ه و ترجمو  است دسترس قابل کردستان کارگران حزب سایت فارسی بخش در کتاب این. 91

 kürdistan da kadın) «خانواده و زنان کردستان،» ی ترکی با عنواناست از کتاب تلخیصی

ve aile)  در این زمینه در نسخه  اوجاالن. متأسفانه هیچ توضیحی از جانب مترجماثر عبداهلل

اصلی کتاب مانیفست آزادی زن در قرن بیست و یکم  اما مباحث فارسی ارائه نشده است

 برگرفته از محورهای اصلی بحث کتاب اوجاالن است.
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)ص  «درسان یاریگیری مجدد انسانیت توان به شکلبه گوهر زن می
9۱5) 

نیاز به قرارداد اجتماعیِ میان زن و مرد است تا نهاد خانواده » -
 (۲۱1)ص « دمکراتیزه شود.

اصل میهن» ک باید ک برای رسیدن به این هدف، زنان پ -
عنوان نخستین اصل ایدئولوژی رهایی پرستی و پایبندی به زادگاه را به

( و در وهله اول با میهن خود ازدواج کنند و تا 9۷1)ص  «زن بپذیرند
به  ها نابرابریهایی که این و زشتی و پلیدی ها نابرابریزمانی که از 

اند بهتر است از برقراری رابطه جنسی با وجود آورده گسست نکرده
 مردان همرزم خود دوری گزینند.

زب کارگران کردستان حکتاب و برنامه سیاسی این ها در حل راهاین تزها و 
اخالقی و برجسته  اندرزهایکام دلبخواهی، حها، اسازیای از اسطورهدر هاله

در رابطه با زن و اشاره به برخی معضالتی که کردن تجربه شخصی اوجاالن 
 هم روبرو بوده، به آنزنان در صفوف خویش با  دهی سازمان نهیزم پ.ک.ک در
هایی از واقعیات تاریخی و حقایقی که تاکنون توسط اند. تکهبافته شده

اندیشمندان مارکسیست و غیر مارکسیست و فمنیست و غیر فمنیست کشف
همچنین برخی  است. گرفته استفاده قرار تزها مورد شده، برای توجیه این

و بدون هیچ تحقیق  یراحت گیری ستم بر زن بهشکل  نهیدرزم شده حقایق اثبات
این روش  قطعاًگیرند. ند مورد انکار قرار میم و استدالل علمی و روش نظام

التقاطی و استفاده از یکسری تحقیقات علمی برای پوشاندن خط واقعی این 
زنان  نهیجانبه و دقیق تفکر اوجاالن درزمهایی برای نقد همهجریان دشواری

ها حل راهاصلی این تزها و   هستهبه  کنیم میتالش  وجود این . باکند میفراهم 
 بپردازیم.
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 از خاک سومر تا خاک مادر!
او معتقد و  النهرین( آغاز شدازنظر اوجاالن تاریخ تمدن بشر از سومر )بین

 .ه استبود و اجداد اولیه کردها است که این ناحیه محل زیست کردها
 نشده شده و هنوز شناخته شناختهتوان در مورد واقعیات طور مسلم می به

انسان و تاریخ جدل پرداخت و عمق بیشتری به نظریه تکامل  و بحثتاریخ به 
پایه بودن برخی از توان بیتکامل جوامع انسانی و تمدن بشری بخشید. می

شده را با اتکا به  اشاره ها آنه ب آثار اوجاالنظاهر تاریخی که در اظهارات به
توان به شناسی و بیولوژی و تکامل طبیعی نشان داد. میتحقیقات علم مردم

های اولیه در پروسه تکامل جامعه ز تمدنبحث در مورد نقش و جایگاه هر یک ا
انسانی پرداخت و با این گزاره که تمدن سومری مبنای تمدن بشری بوده، به 
مقابله پرداخت. شاید کسی بتواند به خود بباوراند که سومریان اجداد کردها 

 های ترک آذربایجان در ایران یا ناسیونالیست همانند شوونیستهای ترکیه، بودند
. یا دانندها میهای امروز را اخالف سومریی مشابهی دارند و ترککه ادعا

ی حول استوانه اساس یبهای  که افسانه های پان ایرانیست فارس شووینیست
اما جدل بر سر کنند.  کورش و نقش ایرانیان باستان در تاریخ تمدن بشر جعل می

ه گرفت میاحکاای است که از چنین سیاسی  جهینتاصلی   مسئلهنیست.  ها این
بر  تأثیریسومری یا غیر سومری کردها چه  منشأاست که  مسئله این. شود می

در عصر کنونی دارد؟ اوجاالن به اعماق  ها آنمسئله کرد و ملت تحت ستم بودن 
کردها پویاترین خلق عصر نوسنگی »رود تا به کردها ثابت کند که چرا تاریخ می

« اجتماعی مبتنی بر کشاورزی و دامپروری بودندترین انقالب و آفریننده بزرگ
پردازد تا به ( او به نبش قبر تاریخ خاورمیانه می3۷)مانیفست آزادی زن ص 

اند بازیافت میشدهها جایی که گمگنجینه»دهد و بگوید: بکردها غرور ملی 
آیا زندگی کنونی در »این نتیجه را بگیرد که  آن( و از 35 ص نجا)هما «شوند

جغرافیایی که زادگاه بشر، سرآغاز تمامی مبانی بشریت، بانی روند تکامل 
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« باشد؟می آنهزارساله  95اجتماعی انسانی است، زیبنده عظمت تاریخی 
 (9۱3ص  جا)همان

سازی از خاک مادر و سازی از خاک سومر را با اسطورهاوجاالن اسطوره
زد تا هویتی نمادین شکل دهد. ازنظر او این آمینقش زنان سومری در هم می

ای در کنندهبودند که نقش تعیین - ردزنان کُاسالف عنوان به -زنان سومری 
روند تکامل اجتماعی انسان داشتند. به  طورکلی بهگذاری تمدن سومر و بنیان

ش باور اوجاالن زایندگی زن، رفتار مادرانه و روحیه تعاون برای نگهداری فرزند نق
زنان  ،ای در گذر انسان از دوره توحش به انسان اجتماعی داشتکنندهتعیین

نیاز دوام زندگی و  کننده آالت و ابزار مورد بلکه تولید ندخالق زندگی بود تنها نه
اند. این تئوری روری( نیز بودهپمبدع انقالب نوسنگی )انقالب در کشاورزی و دام

ظاهر بر  و به شود میبرای زنان محسوب  یفرد به ظاهر امتیاز ویژه و منحصر به
دارد. درست است که فرهنگ غالب  تأکیدنقش زنان در تکامل جوامع انسانی 

از ای )مردساالری در طول تاریخ همواره دستاوردهای واقعی زنان در هر زمینه
است اما بین  قرار دادهنقش مبتکرشان در جوامع اولیه( را مورد انکار  جمله

جانبه و صحیح از همهعمیق، درک  یک  ارائهردن این دستاوردها با برجسته ک
چنین   هیپا. بر تفاوت وجود دارد آندر تکامل انسان و تاریخ جوامع انسانی 

سرشت "منطقی است که مردان هم مدام اختراعات و اکتشافات و خدمات و 
 کشند.خود را به رخ می "ویژه

دفاع و »غشی برخوردار بود و پاک و بینظر اوجاالن، زن از طبیعت ازنقطه
نگهداری زن از کودک او را از سایر جانداران متمایز ساخت و زن با توسعه رنج و 
 احساس مادریتی که داشت توانست روحیه جمعی و تعاون را بنیان بگذارد. در

که مرد وحشی بود و اسیر غرایز جنسی. زن، جامعه را تشکیل داد و تهیه  یحال
تراکی را توسعه داد و نیروی اش زندگیگرفت، آتش را کشف کرد و  راغذا را ف

های همبسته زنان و . این زن بود که مرد را به گروهآوردمشترک به وجود 
فرزندان راه داد و توانست غرایز حیوانی جنس مرد را به کنترل درآورد. زن، قوی 
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بود و کامل، در مقابل مرد ضعیف بود و نقشی ناقص در زندگی و اجتماعی شدن 
 ( 99)مانیفست آزادی زن ص « داشت

این تصویری تقلیل گرایانه و سطحی از تاریخ تکامل انسان و جوامع انسانی 
در تضاد با دانش انباشت شده بشر در این زمینه قرار دارد. تقلیل  کامالًاست و 

جنس است.  آنتاریخ جوامع انسانی به خصوصیات طبیعی این یا تکامل پیچیده 
مثل در این  های تولیدیژگیواولیه  "انسان -میمون "نرینگی و مادینگی  قطعاً

گیری تجمعات اولیه داشت. معینی بر چگونگی شکل تأثیراتنوع از پستانداران 
رشد و پرورش تر برای حفظ و هایی چون نیاز به زمان طوالنیبرای مثال مؤلفه

به جنس دو غذا بر وابستگی متقابل  تأمینها در کودک در نوع انسان، محدودیت
که انگلس و  گونه هماناما  41تأثیر نبود.آمدنشان به دورهم بی دیگر و گردیک 

بعدها دیگر دانشمندان علم تکامل و بیولوژی اثبات کردند آنچه عامل اصلی 
انسان  «کار»جنس بلکه  آنیعی این یا اجتماعی شدن بشر بود نه خصوصیات طب

 41گذر از میمون به انسان ایفا کرد. در یا کننده بود. این کار بود که نقش تعیین
های طبیعی نقش تأثیرهر دو جنس درگیر پروسه کار مشترک اجتماعی بودند. 

در این گذار بسیار محدود بوده و مفاهیمی چون مردانگی و  )نرینگی و مادینگی(
 شکل گرفتند. ها انساندر پروسه تکامل روابط اجتماعی میان  اساساًزنانگی 

                                                             
که یکی از دالیل وابستگی متقابل  شده طرحتوسط یک زیست شناسان آلمانی  فرضیه این. 1۱

تر انسان نر و انسان ماده( به یکدیگر نیازهای غذایی متفاوتی بود )به عبارت صحیح "زن و مرد"

که هر یک داشتند. بدن زن بیشتر از مرد به مواد پروتئینی نیاز داشت که مردان در شکار بدان 

ها به آن آوری دانهور که زنان با جمعکردند و بدن مرد بیشتر به مواد هیدروکربدست پیدا می

ترجمه سالمت  -یوزف رایش هلف  - «پیدایش انسان»به کتاب کنید یافتند. رجوع دست می

 .9931 -آگه نشر –رنجبر 
 – «درباره تکامل مادی تاریخ نقش کار در گذار از میمون به انسان در»مقاله به کنید رجوع . 19

 .993۱ –تهران  – دیگر نشر – پارسا خسرو ترجمه – انگلس و کارل مارکس فردریش
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عالوه بر این در تصویرسازی تاریخی اوجاالن از مسئله زنان، تصویری وارونه 
طبیعی . زندگی شود میو غیرواقعی از زندگی طبیعی انسان اولیه ارائه داده 

هایی که از همان ابتدا نه میمون شود می قرار دادهحیواناتی مانند شیر مدل 
اند. گویی مرد همان شیر نر ایزوله و طبیعی بوده -درگیر نوعی زندگی جمعی 

گاهی برای  از چرخید و هرهایش میمنفردی بوده که در اطراف شیر ماده و توله
شد. تا زمانی که جنس ماده همراه با نزدیک می ها آنگیری به تغذیه و جفت

به درون جمع  هاهای دیگر تشکیل اجتماع داده و اجازه ورود نرفرزندانش و ماده
را رام کرده و درنهایت مُهر انسانی بر  ها آندهند و با کنترل غرایزشان، خود را می

تا  شود می. این مدل و الگوی تاریخ طبیعی توسط اوجاالن انتخاب زنند می ها آن
طبیعی و ذاتی برتر از مردان نشان دهد. محدودیت این تئوری  نظرگاه زنان را از

 های پژوهش آنکه حالبر روابط اجتماعی است ی طبیعامر نادرست، رجحان دادن 
اند که روابط اجتماعی نقش اساسی در تعیین نقشکرده ثابت تاریخی –علمی 

 های جنسیتی داشته است.
تا زایندگی زن با  شود میدر تئوری موردنظر اوجاالن مادریت زن تقدیس 

پلی زده  "مادر طبیعت"و  "مادر خاک"زایندگی خاک یکسان گرفته شود تا بین 
دار و مرتبط با گوهر انسان و یک ایدئولوژی زنانه بسیار ریشه»اصطالح شود و به

 نقش "مادر –خاک "( ایده 9۱۷آفریده شود. )مانیفست آزادی زن ص « خاک
دارد. خاکی که مقدس و زنی که  "زنانه"اصطالح محوری در این ایدئولوژی به

خاک در نو شدن و محصول دهی است و توانایی زن در زایش  تواناییالهه است. 
 آنو زنی که کشتزار است و بذر انسان در  شود میفرزند است. خاکی که کشت 

چیز  همهو  شود میگوهر سرزمین زاده . از گوهر خاک است که شود میکاشته 
. شود مییابد و از خاک سومر است که خاک مادر زاده معنا می آندر چارچوب 

ساخته  "سرزمین مادری"یابد تا مفهوم پیوند می "مادر طبیعت"با  "خاک مادر"
گرایانه داشته و دارد. های ملیئولوژیآید میشود. مفهومی که نقش مرکزی در تما

این   مردانه اساساًزد اما ماهیت  "زنانه"شاید بتوان به ناسیونالیسم رنگ و لعاب 
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نیز  "ایدئولوژی زن محور" اصطالح بهدر این  تغییر داد. توان نمیایدئولوژی را 
، از اند شده های ناسیونالیستی که تاکنون فرموله و تدوینئولوژیآید میهمانند تما

این زنان هستند که حامالن بر این باورند که و  شود میعنوان مادر یاد ملت به
  جنبه "ارزش واالی مادر و مادریت". باشند می "هویت و شرف جمعی"نمادین 

مرکزی  برساختهدهد. این امر با مهمی از این ایدئولوژی را تشکیل می
که توسط روابط  ایهوادخانخانه و همسو است.  "خانه و خانواده"ناسیونالیستی 

نوبه خود  فرهنگ ملی است و به "ذات" سازندهو  گرفته جنسیتی معین شکل
تاریخا در این نماد و روایت  .کند میتعیین  اندرنسل نسلشیوه زندگی ملت را 

زنان  و "سرزمین مادری"گرایانه همواره به مردانی نیاز است که به دفاع از ملی
کنند، ا به شکلی نمادین بیان میملت ر "زایندگی"و  "خلوص"ملت که 

که خود را فدای  گونه همان شود میبرخیزند. به همین دلیل از مردها خواسته 
جهت نیست که بی کنند، فدای سرزمین مادری نیز بکنند.یم زن و فرزندانشان

روح جمع را  -یک مادر  غالباً -های ملی تصویر از یک زن در بسیاری از فرهنگ
نماد میهن و شمایل  ،تصویر زن 9۷31انقالب بورژوایی فرانسه در  نمایاند. درمی

 که یزنی که مظهر زایش ملت است. زن حتی نماد انقالب بود درحال ،ملت بود
و دیوانگان قرارداد  نیانقالب، زنان را در کنار مهجور آنقانون اساسی برخاسته از 

گر مطالبات و دخالت در سرنوشت سیاسی خود و کشور و دی رأیو از حق 
 بورژوایی دولت –مردانه ملت  کامالًحقوقیِ عمومی انقالب محروم کرد تا خصلت 

 .شود تضمین
کوشد در فرم متفاوت باشد به این اما خط اوجاالن پیرامون مسئله زنان می

و  پرستانه هنیفداکاری م دار پرچمکه  شود میمعنا که این بار از زنان خواسته 
رد شوند. در ادامه خواهیم دید که این فرم کردستان و کُ "باستانی"نجات تمدن 

چربد یا برعکس محتوی مردانه است که فرم زنانه است که بر محتوی مردانه می
 زنانه را دربند و اختیار خود خواهد گرفت.
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 سرشت برتر زنانه یا سرشت مادرانه!
ک به این  ک چیست؟ پاسخ رهبری پ آنسرشت زنانه و مختصات 

و هم در  آناست. مادریت هم در مفهوم طبیعی یا بیولوژیکی  "مادریت"پرسش، 
: در مفهوم بیولوژیک مادریت یعنی زایندگی و در آنمفهوم نقش اجتماعی 
ای که سرچشمه رنج و احساس مشترک زنانه  توسعهمفهوم اجتماعی یعنی 

آنان  نظراز  42است.ه جمعی و همیاری اجتماعی ، روحیدوستانه نوععواطف 
برتری سرشت زن نسبت به مرد در این است که زن به طبیعت و ذات طبیعت 

تر است. در دستگاه فلسفی اوجاالن هر کس به طبیعت و به ذات کیهانی نزدیک
تر به هوش تر است و قادر است بهیقت نزدیکحق بهتر باشد و ذات اخالق نزدیک

  عرصهو امتداد این ویژگی به  ویژگی طبیعی زن 43کیهانی گوش بسپارد.

                                                             
بنیان جامعه همانا زن است ... هر »ها از اوجاالن توجه شود: قولنقل این به نمونه برای. 1۲

چیزی که توان زایش و تقسیم شدن و زیادشدن داشته باشد نوعی ویژگی مادینگی و زنانه دارد 

وجود مادینه بودن است. یعنی جهان ما یک جهان ... معلوم است که تولد و زایش نیز مستلزم 
قول ( یا نقل1۲ص  9)مانیفست تمدن دمکراتیک جلد «. برخوردار از خصلت مادینه است

صاحب اصلی اقتصاد زن است. اگر بخواهیم ارزیابی جامعه»دیگری از اساسنامه پ.ک.ک: 

گرایانه این است که یکرد تحلیلترین روآوریم، صحیحشناسانه بامعنایی را درباره اقتصاد به عمل

چون زن از مرحله پروراندن جنین در شکم خویش کشیده تا دشوارترین زایمان و سپس 

گر تغذیه خانه نیز کند، همچنین ازآنجاکه پیشهرساندن به سراپا ایستادن کودک را تغذیه می

 (91)اساسنامه ص « ترین نیرو است.زن است، بنابراین زن اساسی
قرارگرفته است. هواداران پژاکی  موردنقدب کتا این اول فصل در کیهانی هوش موضوع. 19

 «کدام آزادی، کدام حقیقت؟!»اند. برای مثال در مقاله اوجاالن این مسئله را به اوج رسانده

گویند می»چنین آمده است:  ۲۱91نشریه آلترناتیو مارس  1۲نوشته گالویژ اوین در شماره 

شکل ماهه 1ای وجود دارد که دوره از گیتی است. حتی چنین نظریه ای ملموسانسان نمونه

باشد. یعنی گیری گیتی میگیری جنین در شکم مادر، همانند دوره چند میلیارد سال شکل
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که موجب برتری ذات یا گوهر  شود میاجتماع، هر دو امتیازی برای زن محسوب 
گوید که بهترین دوران زندگی بشر، زن بر ذات یا گوهر مرد است. اوجاالن می

زیرا این عصر با طبیعت زن رقم  .های مادر یا عصر طالیی زن بودعصر الهه»
و این طبیعت زن  آوردخورد ... این طبیعت زن بود که عدالت حقیقی را به وجود 

طلب بود و در تضاد با جنگ و روند طبقاتی شدن جامعه قرار بود که صلح
که  شود میاز سوی اوجاالن چنین وانمود  (99)مانیفست آزادی زن ص « داشت.
 های تئوریفمینیستی و  های تئوریای از و سنتز تازه جدیدند "کشفیاتی"چنین 
نسبت  "مدرنیته کاپیتالیستی"بوده و بیانگر گسست وی از افکار  شناختی زیست

 به مسئله زنان است.
گردد اوجاالن از میان مختلف فمینیستی برمی های دیدگاهتا آنجایی که به 

  دهیاکه با  ها نیستفمیای از را انتخاب کرده است. شاخه پیامبران جرجیس
و ابعاد مادری خواهان  "فضایل زنانه"بر  هیتکو  "برتری طبیعت زن بر مرد"

میالدی شکل  91اند. این تفکر در اواخر قرن حقوق ویژه برای زنان بوده تأمین
داشت اما به برداشت  را آنکه داعیه حمایت از حقوق زنان گرفت و باوجود

فکری با   شاخهو سنتی از تفاوت میان زن و مرد کمک کرد. این  "گراطبیعت"
حقوقی، تا حدی موجب پیشرفت مفهوم  تمایز گذاری میان زن و مرد از زاویه

یات حقوق مربوط به زنان شد. مانند به رسمیت شناختن ئبرابری در برخی جز
اما در  حقوقی که باید به زن در دوره حاملگی یا نگهداری از کودک تعلق گیرد.

این طرفداران طلبی بود. از همان ابتدا برخی از حیطه سیاست کالن مبلغ اصالح
بر سرشت  تأکیدنحله فکری که پیوندهایی با مسیحیت داشتند تالش کردند با 

عمومی جامعه باشند. درک آنان از  "هایآلودگی"معنوی زن دنبال پاک کردن 
دارد به همین دلیل باور نگهش میجامعه همچون خانه بود که زن پاک و پاکیزه 

                                                                                                                                   
گیری جنین کشف شود، آن هنگام است که انسان به راز گیتی اینکه اگر چگونگی ابعاد شکل

 .«نیز پی ببرد.
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گر وارد زنان ا"و  "کنندرا تطهیر می آناگر زنان وارد حکومت شوند "داشتند که 
با تکیه به زنانگی غریزی زن و فضایل واالی " ."پاالیندرا می آنسیاست شوند 

هایی چنین تئوری ."مردانه مقابله کرد های گری افراطتوان با می "اخالقی زنانه
تر از های سنتیجای مبارزه رادیکال برای کسب برابری بر برداشتبه عمالً

کردند و از این طریق به حفظ اخالقیات سنتی یاری میمی تأکید ها تفاوت
های دفاع از اخالقیات سنتی توسط خواننده در ادامه بیشتر با نمونه 44رساندند.

برای دفاع  فمنیسماستفاده اوجاالن از افکار این شاخه  اوجاالن آشنا خواهد شد.
عنوان سرشت ازلی و به "مادریت"نیست بلکه برای اثبات  "حقوق ویژه زنان"از 

منطبق بر درک علمی از تاریخ انسان و جوامع  تنها نهابدی زن است. این دیدگاه 
دیگر از نظرات ای بازتاب دیدگاهی مردساالرانه و نسخه اساساًانسانی نیست بلکه 

 است. "گراییذات"و  "گراییطبیعت"بورژوایی در مورد زن است که مبتنی بر 
اش در توضیح این ستم در ناتوانی صرفاًمشکل تئوری سرشت برتر زنانه 

که زن را دهد  میبه تفکر رایج بورژوایی  که امتیازی استدر خاص نیست بلکه 
شناسند. تفکر رایجی که روابط بازمی "نقش طبیعی زن"و  "طبیعت زن"با 

هیچ  آنکه حالدهد. کیفیت ذاتی در طبیعت بشر ربط می ینوع اجتماعی را به
 بهتاریخ مدام شاهد تغییر این کیفیت بوده و وجود ندارد و  تغییرناپذیریذات 

و مقوله انسان  درک آدمیان از خودِ ،آنچه مدام در حال تغییر است گرید عبارت
یافته  رشد تکامل اجتماعی بشر تغییر یپا به رکی که پااست. دماهیت بشر 

مادر و مادریت هم امری ثابت و ایستا   مقولهاست. برای مثال حتی درک از 
پای تکامل  به نبوده است. درک انسان و انتظارات انسان از مادر و مادریت پا

اجتماعی اقتصادی جوامع تغییر کرده است. زمانی، رابطه مادر و فرزندی بر 

                                                             
در باب سپهر و نفوذ »هایی چون مری لیورمور و کتابش به فمینیست توانمی نمونه برای. 11

از جنبش تا نظریه »اشاره کرد. برای بحث بیشتر رجوع شود به کتاب  9311در سال  «زنان

 .9939 –تهران  –شیرازه  نشر –حمیرا مشیر زاده  - «تاریخ دو قرن فمنیسم: اجتماعی
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هستیم که مدام  آنشد اما امروزه شاهد میریف اساس رابطه خونی یا ژنتیکی تع
. در شود میاز نقش این رابطه خونی و ژنتیکی برای تعریف مادر و فرزندی کاسته 

 یا گونه اش با کودک بهاش در زایش و رابطهیدوره مادر تباری رابطه زن با توانای
لد بود و نه تفاوت چندانی بین فرزندان جوامع و نه کنترلی بر زاد ،دیگر بود

شدن یا  دار تواند تصمیم به بچهشد. در دوران امروز زن میکمونی گذاشته می
شود( ه رسمیت شناخته نمیب نشدن بگیرد )هرچند چنین حقی هنوز تام و تمام

این رابطه به اهرمی برای سرکوب  خورده که گرهسرنوشت زن چنان با کودک  اما
حتی اگر افرادی  زن و تولید و بازتولید موقعیت فرودست زن بدل شده است.

ای نقش ویژه ،مانند اوجاالن باور داشته باشند که زن به دلیل نزدیکی به طبیعت
در عوض کردن موقعیت  تأثیریعهده دارد، این باور و ایمان هیچ ر ب در جامعه را

اجتماعی کنونی زن نخواهد داشت. در تفکر فلسفی اوجاالن هر آنچه طبیعی 
است، نیک و مفید است. این همان تفکری است که فیلسوفان عصر روشنگری با 

شان توجیه میتکیه بدان نابرابری میان زن و مرد را به دلیل خصایل طبیعی
است و مارکسیسم را  "مدرنیته کاپیتالیستی" اوجاالن مدعی گسست از 45کردند.

                                                             
ای اوجاالن به میزان زیادی شبیه ژان ژاک روسو است. در این زمینه تفکر فلسفی و پایه. 15

دهد. روسو به تمدن باور نداشت و می را شکلپایه فلسفه روسو  "طبیعت"تجلیل و ستایش از 

نقش طبیعت را در  "طبیعت"خدا گونه ساختن و الوهیت دادن به  کرد و بامدام از آن انتقاد می

دانست. یکی از اصول بنیادین تفکر روسو می نندهک نییتعساختار نوع انسان و روش زندگی او 

شود نیک است هر چیزی که از طبیعت ناشی می "کند.طبیعت هرگز اشتباه نمی"این است که 

. یابند تربیت "زن طبیعی"مثابه  گفت زنان باید بهگوید. او میو کتاب طبیعت دروغ نمی

این است که:  -های معروف روسو( کتاب از یکی نام) امیل انتخابی همسر – سوفی به خطابش

ما همواره به  اترین وظیفه ما آن است که مطابق آنچه طبیعت خواسته عمل کنیم زیراساسی»

البته نزد روسو روش تربیت  «شویم.نامیم متمایل میمی "تمدن"ها آن را قوانین آنچه انسان

عنوان  . او نقش زن را بههای طبیعی زن و مرد متفاوت استمرد با زن فرق دارد. زیرا نقش
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دهد اما خود انتقاد قرار می گسست نکرده مورد "مدرنیته"به دلیل آنکه از این 
بلکه با  کند میحفظ  تنها نهرا  "طبیعت بشر"اساسی تفکر بورژوایی   هستهوی 

 !شود میمدعی رهایی زنان  آنبا زند و تقلب بدان رنگ و لعاب زنانه می
 برخالفبازگردیم به ستایش اوجاالن از وجه طبیعی و اجتماعی مادریت. 

 .نه یک لعنت و توان باروری زن نه یک نعمت استنظرات و تصورات اوجاالن، 

                                                                                                                                   
داد. برای همین مفهوم برابری در دیدگاه روسو زنانه ربط می "طبیعت"موجودی درجه دوم به 

 گرفت. نمی شد و زنان را در برفقط شامل مردان می

دهد تا اندازه زیادی شبیه تصویر ست که تصویری که روسو از انسان بدوی میا جالب اینجا

اند و زن و مرد فقط در زیستهایی که تنها و جدا از یکدیگر میهاوجاالن است. انسان

گرفتند. در برای ارضاء نیاز جنسی در کنار هم قرار می هم آنبرخوردهای اتفاقی در برخی مواقع 

ترین قراردادهای ترین نهاد طبیعی در تمام جوامع بوده و یکی از مهمنزد روسو خانواده قدیمی

روسو وضعیت مردم کوهی سوئیس بوده که دارای زندگی روستایی ل آ هاجتماعی است. اید

ها های روش زندگی انسانخودکفا و پدرساالر بودند. او این نمونه را یکی از بهترین نمونه

 نامید.ترین واقعیت دنیا میکرد و آن را بزرگتوصیف می

اصلی  هستهاما  دهدبکند جایگاه برتری به زنان نسبت به مردان اگرچه اوجاالن سعی می
 نیز اوجاالن. ندارد روسو فلسفه با تفاوتی - " انسان نوع طبیعی وضعیت" یعنی – اش هفلسف

عنوان پیشرفت تاریخی ای بهمقوله منکر "کاپیتالیستی مدرنیته" نقد عنوان تحت روسو همچون

زمینه  دراجتماعی جوامع و تمدن بشری است. ازنظر اوجاالن نیز نهاد خانواده ابدی است.  -

نظر  توان به این نکته اشاره کرد که ازنقطهامتیاز دادن به خانواده پدرساالر دهقانی نیز می

شان توانست به این ایدئولوژی دست یابد این بود که در پ.ک.ک یکی از دالیلی که رهبری

نوسنگی ترین تأثیر را از فرهنگ دوران مکانی به دنیا آمد که این شانس را به او داد که عمیق

پرورش  "فرهنگ خانواده آزاد روستایی"گذاری شده بود بگیرد و با که در منطقه کردستان پایه

رای بحث بیشتر در مورد دیدگاه ژان ژاک روسو می. ب(99۱ص  -یابد. )مانیفست آزادی زن 

ژان ژاک روسو و نقش طبیعی »یا مقاله  «زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب»توانید به کتاب 

مسئله »رجوع کنید. همچنین مقاله  WWW.CLOOB.COMمندرج در سایت اینترنتی  «زن

 .مجموعههمین در  شده درجاز امید بهرنگ  «های تاریخی بورژوازیزنان و محدودیت
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بلکه بیان یک محدودیت عینی است که طبیعت به بشر تحمیل کرده است. 
ر اصلی رقم خورده که زن مجبور است با یا گونه تکامل طبیعی بین دو جنس به

تواند زمانی انسان با پیشرفت علم و فنّاوری می قطعاًکشد. بمثل را به دوش  تولید
طبیعی  کار تقسیمبر این محدودیت طبیعی فائق آید و زن را از تبعیت از این 

اختیاری و داوطلبانه بدل  کامالًمثل از جانب زنان به امری  تولید  فهیوظبرهاند 
مثل  تولیدزمینه طبیعی میان دو جنس در کار تقسیماگر این  درنتیجهشود. 

خصلت ابدی ندارد. این واقعیت که به لحاظ  وجه هیچ بهخصلت ازلی داشته، 
زایند، مبین هیچ سرشتی نیست. این سرشت را زنان بچه می شناختی زیست

ای که پیشاپیش اند. جامعهکرده تحمیلجوامع مبتنی بر مردساالری به زنان 
د که زایش )و همچنین پرورش فرزند( خصوصیت و محور اصلی گیرفرض می

در ذات خود  آنزندگی زن است. هرگونه تمجید از این سرشت و ابدی دانستن 
 های محدودیته بر این درآیندخواهد شد که بشر  آنمردساالرانه است و مانع از 

 46داند.طبیعت می ناپذیر اجتنابرا ضرورت  آن چراکهطبیعی غلبه کند 
که او مادریت در  شود میتر تر و کریهاما مردساالری اوجاالن زمانی عریان 

 افزاید. این سرشت که شاخصش ازعد اجتماعی را نیز بر سرشت ویژه زن میبُ
و  دوستانه نوعتوسعه رنج و احساس مشترک زنانه و عواطف »نظر اوجاالن 

نقشی است که زن در مراقبت از کودک بدان   هیپابر  اساساًاست  «همیاری
را در زن نهادینه  "گوهر زنانه"است. این رابطه با کودک است که  یافته دست

 شده تعیینمانند ساخت ژنتیک انسان از پیش  آن. گوهری که تکلیف کند می
 است.

دار شدن و نقش اجتماعی مادر اوجاالن تمایزی میان قابلیت طبیعی بچه
های جامعه مردساالر است و در کیش مادری یکی دیگر از برساختهقائل نیست. 

                                                             
 – «های نوینگیری؛ جهتانکمونیسم و مسئله زن»به کتاب  کنیدرای بحث بیشتر رجوع ب. 1۱

 .9931 –حزب کمونیست ایران )م.ل.م( 
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. شود میعنوان ذات و جایگاه اجتماعی زن تعریف  های بورژوایی بهتمام ایدئولوژی
داند. زنان چون بچه این کیش، مادری را هویت اصلی و مشغولیت عمده زن می

آنکه چیزی به الح داری هم خواهند کرد و این امر غریزی است.زایند، بچهمی
را فرهنگ مسلط جامعه القا  "غریزه"موجود نیست. این  "غریزه مادری"نام 
عنوان نقشی دهد و مادر شدن را بهو قابلیت مادری را به زنان آموزش می کند می

نظر اجتماعی و فرهنگی برای ایفای  واقع زنان از زند. بهطبیعی و مطلوب جا می
 ای در کار نیست."ذات، سرشت و غریزه"یچ شوند. هنقش مادری تربیت می

صورت کنونی  مادریت به»: دیگو یسیمون دوبووار فمینیست مشهور م
ترین دامی است که بر سر سازد و خطرناکزنان امروز را به برده بدل می یراست به

آزاد و مستقل باشند، زندگی خود را اداره کنند،  خواهند میراه تمامی زنانی که 
« استقالل اندیشه داشته باشند و به شیوه خود زندگی کنند گسترده شده است.

( مادری نقشی 999ص  "های فمینیستیدرآمدی جامع بر نظریه"از کتاب )
نظر تاریخی  . ازنقطهکند مییابی به آزادی سد است که راه زن را برای دست

درست همان چیزی است  شده نهادینهشکلی که در جامعه مردساالر  مادریت به
 های پایهداری رها سازند. در نظام سرمایه آن قیدوبندکه زنان باید خود را از 

نیاز به جهشی آگاهانه و رادیکال است.  شده فراهمعینی و امکان مادی این امر 
ای که زنی که گونهاست تا زنان بتوانند خود را از نقش مادری رها کنند به

خواهان بچه است نیاز به باردارشدن نداشته باشد یا زنی که باردار است مجبور 
داری تر از همه عملکرد مادری و خانهنباشد بچه را خودش بزرگ کند و اساسی

 اجتماعی شود. کامالً
 

 از ذات خبیث مرد تا نظام طبقاتی!
اوجاالن در مورد مسئله زنان این است که در  "نظریات جدید"وجه دیگر 

مقابل سرشت برتر زنانه، این مرد بود که ذاتاً خبیث بود و مشکل از آنجایی آغاز 
شد که نظام مادرتبار نتوانست خود را نوسازی کند و ایدئولوژی زنانه به وجود 
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 کار به دست« یشکارگر باز، نیرومند، صاحب سنتمرد حقه» درنتیجه، آورد
تولیدی که زنان مبتکرش بودند را  های وفن فوتتمام  آرام آرامو  شود می

آهن و خیش به خاطر روحیه شکارگری و  یریکارگ و چون در به گیرد فرامی
  الههگذارد و طلبی مهارت بیشتری داشت، زن را از عرصه تولید کنار میجنگ

است که  آن از . پسکند می اعالم شاه –کشد و خود را خدا  مقدس را به زیر می
گیرد و به اولین مستعمره عنوان اولین طبقه تحت ستم در تاریخ شکل میزن به

گیرد که این امر خود بستر و اوجاالن با سناریوی فوق نتیجه می شود میتبدیل 
 (15. )مانیفست آزادی زن ص شود میمناسبی برای ایجاد جوامع طبقاتی 

. تصویری که امیال، است این تصویری وارونه از تکامل جامعه انسانیاما 
جایگزین  -با نگاه و معیارهای امروزی  هم آن –حس و روح و روان یک جنس را 

از واقعیت مادی زندگی اولیه بشر و  جانبه همهتحلیل علمی و  و تجزیه
. چنانکه در فصول پیشین و در نقد تصویرسازی کند می آندرونی  های محرک

تاریخی اوجاالن گفتیم تجمعات اولیه بشری که هنوز در اسارت قهر طبیعت و 
مند نقشه یا گونه زندگی قرار داشتند، به تأمینمحدودیت و کمبود منابع برای 

به  "حقّه باز و حسود" ای از جانب مردِکه گویی اراده آگاهانه شود میتصویر 
افتد که زن را از مقامش سرنگون کند. با این دیدگاه فشار خود به یان میجر

های بیولوژیکی واقعی که مبنای تفاوت ازجمله –خودی نیروهای قدرتمند دیگر 
طبیعی و اولیه بوده و همچنین تفرقه و حتی آنتاگونیسم غیر طبقاتی  کار تقسیم

اولیه بر سر منابع و امکانات زندگی وجود داشت نادیده  های کمونکه میان 
که  آنگیری مازاد اولیه و تصرف پروسه شکل آناز  تر مهمو  شود میگرفته 

. آردی اسکای شود میمبنای تقسیم جامعه به طبقات بوده از صحنه تاریخ حذف 
( بیولوژیست و فعال حزب کمونیست انقالبی آمریکا Ardea Skybreak)بریک 

 نویسد:می( 9131) «بعدی های جهش تا اولیه های گاماز »در کتاب 
مثل و نگهداری از نوزاد،  تولید نهیهای بیولوژیک درزمبه دلیل تفاوت»
بود.  اجتناب رقابلیغ اساساًمرد در جوامع اولیه بشری  اولیه بین زن و کار تقسیم

http://www.amazon.com/Ardea-Skybreak/e/B001JS749M/ref=dp_byline_cont_book_1
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  شده توانست به یک رابطه ستمگرانه حداقل به شکل نهادینهمی کار تقسیماین 
امروز تکامل نیابد. اما از سویی دیگر دارای بذرهای روابط ستمگرانه بین زن و 

ای زنه نسبیوجوامع بشریِ متفاوت  تولیدی هایمرد بود که با تغییر در فعالیت
ظهور مازاد  آنای به خود گرفتند و همراه با که انواع مختلف فعالیت تولیدی پایه

تغییرات در دیگر روابط اجتماعی و روابط  آنانباشت شده تفاضلی و در پی 
 47«.مالکیت، به روابط ستمگرانه کامل جهش کرد

قوت  اگر ماتریالیستی به تاریخ نگاه کنیم، آنچه ازنظر اوجاالن نقطه
شمرده  -ت و نگهداری از کودک یمادر یعنی – "زن طبیعی و برتر سرشت"

واقع بذری بود که روابط ستمگرانه را در خود نهفته داشت. هرچند  در شود می
این بذر بدون تغییر و تحوالت اساسی دیگری که در نحوه زندگی تولیدی بشر 

توانست به بار نشیند. تاریخ اولیه بشر بدون اینکه اراده آگاهانه صورت گرفت نمی
 یا گونه توانست بهحاکم باشد به این شکل رقم خورد. شاید می آنمرد یا زن بر 

 48رقم خورد. گونه این عمالًدیگر تکامل یابد اما 
گیری طبقات را اوجاالن اصرار بر این دارد که همزمانی ستم بر زن و شکل

طرح کند. )مانیفست معنوان اولین طبقه تحت ستم تاریخ  انکار کند و زنان را به
همزمانی ظهور این دو نوع ستم را نشان داد.  یدرست ( انگلس به9۱آزادی زن ص 

بر این  تأکیدی بلکه نیست ماه و سال و روز موضوع –بر این همزمانی  تأکید
صورت دو پروسه جدا  گیری طبقات را نباید بهمسئله است که ستم بر زن و شکل

                                                             
های در شماره «های بعدیجهشتا  های اولیهگاماز »هایی از کتاب بخش فارسی ترجمه. 1۷

 قابل( افغانستان –نخستین نشریه هشت مارس ارگان سازمان زنان هشت مارس )ایران 

 است. دسترس
در  –امید بهرنگ  نوشته «طبقاتیو  ستم معمای ستم جنسیتی »به مقاله کنید  رجوع. 13

 .همین مجموعه
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دهد تا تئوری از هم تصور کرد. اوجاالن زنان را به مقام یک طبقه ارتقا می
 49برد.برا زیر سؤال  اتمارکسیستی طبق

توان گفت بر پایه تحقیقاتی که اسکای بریک در کتابش صورت داده می
پدید آمد و در این زمینه زنان های خوراکی رشد ابزار تولید بر مبنای انباشت دانه

 "گردآورنده – شکارچی" جوامع برابر در "شکارچی – گردآورنده"در جوامع 
نقش مهمی ایفا کردند و به این معنا کارشان در انباشت مازاد نقش داشته است. 

بود که مسئله مازاد به معنای واقعی شکل  بردهتبدیل اسرای جنگی به اما با 
گ طرح شد که چه کسانی یا گروهی این مازاد اجتماعی گرفت و این سؤال بزر

های زیادی را در ای شکل گرفت که مؤلفهکنند. پروسه پیچیدهرا کنترل می
مثل و اجبارات  در تولید کننده تعیینجمله بیولوژی زن )نقش  گرفت. ازبرمی

که زنان  آورددوران حاملگی و نگهداری از نوزاد( گرایش به این را به وجود 
توانستند در ها شوند. احتماالً نقشی که مردها میدرگیر کار گردآوری دانه

ها بر عهده بگیرند، متفاوت تنازعات بین جوامع اولیه بر سر به دست آوردن برده
گیری ها بود که نقش مهمی در شکلن پروسهای مجموعهاز زنان بود. اما ادغام 

مالکیت خصوصی )به معنای کنترل بر  ستم بر زن و ظهور طبقات و زمان هم
 کار تقسیم آنمهم  جنبهمازاد( داشت. به این معنا شرایط جوامع اولیه بشر که 

یعنی ظهور  ی،طبیعی بین دو جنس بود، بدون به وجود آمدن مؤلفه دیگر
اولیه  کار تقسیم آنداد. زیرا طبقات و مالکیت خصوصی، به ستم بر زن پا نمی

                                                             
گیری طبقات رابطه مالکیت بر ابزار تولید است. روابط طبقاتی بستگی به رابطه شکل مبنای. 11

شوند عمدتاً صورت یک طبقه )محروم از مالکیت( انگاشته می مالکیت دارد. علت اینکه زنان به

سرمایه ماقبلهای طبقاتی اند. در تمامی نظامرابطه غیرمستقیمی است که با مالکیت داشته

شان( از طریق ارتباط جنسی ی روابط مالکیت و موقعیت اجتماعی زنان )و موقعیت طبقاتیدار

مرد مستقیماً به  یکروابط طبقاتی  که یشد. درصورتشان با مردان )دارا یا ندار( تعیین می

 .داری دچار تغییر کیفی شد.شد. این مسئله با ظهور نظام سرمایهرابطه مالکیت مربوط می
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ی نبود که از خصلت ستمگرانه و کار تقسیممیان جنس مؤنث و جنس مذکر 
 و مناسبات طبقاتی استثمارگرانه برخوردار باشد. استقرار چارچوب نظام طبقاتی
ی تبدیل به کار تقسیمالزم بود تا این تفاوت تبدیل به تمایز اجتماعی شود و هر 

 .م مردساالری شودپیدایش نظا مشخصاًو روابط قدرت باالدست و فرودست 
نقش مشخص  جزبهکه عواملی  کند می تأکید همچنینآردی اسکای بریک 

زنان در بازتولید و تقسیم طبیعی کار الزم بود، تا ستم بر زن را نهادینه کند. نیاز 
نه به معنای ستم بر  -ها و قوانین سامانمند بود تا ستم بر زن به قواعد، آیین

گرفت تا به ظهور برسد. دولتی باید شکل می -کلیت خود افراد زن بلکه زنان در 
مثل را تحت  شان در تولید طور مشخص توان و به طورکلی بهنیروی کار زنان 

 درآورد. انکنترل مرد
تنها با تکیه به روش علمی تحلیل تاریخ یعنی ماتریالیسم تاریخی است که 

وضیح داد. مارکس و اقعی توو توان ظهور ستم بر زن را بر مبنایی درست می
ستم بر زن محصول و نتیجه  انگلس بودند که برای نخستین بار نشان دادند

تغییر در خصلت سازمان اجتماعی بشر است. خصلت سازمان اجتماعی بشر، در 
هر مقطع از تاریخ درنهایت توسط سطح رشد نیروهای تولیدی و روابط تولیدی 

تعصبات اجتماعی زمانه خود را  انگلسمارکس و . شود میتعیین  آنمنطبق بر 
 "سرشت"درهم شکستند و اثبات کردند که موقعیت تبعی زن هیچ ربطی به 

این  قطعاً، ندارد. امروزه کند میزنانه یا احکام الهی که نظم امور را تعیین 
دانش فمنیستی در مورد تاریخ آوردهای جدید  دستماتریالیسم تاریخی با جذب 

تر شود. اما طنز ماجرا این است که اوجاالن با تئوری املتواند و باید کمی
دهد. تصویر تخیلی که میارائه تصویری تخیلی از تاریخ  "های ذاتی زنانهبرتری"

 .آید تا رهایی زنانبیشتر به کار تقویت ایده آلیسم و خلق مذهب جدید می
نان ربطی خواهد وانمود کند که مسئله زمی "نظری"اوجاالن با این شگردهای 

در مقابل نظر حل طبقاتی برای رهایی زنان بود. به طبقات ندارد و نباید دنبال راه
درست است که ستم بر زنان شامل زنان همه طبقات )با اوجاالن باید گفت 
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و به این معنا ستمی ورای طبقات )یا همگانی( است اما  شود میدرجات متفاوت( 
طبقاتی  کامالً حل راه شده یک میتقسای که به طبقات در جامعه آنحل راه

است. امروزه بدون درک علمی از سوخت ساز جامعه و درک درست از موقعیت 
 -یعنی پرولتاریا  -ای که نقش استراتژیک در تولید و بازتولید نظام دارد طبقه
 ملی ستم ازجمله –های جاری در جامعه ی برای رفع تمامی ستمحل راه توان نمی

 جنسیتی ستم "همگانی" خصلت دارد تالش اوجاالن. کرد ترسیم - جنسیتی و
حل طبقاتی را دور و به خیال خود راه زده گرهستم ملی  "همگانی"را به خصلت 

و  آمیخته درهمطور عینی ستم طبقاتی با ستم جنسیتی  به آنکه حالزند. ب
ادی، را از یکدیگر جدا کرد. ستم بر زن، ستم ملی، تبعیض نژ ها آن توان نمی

و هزاران فاجعه بشری  زیست محیطهای ویرانگر میان مرتجعین، نابودی جنگ
است. الجرم،  مشخص یعنی نظام طبقاتی همه محصول کارکرد یک نظام ،دیگر

 زمان هماین نظام یعنی در محو کلیت در نابودی  ها اینراه خالص شدن از همه 
محو کلیه ستم طورکلی بهملی و  ستمهای جنسیتی، تبعیضطبقاتی،  تمایزهای

گرفته و  شکلا تمایزههای اجتماعی و همچنین محو افکاری است که توسط این 
برای ترسیم  طبقاتی است. حل راه . این راه به ناگزیر یککند میمحافظت  آناز 

که الزم است نقش بیولوژی زن به رسمیت شناخته  حال درعین انراه رهایی زن
واقعیت مهم نیز به رسمیت شناخته شود که شود؛ همچنین الزم است این 

آیند بلکه زن و مرد به دنیا نمی ها انسانبیولوژی منبع اساسی ستم بر زن نیست. 
 یعنیشوند. زن و مرد دو مقوله اجتماعی هستند و نه بیولوژیک. زن و مرد می

است. این روابط  شده گرفتهکار ه بیولوژی در چارچوب روابط تولیدی معینی ب
و در جوامع مختلف و در اعصار مختلف با ظهور جامعه  یافته تکاملتاریخا 

اند و به طرق خاصی تقسیم طبقاتی و ستم طبقاتی اشکال مختلف به خود گرفته
 از ها آناند. هرچند همه را تجسم بخشیده -ستم جنسیتی  جملهاز  –و استثمار 

 ه مشترک هستند.نظر روابط ستمگرانه و استثمارگران
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نه می "سرشت برتر زنان نسبت به ذات خبیث مردان"با تصوراتی مبنی بر 
ی واقعی حل راهگیری ستم بر زن را توضیح داد و نه شکلده توان پروسه پیچی

 برای رفع این ستم ارائه داد.
 

 مقدس تا زن فاحشه شهری!  الههاز 
هرچند که به عرش اسطوره پردازی اوجاالن از زن همچنان ادامه دارد 

آنکه از منزلت زن در جوامع  از نظر وی پس یابد. ازرساندن زن چندان دوام نمی
 صورت یکی از ابزارهای اساسی انحطاط مردان مورد اولیه کاسته شد، زن به

به دلیل آنکه تمدن سومری »اوجاالن تاریخی  استفاده قرار گرفت. طبق حکایت
جدا گشت، به انحراف کشیده شد. تمدن امروزی بر تمدن  شیها شهیاز ر

عنوان رحم  ها بهپرستشگاه گرفت، شکل شاه –نوسنگی غالب شد. پدیده کاهن 
گری جامعه را به اطاعت خود و اصلی جامعه نوین ایجاد شدند. کاهنان با حیله

زیده و ها برگزن را به اطاعت مرد واداشتند. کاهنان دخترانی را برای پرستشگاه
صورت مؤثرترین ابزار در شکار مردان  ند تا بهقراردادرا مورد آموزش  ها آن

و برای  شود میفای نقش کنند. اولین توطئه پلید بدین شیوه چیده ای جامعه
رذیالنه میان دو جنس داده  نظام ای بهالعادهها نیروی فوق اولین بار در پرستشگاه

خانه عمومی  فاحشهصورت اولین  . این سیستم بعدها در پرستشگاه بهشود می
 نویسد میهمچنین در جای دیگری ( 9۱)مانیفست آزادی زن ص « آید.درمی

داری سومر، با استفاده از جنسیت زن به کردهای نخستین در نظام برده»
زاد رد آگردانیده شدند ... کُ [داری برده]نظام  انحطاط کشیده شده و همدست

جامعه کمون اولیه از راه این دختران پرستشگاه، در اندک زمانی از کوهستان به 
خائنان از ( »9۱۲ص جا )همان.« شود میپائین آورده شده و به شهر عادت داده 

 (9۱9ص  نجا)هما« شوند.طریق جنسیت زن در شهر به پستی کشانده می
به نقش منفی  بر اساس این تصویرسازی تاریخی جعلی است که اوجاالن

و به عاملی برای تباهی  شود میرسد. زن از سرشت خود دور رابطه جنسی می
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است که زن در دیدگاه اوجاالن با توجه به تجربه  پس آن . ازشود میجامعه بدل 
ست هم خطرناک؛ ا هم جذاب است هم ترسناک؛ هم زیبا»اش زندگی شخصی

اند به تواش میموقعیت بردگیهم عامل خیانت است هم پلیدی و با توجه به 
پای  که نیرد همدلیرترین مرد کُ»ازنظر اوجاالن  51.«عامل جاسوسی بدل شود

( تنها با از میان بردن 9۲۲ص  همانجا« )آید محو شدنی است.زن به میان می
ترین شیوه هویت و پوچ شده و از وطن و جامعه بریده و به پستزنی که بی

زن اعتال »توان زندگی را معنادار کرد و با نگرش فلسفی می ،وابسته به مرد است
زن کالسیک »، مرد را متحول کرد و تفکر «رد استرد، مرد رشد یافته کُیافته کُ

را از میان  «است آورده فراهم جعلی مرد ساختن برای شرایط مساعدترین که –
 (9۲9ص  همانجابرد. )

                                                             
رسد اوجاالن با همسر سابقش از پیچیدگی و ابهام زیادی برخوردار است. به نظر میرابطه . 5۱

طبق ادعای ای از اختالفات شخصی و سیاسی از وی جدا شد و بعدها همسرش به دلیل پاره

 (.ستین گریدمنابع  دییتأ. )که مورد به همکاری با حکومت ترکیه پرداختاوجاالن همسرش 
شود. های راز آمیز توسط اوجاالن طرح میسراییو داستان زیرارآماسای این مسائل در هاله

من از کودکی تا امروز زن را هم جذاب و هم ترسناک »اش این است که بندیجمع هرحال به

بینم سعی بر کسب خصوصیات مثبت و زیبایی وی حال که زن را خطرناک میام. درعیندیده

نمی "خبیث مرد" آن را خود اوجاالن که است روشن (۱9 ص –)چگونه باید زیست « نیز دارم.

محصولی  هم آناش نسبت به زن را در چارچوب آن خباثت که البته بیند و این احساس دوگانه

داند. او نقدش می گذارد و خود را تافته جدا بافته از نظام مردساالری مورداجتماعی است نمی

جنسی نیز تافته جدا بافته از ملت خود است.  نهیزم دربیند که برای خود می "پیامبری"نقش 

من مارکسیستی تقلیدی نیستم. دیالکتیک منطقه خاورمیانه ظهوری »زمانی گفته بود 

ها و مبارزات خود طلبد. رهبران این منطقه باید پیامبر باشند. هرگاه به فعالیتپیامبرگونه می

وه فعالیت و شخصت و اعتقاد انساننمایم. نحبینم که همچون انبیا تالش میمی کنم ینظر م

 .(۷۱ ص –)رهبریت و خلق  «ام بیشتر به پیامبران شبیه است.دوستی و پرنسیپ های زندگی
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هر خود برخورد ظاهر نقد مردانگی است ولی در جواین جمالت به
ابزارگرایانه به زن است. دیدگاهی که زن را برای اعتالی مرد و هر دو را برای 

نو باید آفریده شود تا ملت ساخته شود.  خواهد. زنی که ازرد میاعتالی ملت کُ
ای از اخالقیات سنتی در مورد رابطه نقد از موقعیت کنونی زن در هاله عمالً

زن جدید و  "آفرینش"های . در ادامه به ویژگیدشو میجنسی بافته و فرموله 
و همچنین کارکرد اجتماعی امروزی  "سرشت زنانه"معنای بازگشت به 

 ممنوعیت برقراری رابطه جنسی در صفوف پ.ک.ک و پژاک خواهیم پرداخت.
جوهره  .داند یا فاحشهمسئله بر سر دیدگاهی است که زن را یا مقدس می

شبکه روابط سیاسی اقتصادی   مجموعهاین دیدگاه، مردساالرانه است. زن از 
مبتنی بر  و بر مبنای اخالقیات سنتیِ شود میاجتماعی و فرهنگی مشخص جدا 

گیرد. این مورد ارزیابی قرار می "نقش ویژه مادری"و  "نقش طبیعی زن"
به اهرمی برای  کند مین اخالقیات که خود را در لوای آفرینش دوباره زن پنها

این اخالقیات سنتی  .شود میسرکوب رابطه جنسی بدل  مشخصاًسرکوب زنان و 
  رابطه. از نظر اوجاالن هر شود میبا اظهاراتی در مورد همجنسگرایی تکمیل 

نویسد جنسی که خارج از رابطه زن و مرد باشد غیرطبیعی و انحرافی است. او می
اند، اند اکتفا ننمودهبه زنانی که شغل فحشا را برگزیده المللیصاحبان بازار بین»

بازی و همو جنسهای خود پدیده هممنظور کسب سود بیشتر با تشویق بلکه به
بحران و انحراف جنسی شیوع یافته و یکی از  ... اندسکسوالیته را هم پدید آورده

 «.است –یابد سرعت در زنان و مردان شیوع میبه که –بیماری ایدز  آننتایج 
علت اصلی مخالفت بسیاری ازجمله اوجاالن  (۱۱و  51)مانیفست آزادی زن ص 

طور عینی به تفکرات  زیرا این پدیده به ،با پدیده همجنسگرایی، ایدئولوژیک است
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 پذیرا جنسی –مثل و دگر  جنسی را فقط در چارچوب تولید  رابطهسنتی که 
 51زند.می ضربه هستند،

ویژه سنتی با امتیازاتی که اوجاالن به اخالقیات دینی بهاین اخالقیات 
روابط »رسد. ازنظر اوجاالن دهد به اوج میاسالم و رفتار محمد نسبت به زنان می

حضرت محمد کسی است »؛ «واقع بیانگر انقالب زن است. محمد با خدیجه در
دوران  آنکه بیش از همه در برخورد با زن عشق به خدا را بازتاب داده است. در 

ورزی که بعدها فراموش گردید باشد. این نوع عشقترین شخص میپیشرفته
دوران به نحوی، متعالی ساختن زن و خانواده می آندرواقع با توجه به شرایط 

حضرت محمد »؛«باشد. فاصله بین عشق الهی و عشق به زن چندان زیاد نیست.
به زنی که در چنین ساختار اجتماعی بدوی به دیده دردسر و مایه حقارت 

ارزش داد، این را در ازدواجش با زنان عشایر و اقشار مختلف  شود مینگریسته 
ر جای دیگری ( یا د1۱ - 15 - 11 ص –)مانیفست آزادی زن « متجلی ساخت.

                                                             
ای از نشانه( داشته وجود تاریخا که هرچند) امروز جهان در همجنسگرایانه روابط گسترش. 59

اجتماعی حاکم بر جامعه این امر است که اشکال گوناگون روابط جنسی توسط کلیت روابط 
جوامع مختلف روابط جنسی مختلفی را تشویق و یا  شود. تاریخاًگذاری میتعیین و ارزش

تر سوق دهند. در رابطه با این نیازها و کنند تا بشر را در جهت اهداف اجتماعی وسیعممنوع می

سکسوالیته است که اشکال مختلف  آن از مشتق جنسی فرهنگ و –تر اجتماعی اهداف وسیع

توانند به اشکال یابد. این اهداف اجتماعی میپیوندد یا تکامل میآحاد جامعه به وقوع می

در عملکرد جنسی افراد بلکه حتی در اینکه فرد چه نیازهایی  فقطنه  –مختلف تبارز پیدا کنند 

کند و دیدش از لذت چیست. این سطوح مختلف )اجتماعی، عملکرد فردی جنسی، احساس می

گذارند، ولی یکی نیستند. برای بحث بیشتر در هم تأثیر می یروو دید از نیاز و لذت( هرچند 

موضع در قبال همجنسگرایی در طرح برنامه جدید حزب "توانید به مقاله این زمینه می

 ع کنید.رجو "کمونیست انقالبی آمریکا

On the position on homosexuality in the new draft programme -
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گویند چرا محمد به این تعداد زن عقد کرده هستند کسانی که می»خوانیم می
گویم که کار خوبی را انجام داده است. حتی اگر چندین زن دیگر است؟ من می

عنوان یکی  توان او را بهاشتباهی نبود. چون می کار، آورد درمیرا نیز به عقد خود 
با زنان همانند کودکان رفیق و یار بود. شخصیتی از عاشقان بزرگ قلمداد نمود. 

( این 911ص  )رهبریت و خلق«. دمکرات بود من این موارد را قبول را دارم
افکار و اخالقیات پدرساالرانه و  کفایت قدر خود افشاگر بهی هااظهاریه

های علمی و مبتنی بر . تحقیقات و ارزیابیکند میمردساالرانه اوجاالن را آشکار 
دهد که اسالم ناد تاریخی ـ و نه استنادهای گزینشی و پیشداورانه ـ نشان میاس

الر را از آغاز دینی پدرساالرانه بود و با سرنگونی خدایان زن، خانواده مردسا
های بیتوان نشان داد که شخصیت محمد در ازدواجمی 52نهادینه و تثبیت کرد.

توان اش نسبت به زنان بود. میعقاید و افکار مردساالرانه  فشردهشمارش چگونه 
در  یدوره تاریخ آنبخشی نسبت به زنان حتی در ثابت کرد که عنصر رهایی

 اسالم وجود نداشت.
 تواند مدعی آزادی زن باشد وآور است که اوجاالن چگونه میحیرت واقعاً

 اینجا !در رابطه با زنانبودن نقش پیامبر اسالم  "انقالبی"مروج  در همان حال
رد که صحبت از آزادی زن کُ شود میو معلوم  شود میم خروس آشکار ست که دُا

و همچنین تعریف و تمجید از صدر  کارکردی ابزاری دارد صرفاًبرای اوجاالن 

                                                             
کنند به اسالم در ارتباط با حقوق می سعی مختلف انحا به که محققینی از بسیاری حتی. 5۲

های قرآن یا احکام فقه اسالمی از دل برخی تناقضات میان آیه وچینزنان امتیازی دهند و با م

زیره عربستان ج معتقدند که با پیروزی اسالم در شبه ،های مثبتی از آن ارائه دهندبرداشت

ازنظر قواعد عملی نوعی ازدواج پدرساالر نهادینه شد. حتی در این زمینه بر تفاوت ازدواج 

زنان و »گذارند. رجوع شود به کتاب محمد انگشت می های بعدیخدیجه با محمد با ازدواج

 – ترجمه فاطمه صادقی -لیال احمد  - «های تاریخی جدال امروزیریشه ،جنسیت در اسالم

 .۲۱9۲ –لندن  –انتشارات زنان و قوانین در جوامع مسلمان 
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و  ناشی از سیاست پراگماتیستی اوجاالن چندهمسریاسالم در رابطه با زنان و 
گرایان برای ایجاد ائتالف سیاسی با اسالم وی مصلحتیمالحظات سازشکارانه و 

مانده دینی طوری کلی سازش با افکار و عقاید عقبرد و بهترک و سران عشایر کُ
شود و مشکل نمی محدودترکیه است. اما مسئله هرگز به این   جامعهحاکم بر 

که  است. اخالقیاتی آناصلی، جوهره اخالقیات سنتی است که اوجاالن مدافع 
قادر است خود را با هرگونه رفتارهای مردساالرانه در شرایط مقتضی  یراحت به

در مورد آزادی زن را به زیر  سروصداپر هماهنگ و همساز کند و تمامی ادعاهای 
 سؤال برد.

قرار می "فاحشه شهری"یا  "الهه مقدس"اوجاالن زنان را بر سر دوراهی 
زن  آنکه حالای خود بپردازند. نقش اسطوره خواهد که به ایفایدهد و از آنان می

هرگونه تغییر ای یا الهه مقدس پاک و مطهری موجود نیست. اثیری، زن اسطوره
واقعی و مادی در وضعیت زنان از دل همین جامعه و همین زنان واقعی باید 

، پتانسیل یکی است که زن را زن کرده ای اجتماعی از دل همین روابطی. برخیزد
این مردان هستند  معموالًنمایاند. های تاریخ بشری رخ میترین انقالباز عظیم

ای یا اثیری هستند، مدلی از زن را الگو خود که در ذهن خود دنبال زن اسطوره
 چراکهآید. کار تحقیر و سرکوب زن واقعی میه ب نهایتاًدهند که و جامعه قرار می

ه موقعیت الگویی که واقعی و توانند زنان را به دلیل نرسیدن بهمواره می
نیست مورد سرزنش قرار دهند. این جزئی مهم از ایدئولوژی  دسترس قابل

مرد  -حافظه مذکر، تحقیر مذکر و امید مذکر  -ناسیونالیستی است که تاریخا از 
آنچه  غالباًبه قول سیمون دوبووار  گیرد.ت میأمتعلق به ملت ستمدیده نش

کنند چیزهایی است که خود ندارند. مردان این کار را با مردان از زنان طلب می
مشکلی که  ،دهندانجام میواقعی پیش گذاشتن الگوی زن آرمانی در برابر زنان 

 ها آناست که کمابیش در تمامی  آنکنند این الگوهای زن آرمانی ایجاد می
می ردگویی زن وظیفه دارد که خود را فدای مرد کند. اوجاالن نیز از زن کُ

به وظیفه خود یعنی اعتالی  "ای و مقدسش ذات اسطوره"با بازگشت به خواهد 
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د. این امر با اهداف سیاسی وی نیز منطبق است. رسان یاریمرد خود و ملت خود 
خواهد پتانسیل انقالبی زنان در کردستان را ای و اثیری میاو با خلق زن اسطوره

اش منحرف کند. او نمیسازیملتبه سمت ایدئولوژی ناسیونالیستی و پروژه 
های زمینی و مشخص در کردستان شکل گیرد خواهد جنبش زنان با خواسته

 بیند.اش میرا در مقابل ناسیونالیسم پدرساالرانه آنچون 
خود را از  ،به نام استقالل فمنیسم»برای مثال اوجاالن تحت عنوان اینکه 

اصطالح ( مخالف کاربرد ۱۲)مانیفست آزادی زن ص  «کند میمشکالت جدا 
. یعنی کند میپیشنهاد  آن یجا )زن شناسی( را به «ژنولوژی»اژه واست  فمنیسم

ها، دانش و جنبشی که تاریخا برای رفع نابرابری میان زن و مرد به وجود ایده
نقد و مبارزه علیه تبعیضات جنسیتی  فمنیسم. مسئله اصلی کند میآمده را نفی 

دارد و توجه را به تمرکز را از روی این رابطه برمی «ولوژینژ» که حالی است در
 آنتا  کند میجلب  "زنو ذات  گوهر" اوجاالن تعبیر به یا –خصوصیات خود زن 

است  آنجدل بر سر  ،. جدل بر سر لغت نیستدرآوردرا به خدمت ناسیونالیسم 
مراتب ستمگرانه در  سلسلهکه مسئله زن یک مسئله اجتماعی و مربوط به 

تالشی است برای  «ولوژینژ». اتخاذ واژه "گوهر زن"جامعه است یا مربوط به 
 فمنیسمنادیده انگاشتن جنبش تاریخی زنان و دستاوردهایش؛ جنبشی که به 

 خواه در جهان است. یبخش مبارزات زنان و مردان آزادمعروف شده و هنوز الهام
 

 از آزادی زن تا ممنوعیت رابطه جنسی!
صفوف خود مردان و زنان در میان رابطه جنسی پ ک ک با برقراری 

مانیفست آزادی »کتاب  مشخصاًیکی دو مصاحبه و  اوجاالن درمخالف است. 
رد جلوه دهد. ازنظر او دالیل صورت رهایی زن کُ این امر را به کند میتالش  «زن
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 نقطه از 53داست اخالقی رابطه جنسی است.چندگانه است؛ ولی دلیل عمده ق
غریزه جنسی جهت تداوم حیات است یک محصول »نظر رهبری پ ک ک 

العاده طبیعت است که بایستی قداست داشته باشد. اما انحصارگری مرد و خارق
را به یک  العاده طبیعتسرمایه، زنان را چنان آلوده نموده که این استعداد خارق

ترین وضعیت متحول هم با پست آن "لدو کارخانه زاد"نهاد تولید کاال نظیر 
ای مقدس پدیده ماهیتاًگمان صاحب فرزند شدن از زن بی»؛ «ساخته است

شوهری  و زن»و اینکه  (۷9ص  9 ج –)مانیفست تمدن دمکراتیک « است.
ترم یا زنم گوش ای پلید است. شوهر شدن بسیار پلید است. کلمات دخرابطه

 (19، ص 9جلد  -)چگونه باید زیست؟ « خراشند

                                                             
رابطه جنسی از قداست برخوردار نیست. تاریخا این مناسبات قدرت ارتجاعی حاکم به . 59

به رابطه جنسی قداست می دمثلیتولهمراهی اخالقیات سنتی و مذهبی بوده که تحت عنوان 

نباشد گناه  دمثلیتولقصد  بخشیدند. تا بدان حد که در برخی مذاهب رابطه جنسی که به

پیشرفتی برای  دمثلیتولصله گرفتن رابطه جنسی و ازدواج از هدف شد. درواقع فاانگاشته می
نیست که یکی از نشانه لیدل یرها ساخته است. ب مورد یب یدوبندهایقنوع بشر بوده و بشر را از 

دار شدن است یا در جوامع اروپایی طلبند، دوری جستن از بچههای زنانی که آزادی خود را می

های مهم دار شوند. این تغییر خود یکی از مؤلفهکه در دوره جوانی بچهاغلب زنان تمایلی ندارند 

ها را بحرانی کرده و بدان گیری ایده آزادی زن بود. آنچه رابطه جنسی میان انسانبرای شکل

گرانه مرد با زن و اخالقیات سنتی خصلت سرکوبگرانه داده همین مناسبات قدرت، روابط سلطه

گسست رادیکال از این مناسبات و اخالقیات  ،حل راهرابطه است. و قداست بخشیدن به این 

سلطه طلبانه و یا تحقیر و  یدوبندهایقسنتی است. نیاز به اخالقیات نوینی است که در تضاد با 

باشد. اخالقیات نوینی که تالش  هطلبانو غیر برابری  نهاستثمارگرا، هنانیبآزار جسمی خود مرکز 

ای اساساً کند این رابطه را بر اساس عشق و احساس متقابل و حمایت جسمی متقابل و بر پایه

که عمل جنسی بتواند به افراد سود  یا گونه ریزی کند. بهغیر استثماری و برابری طلب پایه

 انقالبی جامعه درگیر شوند.و  جانبه همهها کمک کند در زندگی برای تغییر برساند و به آن
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ظاهر برای ممانعت از بردگی زن  زناشویی به "پلید"دوری جستن از رابطه 
است. ولی باید الیه به الیه ظواهر را کنار زد تا به عمق مسئله رسید. تا آنجایی 

توان گفت پ ک ک نیز مانند بسیاری گردد میکه به تاریخچه این مسئله برمی
ای که در دهه هشتاد میالدی در گوشه و کنار جهان به مسلحانه های جنبشاز 

مشکل حل ضرورت راه افتادند و توانستند زنان را به صفوف خود جلب کنند با 
جامعه به درون این  آنرابطه میان زن و مرد روبرو شدند. زیرا روابط و افکار 

افکار و در صفوف مبارزه مسلحانه . از یکسو حضور زن یافت میراه  ها جنبش
عقاید سنتی را به زیر سؤال برد از سوی دیگر ضرورت تبیین نگرش و رویکردی 

. هر آوردنوین نسبت به رابطه میان زن و مرد و حتی تشکیل خانواده را به وجود 
نسبت به  جو بر اساس طرز نگرش خود های مبارزهیا ارتش ها جنبشیک از این 

خود را ملزم به  ،در روابط جنسی و خانوادگی آنمسئله ستم بر زن و تبارز 
برقراری نظم و انضباط و حتی مقررات خاصی کردند. هر جریان سیاسی 

به حل این  شجنگ یعمومی و اهداف سیاس های دیدگاهبا توجه به  ای طبقاتی
پیشروتر و اهداف سیاسی کننده جنگ پردازد. هرچقدر افکار هدایتمیمسئله 

پذیر است. بحث تری امکانبه شیوه صحیحموضوع تر باشد حل این جنگ انقالبی
های انقالبی و های مثبت و منفی بسیاری از جنگو بررسی انتقادی تجربه

دور و نزدیک در برخورد به مسئله   گذشته مسلحانه در بخش آزادی های جنبش
 دهی سازمانمثبت  عمدتاًجمله تجربه  ست. اززنان از اهمیت زیادی برخوردار ا

دو به دالیل  نپال، علیرغم اینکه هر ومشترک زنان و مردان در جنگ خلق پر
 54راه ایستادند.  مهینمتفاوت در 

                                                             
های مختلف مجله انترناسیونالیستی توانید به شمارهمی انقالبی تجربه دو این با آشنایی برای. 51

نظامی جداگانه  یها یبند گروهرجوع کنید. در این دو تجربه ما شاهد ایجاد  "جهانی برای فتح"

 میان زن و مرد نیستیم.
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پاسخگویی به  صرفاًای که پ ک ک برای حل این معضالت برگزیده شیوه
مبارزه مسلحانه نیست بلکه نمایانگر دیدگاه  دهی سازمانهای پیش پای ضرورت

جداگانه زنان و مردان  دهی سازمانویژه نسبت به مسئله زن است. این جریان به
ای است برای کاربست و ممنوعیت ازدواج و رابطه جنسی خود عرصه رزمنده

اشتن زن و مرد است که د دیدگاه اوجاالن نسبت به مسئله زن. برای پاک نگه
اگر دو تن را که باهم »از دید او زدواج و رابطه جنسی دوری جست. باید از ا

گریزند یا به روز خود بگذاری در اولین فرصت یا می و حالارتباط دارند به 
 دهی سازماناو خواهان ( 15)چگونه باید زیست؟ ص « شوند.خیانت کشیده می

رک این محجداگانه مردان و زنان در صفوف نیروی نظامی پ ک ک است. اما 
چون  او مخالف ازدواج رزمندگان استآزادی و رهایی زنان نیست.  ،"جدا سری"

بردگان حق ازدواج »معتقد است موقعیت رزمندگان همانند بردگان است. 
توانید رهایی یابید و در وضعی بدتر از بردگان هستید، نمی که مادامینداشتند. 

البته ( 911 ص –جا )همان« داشت.حق ازدواج و چیزهایی از این قبیل نخواهید 
 آنجایی که دشمن  توانی درنمی»رهایی هم مفهومی جز آزادی سرزمین ندارد. 

احتیاج به آزاد کردن یک منطقه »، «اشغال کرده آشیانه بسازی وجب به وجبرا 
های کوچک دارید و از خطر دور بمانید. در غیر این صورت جستجوی ارضای راه

 (19 ص –جا )همان« انجامد.ارادگی میاست زیرابه بی غریزه جنسی خیانت
ی ارادگ یبمشخص نیست چرا ارضای غریزه جنسی در میان رزمندگان به 

عهد دو فرد به یکدیگر را ت خواهد یم. اوجاالن با نفی رابطه جنسی شود میمنجر 
این زن این بار البته تا تعلق به سرزمین و ملت برجسته شود. ببرد زیر سؤال 
زن »در درجه اول و قبل از هر چیز باید برای آزادی ملت فداکاری کند. است که 

)مانیفست  .«اول با میهن خود ازدواج کند  وهلهرد خود را باید بسوزاند و در کُ
زنی  ،آفرینش مجدد زن است ،رد رها شود. هدف( تا ملت ک959ُآزادی زن ص 

، مرد را کند میخود را پاک  ش،یکه با تکیه و بازگشت به سرشت طبیعی خو
دهد. رهایی زن به رهایی و ملتی پاک و پاکیزه و نو را شکل می کند میپاک 
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رد است که به زن وعده آزادی داده ورده است. با رهایی ملت کُخ ملت گره
به دلیل انجام این وظیفه  "سرشت برتر زنانه". تمام تعریف و تمجیدها از شود می

که بازتاب  شود میحقیقت ماجرا زمانی آشکار تاریخی است نه رهایی زن. 
 .شود روشن کردستان جامعه در تشکیالتی –اجتماعی این ممنوعیت اخالقی 

ا است که رهنمودهایی چون ممنوعیت رابطه جنسی میان افراد ت واضح
عینی برخوردار نیست. حتی در صفوف پ ک   هیپازمان رهایی ملت کرد از هیچ 

جامعه که  ،وفاداری همه را به چنین تصمیماتی تضمین کرد توان نمیک هم 
دهد. اما اعالن این هایی نمیجای خود را دارد و کسی تن به اجرای چنین فرمان

در  آنای که در ممنوعیت در صفوف پ ک ک پیامی مشخص است برای جامعه
ناموس"، فئودالی و اسالمی در قالب تیریعشای افکار و عقاید سطح گسترده

آید اما واقعیت دارد. این ممنوعیت ظاهر متناقض می به - غالب است "پرستی
ای نوعی امتیاز دادن به روابط فئودالی و نیمه فئودالی است که به شکل فشرده

، همچنین نوعی خاطرجمعی دادن شود میمال در کردستان در ارتباط با زنان اع
مانده جاری در جامعه کردستان است. پیام این این حزب به افکار و عقاید عقب

است: نگران نباشید! در صفوف پ ک ک و پژاک ناموس دخترانتان حفظ خواهد 
اخالق بسپاریم و یا چرا یک نوجوان چرا دخترمان را به دست فردی بی» شد!

اندازه یک خانواده حیثیت قربانی یک دختر هرزه کنیم؟ ما هم بهعاقل خود را 
 (913)چگونه باید زیست؟ ص « داریم.

این  سؤالو اجتماعی این تصمیم!  -این است کارکرد و بازتاب سیاسی 
رد به آزادی دست خواهند آیا تحت رهبری این افق و اندیشه، زنان کُاست که 

 یافت؟
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 خانواده!از رهایی زن تا بازسازی 
تمام ادعاهای اوجاالن و پ ک ک مبنی بر آزادی و رهایی زن به بازسازی 

طبق جز خانواده.  توان چشم پوشید بهچیز می همه. از شود میختم  خانواده
زن را باید از نو آفرید، مردانگی را باید برانداخت، رفتارها و ایدئولوژی اوجاالن 

ساختار اساسی که بردگی زن خانواده یعنی اخالقیات را از نو باید تعریف کرد اما 
خانواده نهاد اجتماعی »ازنظر اوجاالن  دست زد. توان نمیرا  شده نهادینه آندر 

)مانیفست تمدن « ل گردد.تواند متحوگذار صورت بگیرد اما می آننیست که از 
زنان از چنان احترام و توانی ( تحول به این معنا که 9۱۷ص  9دمکراتیک جلد 

از ادعای مالکیت بروی زن و فرزند » شوند تا خانواده معنادار ایجاد شود. برخوردار
( در مناسبات آندست برداشته شود و روابط مبتنی بر قدرت سرمایه )همه نوع 

 مرد –ترین رویکرد جهت همزیستی زن ننماید ... ایدئال زناشویی ایفای نقش
می قرار سرلوحه را آزادی فلسفه سیاسی، و اخالقی پیوند در که است رویکردی

ه ترین ضمانت جامعای که در این چارچوب دگرگونی یابد، سالمدهد. خانواده
دمکراتیک و یکی از روابط بنیادین تمدن دمکراتیک خواهد گشت. زناشویی 

ها باید همیشه آماده پذیرفتن حق از زناشویی رسمی است. طرف تر مهمطبیعی، 
احترام و توان عظیمی کسب  زندگی مجردی یکدیگر باشند .... تا زمانی که زنان

)مانیفست تمدن  «ننمایند، واحدهای بامعنای خانواده ایجاد نخواهد شد.
هم  "ی خانوادهبامعناواحدهای "برای دستیابی به  (9۱۷ص  - 9دمکراتیک جلد 

در آغاز تاریخ  گونه همان» مهر سرشت زن بر قرارداد اجتماعی بخورد. است یکاف
ها و قرارداد نیز صورت پذیرفته بازهم خوردن مهر سرشت زن بر پیشرفت

پاسخگوی نیازهای امروزین انسانیت است، ی آنچه ازلحاظواقع و  اجتماعی در
ن زن و به قراردادمبنا  صرفاًباشد. این به معنای روزآمد کردن حقوق مادر می

باشد. باید شیوه زندگی و نوع روابط را برای هر دو مرکزیت درآوردن او نمی
ای است که ارزش حیاتی جنس تعیین کرد. از این لحاظ قرارداد اجتماعی پروژه

 (۲9۱ و ۲۱1 ص –)مانیفست آزادی زن  «باشد.ر میبرخوردا
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پ ک ک نیاز چندانی به قرارداد اجتماعی جدید ندارد زیرا تمام  ازقضا
قراردادهای اجتماعی تاکنون موجود در جوامع طبقاتی مبتنی ستم و استثمار 

 را بر خود داشته و دارند. "مادریت"و  "طبیعت زن"مهر 
برابری طلبانه و عادالنه میان زن و مرد در  های خواستظاهر بسیاری از  به

 مسئلهدر مورد گیرد اما قرار می تأکیدمورد  ک ک پ توسطچارچوب خانواده 
قرار دارد. این جریان  افق و برنامه سیاسی رأسدر  خانواده ونیزاسیدمکراتزنان، 

 و دوری "سیاسی مبتنی بر فلسفه آزادی -اخالقی "عالوه این دمکراتیزاسیون  به
قرار است بدون دست زدن به  "مناسبات سلطه و قدرت سرمایه"جستن از 

، بدون درهم شکستن ماشین دولتی ارتجاعی "سلطه و سرمایه"اساسی  های پایه
شد، کنفدرالیسم  دادهکه در فصول پیشین نشان  گونه گیرد. همانبصورت 

 آن  هیحاشدمکراتیک پ ک ک قرار است در همزیستی با دولت حاکم و در 
شکل بگیرد. سازش با دولت ارتجاعی، سازش با نهاد همزادش یعنی نهاد خانواده 

سازش با  نهایتاًکه سازش با نهاد خانواده  گونه همانبه همراه دارد. ناگزیر نیز را 
توان فراتر رفتن از نظام حاکم را در همان اندازه میبه آورد. دولت را به همراه می

در  "سلطه و سرمایه"که فراتر رفتن از مناسبات  برنامه پ ک ک واقعی دانست
چند جز جهت نیست که برنامه سیاسی پ ک ک نهاد خانواده را. بی

)برنامه و  .برنداردچیزی در  زن، کلی در مورد برابری و آزادی پردازی عبارت
 که ساختارهایی مورد در مشخص بحث از عموماً جریان این( ۱۱ ص –اساسنامه 

. پتانسیل زنان برای کند میاحتراز  کند می بازتولید و تولید را زن بر ستم امروزه
 مشخص اجتماعی –رهایی خویش را نه از متن روابط اقتصادی  در مسیرمبارزه 
گیرد. ازنظر آنان پتانسیل زن به خاطر قدیم می اسطوره و تاریخ از بلکه حاکم

ها در تاریخ بشر این بود که به زمانی مارکس گفت نقش اسطوره .است نه حال
در زندگی  آن بربر تضادهایی که قادر به فائق آمدن  تارساند یاری می آدمی

در  اوجاالن پیرامون زن، های سازی اسطورهفائق آید. اما  ، در ذهنشواقعی نبود
. هستند آنکه زنان درگیر  ای است خدمت پنهان کردن تضادهای واقعی
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عنوان یک  واقعی نظامی که مدام زنان را به های محرکبینیم که چگونه  می
 درنتیجه و شود میدور زده  جاالنآورد، توسط اونیروی اجتماعی به میدان می

از ساختار واقعیت مادی ستم بر زن به وجود می جانبه همهمانعی برای شناخت 
زنان چارچوب معوج و محدودی برای نقشی که انرژی انقالبی  آناز  تر مهمآید و 

 –داری براندازی نظام سرمایه یجا . زنان بهشود میتواند ایفا کند ساخته می
 تنظیم دنبال به باید اجتماعی اقتصادی ساختار بنیادین تغییر و مردساالر

اوجاالن  گویی .باشند خانواده نهاد کردن دمکراتیزه برای "اجتماعی قرارداد"
اجتماعی  "قرارداد"جامعه بر مبنای  پندارد که میهمانند ژان ژاک روسو 

های اجتماعی. او ساختارهای موجود "ساختار"یا  "سازه"چرخد نه اموراتش می
اند که که این ساختارهای اجتماعی یحال گیرد درستم بر زن را نادیده می
نه برعکس. قراردادهای اجتماعی ناشی از  و آورندقراردادها را به وجود می

خود، این ساختارها را قوام و مشروعیت می  نوبه بهاند که ساختارهای اجتماعی
بخشند. بدون تغییرات ساختاری، تغییرات اجتماعی و خلق قراردادهای اجتماعی 

جهان  جدید میسر نیست. نهاد خانواده یکی از ساختارهای بنیادین نظام حاکم بر
 علیرغم – آنحفظ  وهم روبنایی  است و ییزیربناای هم پدیدهکه  است

نقش مهمی در انباشت سرمایه در سطح  -داری سرمایه نظام با تناقضاتش
 55.داردو اخالقیات کهنه  ها ارزشجهانی، فرودستی زنان و حفظ 

                                                             
ویژه به –این واقعیتی است که به دلیل تغییرات زیر بنایی و روبنایی در بسیاری از کشورها . 55

 "خانواده یختگیگس ازهم"ای به نام های ملی پدیدههای مهاجر و تحتانی و اقلیتدر میان توده

های عظیمی میان اعضای خانواده به دالیل شغلی و مهاجرت و فقر به وجود آمده است و جدایی

تنگدستی و ... پدیدار شده است. این وضعیت عمالً خواست بازسازی خانواده را )که بسیاری از  و

کند. همین وضعیت در مورد تغییر نهاد خانواده در آن اند( مطرح میها از آن محروم گشتهتوده

نیز دهد می حیات ادامه پدرساالر –مناطقی از جهان که اشکالی از خانواده فئودالی یا دهقانی 

ای دمکراتیک ضروری است. حتی اگر انقالبصادق است. به این معنا بازسازی خانواده بر پایه

 طوالنی مدت برای خانواده و جنسی –های سوسیالیستی نیز صورت گیرد عمالً رابطه دگر 
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زن   رابطه است که قرارداد اجتماعی میان زن با مرد،خانواده نهاد   هیپابر 
روابط اقتصادی  تمامینهاد با . این شود میبا دولت و زن با جامعه تعریف 
و به  شده است تنیده درهمطبقاتی   جامعهبر اجتماعی سیاسی و فرهنگی حاکم 

این روابط کلیت تمامیت یا . بدون تغییر یابدباید تغییر همین علت این تمامیت 
از دمکراتیزه کردن هان حتی حاکم بر ج اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

 دقیقاًایدئولوژیک اوجاالن  –حرفی زد. خط سیاسی  توان نمی همواقعی این نهاد 
در مسیر رهایی واقعی  تواند نمیزند،  چون از تغییر بنیادین این کلیت تن می

ی از ماهیت ستم بر رواقعیغای و  ارد و لذا تصویری معوج و اسطورهبرد میزنان گا

                                                                                                                                   
خواهد بود. خانواده کماکان در مناطقی از جهان که هنوز وابسته به  دمثلیتول مسلط شکل

پروسه متحول ساختن خانواده و از میان  ینوع اند باقی خواهد ماند. بهتولید خرد کشاورزی

 اساسی پرسش. بود خواهد جهانی –ای دشوار، پیچیده و طوالنی و تاریخی برداشتن آن پروسه

به این امر  آیاگیرد؟ می صورت چگونه خانواده کردن دمکراتیزه یا بازسازی پروسه که است این

 صورت هدفی در خود و ابدی و ازلی نگریسته شود یا خیر؟ مسلماً بازسازی خانواده نه بهباید 

صورت گیرد  -به معنای رهایی هر چه بیشتر زنان از روابط ستمگرانه  -درست  هیپاباید بر  تنها
شود. بلکه باید مدام همراه باشد با تشویق و تقویت که شامل محدود کردن کیش مادری نیز می

داری و مادری اجتماعی شوند. تا این نهاد اشکال دیگری از گردهمایی خانوادگی تا عملکرد خانه

ولت و مالکیت خصوصی به وجود آمده تضعیف و سرانجام محو شود. این کار با د زمان همکه 

 پذیرد.فقط از طریق انقالب و دگرگونی کلی جامعه و جهان صورت می

عالوه بر این تغییر نقش زنان و خانواده و نیاز اقتصاد جهانی امپریالیستی در جذب هرچه بیشتر 

های سنتی و حفظ خانواده، نظام حاکم به تحمیل ارزشطور روزافزون با نیاز زنان در بازار کار به

های عظیم داری همچون تخت سنگدر تناقض است. این تغییرات و نیازهای متناقض سرمایه

های عظیم پا میخیزشو  ها لرزه نیزمکنند و به ای هستند که مدام با یکدیگر برخورد میقاره

دید سرکوب زنان است. که امروزه در دهند. پاسخ نظام حاکم برجهان به این مسئله تش

ترین و حادترین شکل آن را کشورهای مختلف اشکال مختلفی به خود گرفته است. شنیع

 .آورنددرمی اجرا به امپریالیستی –داری بنیادگرایان مذهبی به نیابت از کل نظام سرمایه
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فقط آمیز و ستمگر  استثماری، تبعیضاین کلیت  دهد. زنان ارائه میزن و رهایی 
امکان گذر از نهاد تاریخی باید انقالبی که ، است رییتغ قابلکمونیستی با انقالب 
زنان و کل جامعه  جانبه همهرهایی   مقدمهو  کندم را برای بشر فراهخانواده 

گرهی از موقعیت ستمدیدگی زن  توان نمیبا ابدی دانستن نهاد خانواده  بشود.
 در جهان امروز گشود.

 
 

 گیری نتیجه
میان  تاگرفت  کاره تمام تالش خود را ب چگونه اوجاالندیدیم که 

اما تناقضات ذاتی میان این دو  ،ناسیونالیسم و رهایی زنان آشتی ایجاد کند
اوجاالن در  حاصل نهایی تفکر و کند میچنین امری را غیرممکن  عمالًمسئله 

های سنتی در چارچوب چیزی نیست جز بازتولید همان ایده مورد زنان
 ناسیونالیسم.

بازگشت به "عد ایدئولوژیک، تفکر اوجاالن نسخه دیگری است از در بُ
دهد. داری را به مردم میخالص شدن از فجایع نظام سرمایه  وعدهکه  "گذشته

جهان حاکم است ما به وسعت  تاریخی بربا فضای ایدئولوژیکی که در این مقطع 
روبرو و ارتجاعی های کهنه های گوناگون با انواع و اقسام ایدئولوژیفرهنگ

این امر پدیده جدیدی نیست.  و زنند می "نو"هستیم که به خود رنگ و جالی 
جهان غلبه یافت، گرایش بازگشت به گذشته برای  داری از زمانی که برسرمایه

همواره کسانی بودند که این گرایش  .تولید کردنیز را  آنجایع خالص شدن از ف
کردند. مارکس و انگلس در های مردم را تئوریزه میخود به خودی در میان توده

و بنیان  نامیدند "سوسیالیسم تخیلی"افکار را  گونه اینمانیفست کمونیست، 
 .کشیدند نقد بهرا  آنآلیستی و ارتجاعی  ایده

ناظر بر فضای  اساساًهایی در دوره کنونی لوژیخلق چنین ایدئو
پدید آمده است.  "مرگ کمونیسم"اصطالح ایدئولوژیکی است که پس از به
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قدرت سیاسی به اهمیت ایدئولوژی و شریک شدن در اوجاالن که در حسرتِ 
قرن بیستم سوسیالیسم "ایجاد تمایز ایدئولوژیک آگاه است، تحت عنوان اینکه 

با تنها راه خالص شدن از شر سرمایه "کرده داری سرمایهبیشترین خدمت را به 
. او تالش عظیمی به خرج میکند مییعنی کمونیسم مقابله  آنداری و فجایع 

 ای را کشد تا ایدئولوژیسرک میو شبه نو کهنه ات گوناگون دهد و به انبار نظری
داشته باشد. او برای  "نو" یهم ظاهر و تولید کند که هم ضد کمونیستی باشد

بومی"متمایز ساختن خود از تفکر بورژوایی غربی و همچنین کمونیسم به 
یا آنچه امثال شریعتی و  همانند. کند میرجوع  ای و خاورمیانه ردیکُ "گرایی

گرایی اسالمی در ایران انجام دادند. از طریق بومیحتی طرفداران خمینی 
بازگشت به خویشتن "و  "رجعت به گذشته"ی برا کند میاوجاالن نیز تالش 

 –های الیناسیون، پسااستعماری و پسامدرنیسم را انواع و اقسام نظریه "خویش
شکلی ناب از ایدئولوژی  ،استفاده قرار دهدمورد  –ویژه در مورد مسئله زن به

که  طور هماناما  56مذهب بساید. شانه به شانهکه آنجا فریند تا اناسیونالیستی بی

                                                             
دوران اولیه به قدرت گرایان اسالمی ءهای احیاهایی میان نظرات اوجاالن با نسخهشباهت .5۱

خورد. افرادی از شریعتی های اسالمی امروز به چشم میرسیدن جمهوری اسالمی و فمینیست

کردند مفهوم الیناسیون را در مورد دور گرایی سعی میبا تکیه به نظریه ذات که تا زهرا رهنورد

و حجاب بزرگلغ»گوید: شدن زن از سرشت طبیعی خود به کار برند. برای مثال رهنورد می
این پرچم متعالی اسالم و اصالت از  که نیهمترین تراژدی خویشتن اسالمی ما بوده است. ... 
رحمی، کاری، بیناموسی، آزادی نامحدود، تبهدست مردم پائین افتاد، جایش را رسوایی، بی

های خودنمائی، فساد و هرزگی و از بین رفتن کامل آزادی و استقالل گرفت. خدا دست نظام
سال گذشته ما را به مغاک رسوایی جدائی از  5۱ستم گر غرب و شرق را که در 

حجاب زن پرچم  تنها نهازنظر رهنورد، .« مان پرتاب کردند، بشکندخویشتن ِاسالمی متعالی

زن نماد شرف جمعی "خصوص در ایران،  اسالم و اصالت است بلکه در کشورهای شرقی و به

شود. آن ملت می ٔهیروحموجب از هم پاشیدن  "شرف کلکتیو"و تجاوز به این  "یک ملت است.

ها با لغو اجباری حجاب درواقع به این شرف کند که امپریالیستوی از این طریق ثابت می
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ایم، این ایدئولوژیگرا دیده گرا و بومیها اسالمدر مورد انواع و اقسام ایدئولوژی
های داری و کلیه تبعیضدر عمل نظام مالکیت سرمایه ارتجاعی، ماهیتاًهای 

 اند.کرده و بازتولید اجتماعی ازجمله ستم جنسیتی را در جهان معاصر تقویت
تالش برای مهار  :عملی معینی دارد عد سیاسی نیز تفکر اوجاالن کاربرددر بُ

خود. او تا و ناسیونالیستی یک نیروی اجتماعی مهم برای پیشبرد مقاصد سیاسی 
 آند. ملت رسان یاریرد است که به بازسازی ملت کُ "آزادی زن"حدی مدافع  آن

گذر کنند. هدف درهم شکستن تام و تمام  آنحصاری است که زنان نباید از 
تاریخی این  های محدودیتی زنان را بسته است. وپا دسته هایی نیست کرزنجی

                                                                                                                                   
 مدل رلۥنشین باشد. گوید زن مسلمان باید خانهتیو تجاوز کردند. البته رهنورد نمیکلک

فشرده است. طبق نظر او زن کامل زنی است که هم دارای  "زن کامل" واژه در او پیشنهادی

داشتن  "اصالت"و  "ریشه"است و هم در جامعه فعال است. منظورش از  "اصالت"و  "ریشه"

 ("زیبایی حجاب و حجاب زیبایی"کتاب  حجاب است. )به نقل از

های طبیعی و طبیعتِ مرد و گرا در موردِ نقشنیز دارای نظراتِ ذات "های اسالمیفمینیست"

 "طبیعی"ستمگرانه در خانواده پدرساالر امری  کار زن هستند. بر این پایه معتقدند که تقسیم

جنسیتی در  ضتبعی لاست و نه اجتماعی. برای مثال جمیله کدیور معتقد است که معض
اندازه کافی یابد که در این جوامع بهجوامعِی که اکثریت مسلمان هستند به این دلیل بروز می

ن فرزندان ارج و احترام گذاشته به وظایفِ طبیعی زنان همچون زنانگی و مادری و بزرگ کرد

های جمهوری اسالمی با تکیه به همان مفاهیمی که قبالً توسط اسالمی "فمینیست"شود. نمی

اند، باورهای اصلی اسالم را بازخوانی شدهخمینی، مطهری و علی شریعتی و زهرا رهنورد طرح

و همچنین تأثیرات انقالب داریاند تا موجودیت اجتماعی زن را که درنتیجه رشد سرمایهکرده

بار دیگر با ناپذیر تغییر کرده است، یکطورجدی و بازگشتهای سوسیالیستی قرن بیستم به

داری را اند هم بندهای ایران با بازار جهانی سرمایهها تالش کردهشریعت اسالم پیوند زنند. آن

احیاء کنند. برای بحث بیشتر در را  )پدرساالری( دارند، هم اشکال باستانی پاتریارکیمحکم نگاه

راه رهایی  ی درورسرنگونی نظام پدرساالر جمهوری اسالمی گامی ف»رجوع کنید به: این زمینه 

انتشارات حزب  –مریم جزایری  –اسالمی  فمنیسمامضا و  ونیلیم در نقد کمپین یک ،«زنان

 . 9931 -کمونیست ایران )م.ل.م( 
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راه رهایی زنان و به ناگزیر به اهرمی برای مهار و  تفکر دیر یا زود به مانعی در
نظری اوجاالن از  های تالشکنترل این نیروی اجتماعی بدل خواهد شد. تمامی 

رخوردار است. رد بدر رابطه با بیداری سیاسی زنان کُ ای مهارکنندهچنین خصلت 
 آنبا  این امر برخاسته از موقعیت سیاسی متناقضی است که امروزه پ ک ک

پ ک ک زمانی نقشی مهم  روبرو است. بیداری سیاسی و مقاومت خلقی که خودِ
کارانه و کنار آمدن با سازش های سیاستداشته، امروزه برای  آندر برانگیختن 

میان  واقعیشکافی  .شده است نظام حاکم بر ترکیه و جهان به معضلی بدل
رد با ناسیونالیسم به وجود آمده است. این بیداری سیاسی و مقاومت زنان کُ

های عدالتیجبران بی"یا  "انتقام از تاریخ"با افقی که هدف خود را شکاف 
 "ابدی دانستن نهاد خانواده"یا  "الهه مقدس"یا بازگشتن به دوران  "تاریخی

زمانی پاسخ خواهد گرفت که تنها  شکافد شد. این ر نخواهدهد پُقرار می
رهایی یک ملت یا یک طبقه یا یک  صرفاًمبارزات مردم با افق رهایی بشریت )نه 

رود، یعنی افق کمونیستی که مخالف هر شکلی از ستم ب شیپ قشر ستمدیده( به
 و استثمار است.
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 مالحظه انتقادی

 رفیق باب آواکیان در مورد ستم بر زندر مورد پرسش و پاسخ اخیر 

 0668فروردین 

آواکیان این یادداشت برپایه متن پیاده شده از مصاحبه ویدئویی اخیر باب 
)با ترجمه سپیده همراز( در سایت اخبار روز اثر  فارسی اینتهیه شده است. متن 

 است. دسترس قابل

موضوع اصلی این پرسش و پاسخ، جایگاه مالکیت خصوصی و ستم بر زن، 
 نقش ارث در تولید و بازتولید خانواده است. مشخصاً

؛ «شود میمالکیت خصوصی از طریق خانواده منتقل : »گوید میباب آواکیان 
 ستمیحفظ س ی. براگذرد میو بقا و ثروت از کانال خانواده  یزندگ انیجر»

که  دیتصورش را بکن توانید می»؛ «د.خانواده هم حفظ شو نیا دیبا داری سرمایه
از خانواده منتقل  ریغ یاز ارث و از کانال ریغ یقیثروت به طر ،داری سرمایهتحت 
 «شود؟

. یعنی در چارچوب جامعه شوند میالبته نکات فوق بر بستر معینی طرح 
با این  ؛امپریالیستی – داری سرمایهدوره کنونی نظام  طورکلی بهامروزی آمریکا و 

از  داری سرمایهدر چارچوب شیوه تولید  توان نمیهدف صحیح که ثابت شود چرا 
 ستم بر زن خالصی یافت.

به  تواند میو تعمیمی در این پاسخ موجود است که  دقتی بیبه نظرم 
 نگری هایی پا دهد. جانبه یک
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این واقعیتی است که امروزه در گوشه و کنار جهان، بخش اعظم انتقال  - 9

شهری و روستایی(  بورژوازی خردهکارکن )از پرولتاریا تا  های تودهثروت در میان 
این میزان از انتقال ثروت از جایگاه کمی و  قطعاً. گیرد میاز طریق ارث صورت 

 داری سرمایهو تولید و بازتولید نظام کیفی معینی در ارتباط با کلیت انتقال ثروت 
در مناطقی از جهان که هنوز از نقش  ویژه بهخانواده برخوردار است. )نظام و 

این ثروت میزان واحد تولیدی کاسته نشده است.( اما  عنوان بهخانواده پدرساالر 
چندان قابل قیاس نیست. )هشتاد درصد ثروت دنیا در  داران سرمایهبا ثروت 

  57 درصد جمعیت دنیا متمرکز است.(دست یک 
اگر  ویژه به. داد مینیز مشکل بتوان چنین حک داران سرمایهدر ارتباط با 

تحت مالکیت مستقیم و فردی و خانوادگی  آنچهثروت جامعه را خالصه نکنیم به 
قرار دارد. ثروت یک جامعه شامل منابع و امکانات طبیعی )مانند  داران سرمایه
اقتصادی )مانند  های زیرساختو  و معادن( ها رودخانه، مراتع، دریاها، ها جنگل
 فضایی و نظامی ...( تأسیسات، ها جاده، ها آهن راه، ها بزرگراه، ها فرودگاه، بندرها

و تصاحب خصوصی تحت مالکیت مشترک  ها آناست. که بخش اصلی 
 داران سرمایه غالباًکه  در مقیاس بزرگ را ها پروژهه قرار دارند. اغلب داران سرمایه

 ها این. به تعبیر مارکس دهد میاش نیستند دولت انجام  تأمینمنفرد قادر به 
به  داران سرمایهبخشی از سرمایه پایا در سطح اجتماعی هستند که کلیه 

 .برند میسود  آناز  مرور بهو به شکل جمعی و  "رایگان"

                                                             
فقیرترین نیمه جمعیت مالک هیچ چیز نیست اما طبقه متوسط برای مثال در جامعه فرانسه . 57

میراث بری موجود است که بین یک چهارم تا یک سوم کل ثروت های موروثی جامعه را مالک 

مالک دو سوم کل ثروت جامعه هستند.  به نقل از کتاب  ،است و ثروتمند ترین ده درصد جامعه

رجمه ناصر زرافشان انتشارات اگاه، صفحه توماس پیکتی، ت« سرمایه در قرن بیست و یکم»

591 .   



122 

 

در شکل  عمدتاًکه اقتصادی  های زیرساختمنابع و امکانات طبیعی و 
از طریق ارث منتقل  اساساً اند شده تصاحب -دولتی  مشخصاً -جمعی و مشترک 

سرمایه "نقش و جایگاه کمی و کیفی این بخش از  رسد نمی. به نظر شوند مین
که به طریقی غیر از ارث به نسل بعدی  "سرمایه دولتی"یا  "مشترک
باشد که  هایی سرمایهبه لحاظ حجم و اندازه قابل قیاس با  رسد می داران سرمایه

 .شوند میمنتقل  شان بعدیبه نسل  داران سرمایه های خانوادهاز طریق 
  
 های نظاماز  جامانده به ای پدیدهتاریخا انتقال ثروت از طریق ارث  – ۲
اص خ های محرکو  ها ویژگی)با  "کهنه"است. امتیاز و حقی  داری سرمایهماقبل 

به  داری سرمایهخود از زاویه حقوق مالکیت( است که در چارچوب شیوه تولید 
ادامه داده است. اما انتقال ثروت از طریق ارث در ذات  تاکنونکارکرد خود 

که  ای دورهشوروی در به ویژه سرمایه نیست. در کشورهای بلوک شرق سابق 
احیا شد، ارث نقش چندانی در انتقال ثروت جامعه نداشت. از  آندر  داری سرمایه

این زاویه علیرغم اهمیت وابستگی اقتصادی زنان به مردان، نباید ستم بر زنان و 
نیست که روزی نظام  تصور غیرقابلاقتدار مردان بر زنان را به ارث پیوند زد. حتی 

رث انتقال ثروت صورت رسد که از طریق ا جایی بهامپریالیستی  - داری سرمایه
به نهاد  عمدتاًنگیرد. همانطورکه مدام از نقش تولیدی خانواده کاسته شد و 

نهادی برای انتقال  عنوان بهمصرف بدل شد، از کارکرد خانواده   کننده میتنظ
برای چگونگی  ای شده تعیینمسیر از قبل  توان نمی هرچندثروت نیز کاسته شود. 

 ترسیم کرد. داری سرمایهتحت شیوه تولید یگاه ارث( و نقش و جاتحول خانواده 
 تأثیرتحت  داری سرمایهتاریخ نشان داد که مسیر تکامل نهاد خانواده در 

 .استهمراه  وخیز افتی مختلف و با ها گرایشو ضد  ها گرایش
  
روشن است که امروزه ارث نقش مهمی در انتقال ثروت در جامعه  - 9

این امر را به کل تاریخ و در همه  توان نمیآمریکا و حتی کل جهان دارد. اما 
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، جوامع طبقاتی اشکال گردد برمیتعمیم داد. تا جایی که به تاریخ بشر  ها دوره
که نظام مالکیت  یا دورهمتنوعی از انتقال ثروت را از سر گذراندند. حتی 

خصوصی بر جوامع اولیه بشری سیطره یافت، زمان برد تا به لحاظ حقوقی و 
آئینی ثروت از طریق ارث منتقل شود. در مصر دوران فراعنه و یونان قبل از 

جامعه بود و حتی پس  های ثروتمیالد، از نظر حقوقی حاکم یا شاه مالک تمامی 
که چگونه انتقال ثروت صورت گیرد.  داد میاز مرگ رئیس خانواده، حاکم حکم 

پسر ارشد  مشخصاًطول کشید تا این حق به لحاظ حقوق مالکیت به فرزندان 
 با حق مالکیت برداری بهرهین حق بدر بسیاری از جوامع شرقی  53واگذار شود. 

از طریق ارث منتقل شود  توانست می برداری بهره. البته حق شکافی موجود بود
در  ویژه به 91تا قرن  ای عشیرهکاف در برخی جوامع فئودالی و یا نشود. این ش

ارتباط با ابزار اصلی تولید یعنی زمین باقی ماند. برای مثال تا اوایل نیمه دوم 
بود و در هر دوره او تصمیم  ها زمیندر ایران شاه بود که مالک تمام  91قرن 

ار کند. )امری که در ی مناطق مختلف را به چه کسانی واگذها زمینکه  گرفت می
میان مالکین  نوعی به.( همین مناسبات گفتند می لداریتیوایران بدان سیستم 

 ی مالکان بزرگها زمینروستایی که بر روی  های تودهزمین با بخش مهمی از 
 ، نیز وجود داشت.کردند میکار 

***** 
 – آنپایه مادی برای انقالب کمونیستی و روش انجام "در مقاله  درستی به

حول ستم بر زن که قبل از  یتضاد»شد که:  تأکید "۲۱91باب آواکیان 
اروپا( وجود داشته است و  یمثال در جوامع بزرگ فئودال طور به) داری سرمایه

                                                             
مارکس در یادداشتی پیرامون رابطه قانون ازدواج با قانون مالکیت در روم باستان به نکته . 53

. اینکه چگونه به دلیل تضاد میان خانواده سنتی اشرافی و قدرت فزاینده کند یمجالبی اشاره 

رومی( حق وصیت نامه نویسی  یها باکرهدولت به قشر نازکی از زنان طبقه حاکمه )تحت عنوان 

 و حقوق ارث بری اعطا شد.
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 که دارد استثمارشوندهجامعه به ارباب و برده، استثمارگر و  میدر آغاز تقس شهیر
مختلف به خود گرفته است. واضح است که در  های شکلشده و  رتغیی دچار

 تأثیرستم بر زن  های شکل یبر رو دیتول  وهیشدر  راتییتغ خ،یسراسر تار
 چیدادن به ه لیکه قابل تقل ای پایه عناصر و ها شاخص یبرخگذاشته است. اما 

 اریموضوع بس نیحفظ کرده است. درک ا زیرا ن ستندیخاص ن یدیتول  وهیش
 .«مهم است

تشکیل نهاد خانواده و ستم بر زن  ای پایهشاخص و عنصر  توان نمیارث را 
انگلس  «خانواده، مالکیت خصوصی و دولت منشأ»که در کتاب نظر دانست. این 

قرار گرفته که باید بدان  موردنقد ها فمنیستتاریخا توسط برخی از  ،طرح شده
 نقادانه جذب بدنه سنتز نوین شود.  آنتوجه شود و نکات درست 

بر نهاد خانواده  تأثیراتشدرک درست از نقش و جایگاه ارث و  صرفاًمعضل 
نگری  جانبه یکبه برخی  تواند میبر نقش ارث  تأکیددر تاریخ گذشته نیست. 

نیست.  ها کمونیست مدنظر وجه هیچ بههای بورژوا دمکراتیک رایج دامن زند که 
 های نظامباقیمانده از  ای پدیده صرفاًکه ستم بر زنان را  یهای گرایش مشخصاً
 کنند میبورژوایی قلمداد  ای مسئلهرا در اساس  آنو  دانند می داری سرمایهماقبل 

در مناطقی از جهان برای اعمال  هرچند. دانند می آن حل راهو برابری حقوقی را 
. شود مییا روبنا سود برده  زیربناه در داران سرمایهستم بر زنان از مناسبات ماقبل 

اجتماعی از قبل  های نابرابریاما در دنیای امروز، ستم بر زن بیان استفاده از 
که توسط  هاست نابرابریبیان شکل جدیدی از  اساساًنیست بلکه  جامانده به

. شود میامپریالیستی تعیین و مشروط  – داری سرمایهقوانین حاکم بر نظام 
هر را دارد(  آن)یعنی پتانسیل  تواند یماست که قانون ارزش  امروزه حاکمیت
و ...( را به  یجنس شیگرا ،یتیجنس ،ینژاد ،یزبان ،یقوم ،یمل ،ینوع تفاوت )سن

ستم بر زنان علیرغم  دیگر عبارتی به. و ستم بدل کند ضیتبع ،ینابرابر
در چارچوب تضاد اساسی عصر )تضاد میان مالکیت خصوصی  اساساًیش ها ویژگی

 .شود می بازتولیدو تولید اجتماعی( تولید و 
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تضاد )تضاد  نیا»که:  ه استکرد بندی جمع درستی به "پایه مادی ..."مقاله 
 آنکه وابسته به  یافکار  هیکلو  آنمرتبط با  یروابط اجتماع  هیکلستم بر زن و 

 تضاد حرکت توسط اساساً که تر گسترده یاست( امروزه، در چارچوب و بستر
 که هرچند ،کند می داپی را خود خاص تبارزات و ها شکل ،شود می نییتع اساسی

 یخودش بوده و تضاد مشخص نسبی  کینامیو د تیهو ،ییجدا دارای زمان هم
 اماهستند ) یژگیو دارای ها پدیده نی. امسئله  است راه درک نیا. است

 که کنم می تأکید باز. است تر بزرگ یدر درون چارچوب موجودیتشان ن،همچنی
. درک رییاست در حال حرکت و تغ ای رابطه ست،ین ستایا  رابطه کی رابطه نای

 «روابط مهم است. حیصح
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 !ها افقزنان: دوران گذار؛   مسئله

 0681بهمن 

زنان و  مسئلهگوناگون  یها جنبهبه  یستیمونکاز منظر ها ن سلسله نوشتار یا

شتر در ید به بحث و جدل بنبتوان ها مقالهن یکه ا آند ی. به امپردازد یمجنبش زنان 

  رابطه یران و بازسازیا یستیمونکجنبش  ید و به نوسازنزنان دامن زن مسئلهمورد 

 د.نرسان یاریبا جنبش زنان آن 

 

 یستیمونک یها سازماناز  یکین سابق یفعال ق زن ازیرف یکش یپ یچند 
زنان متعلق به   هیروح ویژه به –ران یزنان در ا  هیروحه در ک یرات مهمییاز تغ

صحبت  ها آن یزندگ به وجود آمده و اهداف و روش   -جامعه   یانیاقشار م
را  یمتر زنکان زنان یدر م گفت یمبود. او  یات جالبکن ی. سخنان او حاوکرد یم
ه ک یعموم مادران ما باشد. مادران یه هدف او همچون هدف زندگکد ید توان یم

ه کن بود یانان آ یو تمام تالش زندگ کردند یمخود را وقف شوهران خود  یزندگ
 یبرا یارکاز هرگونه فدا و   ندکردمی  ال گوناگون به همسر خود خدمت کبه اش

شه تابع او یار، همکپنهان و آش یها یتینارضارغم یو علنمی کردند  یاو فروگذار
 بودند.
ن زنان یه بیشتر اکن است یب است ایه عجک یزیاما چ گفت یمق ین رفیا
خود را وقف فرزندان  یزندگ  همهامروزه  - یافراط حتی - یلکبه ش

 "یشوهر ساالر" یجا به "یفرزند ساالر"به نام  یا دهیپد. او از بروز اند خودکرده
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ندارد  یرانیگاه سابق خود را در ذهن زن ایگر شوهر جاید گفت یم. برد یماسم 
ه به کن شده یزنان ا وغم همشوهر را گرفته است. تمام  یفرزند جا نوعی بهاما 

نند و تمام تالش خویش را برای ک کفرزندان خود را تر و خش یل افراطکش
 موفقیت فرزندان جهت دهند.

ن یاز ا یاریبس بود کهن یا کرد یم تأکید آنق بر ین رفیه اک یجالب  نکته
ا ی) شوند یمموفق  اصطالح بهو فرزندانشان  رسند یم سالی میانه به ک یزنان وقت

ست.( به ین نظام موجود نیجوانان در ا یبرا یروشن  ندهیآ چراکه! شوند ینم
 یها تیفعالر یه درگکهستند  آنو خواهان  برند یم ین هدف پیبودن ا آناکار

خود را در  یشوند و زندگ -زنان   مسئلهمثال بر سر  طور به –گوناگون  یاجتماع
 .سازمان دهند  یتر یعالجهت اهداف 

اثر « فتهیجان ش»اد قهرمان رمان یق ین رفیا یها حرفدن یهنگام شن
 یمان. رُه استشور فرانسه اتفاق افتادکدر  آن یماجراهاه کرومن روالن افتادم 

ن یزنان داشت. قهرمان ا  مسئلهنسبت به  یا شرفتهیپنگاه در زمانه خویش ه ک
  مسئلهه کست یفمن یبه نام آنت است. زن یستم زنیرمان، در اوایل قرن ب

ل خانواده کیحاضر به تش حتیرده بود. آنت کخود حل  یبه مرد را برا یوابستگ
خود  یه دوستش داشت و از او حامله شده بود، نشد. اما زندگک یو ازدواج با مرد

 ردن فرزند خود نمود.ک بزرگرا وقف 
و  "یفرزند ساالر" دهیپد یریگ شکلل یدال یهدف از این نوشتار، بررس

ان یناعادالنه م یمناسبات اجتماع ز چکیده و بازتاب یده خود نین پدیه چرا اکنیا
 ست.یزن و مرد در جهان است، ن

ت فرزند بر دوش یمسئول  عمدهه ناگزیر بار ک میکن یم یزندگ یما در جهان
. عالوه بر شود یما بهتر است گفته شود بر دوش آنان انداخته یزنان قرار دارد 

ار )از ک یروین یگوناگون و اجبار یها مهاجرتجامعه و  یاقتصاد ینابسامان
شور( موجب شده کا به خارج از یگر و ید منطقهمنطقه به  یکروستا به شهر، از 

رد و یزنان قرار گ  عهدهفرزند بر  یت و نگهداریم و تربیتعل یه درعمل بار اصلک
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مردان در  یتیمسئول یب دهیپداسته شود. ک ای مالحظه قابل طور بهاز نقش مردان 
 افته است.ی یا ندهیفزابرابر خانواده رشد 

ست. ینظام ن یردهاکارکل ین قبیا تأثیر ینجا بررسیهدفم در ا درنتیجه
 شود یم بازتولیدد و یال گوناگون تولکبه اشه کاست  یهنک یها دهیا آنبلکه نقد 

و توان  یه زنان تمام انرژک شود یم آنو مانع از  گردد یمزنان  یو مانع رهای
 رسانند. یاریانسان  یتا به رهای کارگیرند بهخود  یرهای یخویش را برا

خود را با فرزند یا فرزندان خویش معنا  یاز زنان هدف زندگ یاریبس  
به خواست  دائمی یریبا زنج ها آنسرنوشت  یه زمانک طور همانو  کنند یم

از ه ک یزنان حتیشوهر قفل شده بود امروزه به خواست فرزند قفل شده است. 
 خواهند یمو  اند کردهشور مهاجرت کو به خارج از  اند جداشدهخویش  همسران

از مواقع  یراین بند روبرو هستند. در بسینند دوباره با اکرا آغاز  یدیجد یزندگ
 توان یم، کنند یمل یش تبدیوب خوکسر یبرا یفرزند را به اهرم مسئلهآنان 

ستند یق قادر نین طریو بد پندارند یمزندگی  همهرا  از زندگیگفت بخشی 
 نند.کرا دنبال  یتر-یاهداف عال

 یقین به. دارد یوامر ک، انسان را به فیرانیاما شباهت سرگذشت آنت با زن ا
ه در حال کستم یقرن ب یشور فرانسه در ابتداک، یاجتماع – یاز نظر اقتصاد

ران امروز چندان یط ایقدرتمند بود با شرا یستیالیشور امپرک یکگذار به 
و بررسی  توجه قابل "یفرزند ساالر" دهیپدبودن  کست. اما مشترین مقایسه قابل

بر  ای کننده تعیین  ضربه  9۷31  یدر فرانسه، انقالب بورژوای اگرچهاست. 
با زنان  در ارتباط یکراتکدم -، اما تحوالت بورژوا آوردوارد  یمناسبات فئودال

رفت. باید توجه داشت که در فرانسه، بعد از جنگ  پیش به و آهستهند کار یبس
 یا دورهآنت در  59شدند. رأی، زنان دارای حق 9115در سال  یعنیدوم  یجهان

                                                             
سال پس  ۷5ن حق یز تعلق نگرفت. ایبه همه مردان ن یرأه در ابتدا حق کقابل توجه است . 51

 مردان شد. همهاز انقالب شامل 
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 تر عمیقو  تر دهیچیپفرانسه در حال گذار به تحوالت   جامعهه ک کرد یم یزندگ
 یراتییبه تغ نوعی به« فتهیجان ش»سم بود. رمان یالیو گذار به امپر یدار هیسرما

و روابط  یمناسبات خانوادگ  طهیحزنان فرانسه در  یه و روش زندگیه در روحک
 .پردازد یمدوره  آنان زن و مرد در یم

همچون فرانسه  یشورکدوران گذار در  یها یژگیون یبدیهی است که قوان 
ار متفاوت است و یتحت سلطه بس یشورهاکدوران گذار در  یها یژگیون یبا قوان

ندتر، کار ین تحوالت بسیتحت سلطه ا یشورهاکاست. در  یفکی ها تفاوتن یا
 یه در ساختارهاک یراتییرغم تغیاست. عل تر کشنده ها توده یدردآورتر و برا

نظام گسترش سم و یالیورود امپر واسطه بهشورها کن یا یاجتماع یاقتصاد
به عناوین گوناگون حفظ فئودالی صورت گرفته، بخشی از روابط  داری سرمایه
 .ردیگ یمافته مورد استفاده قرار یل کر شییا به صورت تغیگشته 
 یدار هیسرمااز مناسبات ماقبل  طورقطع بهه کگشته  آنن مسئله مانع از یا

با  ها سنت. ردیگ یقرارم یل جامعه در حالت برزخین دلیگسست شود. به هم
. در زندیآم یم، ستم و استثمار در هم تر مدرنال کو با اش شوند یمحفظ  یراتییتغ

با مناسبات مدرن، تباه  یان مناسبات سنتیتضاد م واسطه بهمردم  یواقع زندگ
مردم دچار  یباشد زندگ ش و تضاد شدیدترکشمکن یا هرچقدر. شود یم

ران یه امروزه نهاد خانواده در اکست ین جهت بیخواهد شد.  یشتریب یها بحران
 یاجتماع ینهادها نیتر یبحراناز  یکیبه  "تهیگذر از سنت به مدرن"ان یدر جر

گر جامعه از یش از اقشار دیه زنان بک ن استیا تر بزرگت یبدل شده است. واقع
. جایگزین برند یمرنج  "تهیسنت و مدرن"ان یشمکش مکن ین بحران و از ایا

  ن دوران گذار است.یااز  ی، بازتاب"یفرزند ساالر"شوهر و  یجا بهنمودن فرزند 
، یت اقتصادیدر موقع یرات مهمییگذشته تغ صدسال یط باوجوداینکه

برخوردار  یفرد یایران از آزاد  جامعهاما زنان  شده انجامران یزنان در ا یاجتماع
 ی. هنوز زندگرندیگ یمم یزنان تصم یفرد یزندگ یستند. هنوز مردان براین
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ن ی. اابدی یممعنا و مفهوم  -اساسی مردان  طور به –گران یبیشتر زنان توسط د
 است. یدار هیسرمامناسبات ماقبل  یها مشخصهاز  یکیخود نیز 
تابع پدر، در  کیودک، زن در دوران یدار هیسرماماقبل   جامعه یکدر 

اد زن به مرد یتابع پسر است. انق یریتابع همسر و در دوران پ یدوران جوان
عدم به  یعنی. فرماست حکم ین جوامعیه بر چنکاست  یتر یکلاد یاز انق یبخش
، به درجاتی افراد جامعه. هر فرد  همه یبرا یفرد یها یآزادت شناختن یرسم

 یها میتصم همهگسترده است.  یا خانوادها یفه و یره، طایله، عشیتابع قوم، قب
 در فه و خانواده است.یله، طایو فرهنگ قوم، قب ها مالحظهتابع به نوعی  یزندگ

 حتیشه و یشغل و پ یازدواج، آزاد یعشق، آزاد ین نوع مناسبات از آزادیبستر ا
ه هنوز در مورد بیشتر زنان ک یونت خبری نیست. امرکانتخاب محل س یآزاد

ن متعلق به یه زمکد به همان تیبا ناچار بهه ک کند میصدق  یرانیا یروستای
 ( پایبند باشند.یا دار قالیهمسر )
و فرهنگ جامعه قرار  یدئولوژیز اکدر مر "تیفرد"، یدار هیسرما غلبهبا 

ار است و هر ک یرویآزاد ن خریدوفروشازمند ین یدار هیسرما چراکه. ردیگ یم
رشد مناسبات  .دارد برمیار شود را از سر راه کن یاه مانع از انجام ک قیدوبندی

 سو یک. از آوردبه بار  یا دوگانهزنان عوارض  یبرا کشور ایراندر  یدار هیسرما
 یگریگر به شکل دید ید و از سویرهان یسنت قیدوبندهایاز  یآنان را تا حد

تری و متناقض  تر دهیچیپل ک. زن به شه استردکد یزن به مرد را تول یوابستگ
 یشهر یانیت زنان مین مسئله در موقعیا  مرد بدل شده است. یخصوص کبه مل

، اند شده یدار هیسرمار مناسبات یش از زنان دیگر اقشار جامعه درگیه بکجامعه 
ل کدر خانواده و سنتی ر جو یان اسکماکه ک ی. زنانخورد یمشتر به چشم یب

ن و یقوان آناز  تر مهم)و  –مدرن  حتی –ه توسط مردان ک یجامعه هستند، جو
 مسئله نیآفر مشکل یها هیپااز  یکین ی. اشود یم( اعمال یمقررات دولت مذهب

سال با توجه به  ۲۷ن یا یه طک یاست. امر یجامعه شهر یانیزنان در اقشار م
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به خود  یال حادترکاش یو فرهنگ مذهب یدئولوژین و دولت و اید آمیزی درهم
 گرفته است.

توسط  قیدوبندهادارند. زدودن منفعت  یسنت قیدوبندهایزنان در زدودن 
بورژوا  یها افقت یه موجب تقوکاست  ینیشرایط ع هیپا یدار هیسرمامناسبات 

 ظاهر بهه ک ی. افقگردد یمران یان زنان و جنبش زنان در ایدر م یکراتکدم
که این  میابی یدرم نانهیب واقعزنان است. اما با نگرشی   مسئلهحل  نویدبخش
ه مناسبات ک نندیب یمروزمره  طور بهزنان  سو یکاست. از  پرتناقض اریمسئله بس

از مناسبات ماقبل  تر شرفتهیپزنان،   مسئلهدر برخورد به  یدار هیسرما
 شرفتهیپ ه زنان در نظام ک ییها تیمحدودگر ید یاست و از سو یدار هیسرما
 .کنند یمز مشاهده یروبرو هستند را ن آنبا  یدار هیسرما

در  یستیالیامپر یشورهاکرفت زنان پیش به، نگاهی یرانیزن ا سو یکاز 
ال کاش یریگ شکل گر نظارهگر ید یبرابر با مردان دارد و از سو به حقوق یابیدست

 61شورها هستند.کن یزنان در هم از ستم بر یگرید
و  یستیالیامپر یشورهاکت زنان در یموقع یعنی -ت متفاوت ین دو موقعیا

گوناگون شده  یها یسردرگمموجب  -تحت سلطه  یشورهاکشرایط زنان در 
از یامت آنا به ی بندند یمد یسم امیالیدر مقابله با سنت به امپر یاست. برخ

گره  ها سنتسم، سرنوشت خود را با حفظ یالیدر برابر امپر یو برخ دهند یم
ران به چشم یتحت سلطه مانند ا یشورهاکاز  یاریه در بسک ی. روندزنند یم

                                                             
 اگرچه. شود یمد یتول یدتریال جدکدر اش یستیالیامپر یشورهاکدر  یرحم یبخشونت و . ۱۱

 ٔاندازهست اما به یتحت سلطه ن یشورهاکزنان در  یبا زندگ سهیمقا قابلجهات  یاریهنوز از بس

ه یثان هرچندو  ردیگ یمزن مورد تجاوز قرار  یکقه یدق هرچندا یکاست. در آمر کدهشتنا یافک

جان  یزن در اثر خشونت خانگ یکروز  5. در فرانسه هر ردیگ یمقرار  وجرح ضربزن مورد  یک

 یخانگ یها خشونتدو زن در اثر  هرروز درمجموعه اروپا یشور عضو اتحادک 95و در  سپارد یم

 .دهند یمجان 
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ند و در ارتباط با کرا انتخاب  یکی، ین مار و افعینخواهد ب یسک. اگر خورد یم
در پیش رو  یگریافق د تواند یمر باشد، یگیپ و وبرانگیز کنجکا سؤالن تناقض یا

ند کاس حال با گذشته قضاوت یق ینخواهد فقط بر مبنا یسکداشته باشد. اگر 
آفریدن روابطی  یبرا ینده نیز داشته باشد و به روشی علمیه نگاهی به آکبل

 یگریبه افق د  کداشته باشد، بدون ش تر باور یابندهبا کیفیتی رشد  تر متفاوت
در  یمشخص و قدرتمند ینیع  هیپاه از ک یافق سوم. افق: آوردروی خواهد 

 .یستیمونک جامعهسم و یالیبرخوردار است. افق سوس  ینونکجهان 
زنان در  حق به یها خواستهه چگونه کنین افق و ایاما پیش از پرداختن به ا

امل و کمهم ت یها محرکاز  یکیزنان   مسئلهو چرا  رندیگ یمپاسخ  آنچارچوب 
 یبورژواز یها تیمحدودشتر به ید بیاست، با یستیالیسوس جامعهشرفت یپ

بخش  نیتر کالیراد یه چرا حتکد یزنان پرداخت و فهم مسئلهحل  نهیدرزم
خی دارد و در یتار  شهیره ک یند. امرکزنان را حل   مسئلهقادر نیست  یبورژواز
 .شود مین نوشتار بررسی یا یبعدبخش 
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 !یبورژواز یخیتار یها تیمحدودزن و   مسئله

 0681بهمن 

 یاسیسدگاه فلسفه یزن از د»ردم به نام کمطالعه  یتابکچندی پیش 
تاب مقابله با فلسفه کن یا نکته نیتر یاصلاست.  یات جالبکن یه حاوک« غرب

ه ک یا فلسفهروسو( است،  کژان ژاو  وعت بشر )در فلسفه افالطون، ارسطیطب
 ینابرابر  ،«کند یمن است و با مرد فرق یعت زن ایطب»چون  ینیتحت عناو

 .کند یمه یان زن و مرد را توجیم یاجتماع
، رود ینمفراتر  یبورژوای یها آل دهیاسنده از افق یدرک نو باوجوداینکه

 (9۷9۲ - ۷3روسو ) کژان ژا یها هینظرتاب به انتقاد از کاز  ییها فصل  در
 اگرچهبود.  آن بخش الهامدئولوگ انقالب فرانسه و یروسو ا ک. ژان ژاپردازد یم

 – یبرابر - یآزاد»شعار  یکتئور یها هیپاروسو خود شاهد انقالب نبود اما 
 خت.یر یبود، پ آن یفرانسه مناد 93۷1ه انقالب کرا « یبرادر

د تا یند یست. او لزومین یروسو، از حقوق زنان خبر یاسیس  فلسفهدر 
زن و مرد و  یاو نابرابر یند. براکانسان، موضوع زن را مطرح   دربارههنگام بحث 

و دارد. از نظر ا یعیطب  شهیروجود دارد،  ها آنن یه بک ییها ضیتبعاز  یاریبس
از  یه عارکاما مرد  شود یمشرفت او محسوب یپ یبرا یزن مانع یزیف غریظاو
 رود. پیش بهبلند  یها گامبا  تواند یماست  یزیف غرین وظایا

و  یعت زنان، آزادیه بنا بر فطرت و طبکن باور بود یاو بر ادلیل ن یبه هم
 و نامناسب در مورد زنان است. ارتباط بی یعناصر یبرابر



134 

 

ن عقل را یا . اواست یو تجرب یعمل یعقل ،ه عقل زنانکروسو معتقد بود 
 هرچند. از نظر او زنان کرد یمناتوان ارزیابی  ق امور یحقا کشف و درکنسبت به 

ه به اصول و کستند یمردان قادر ن برخالفاما  کنند یم کات را بهتر دریجزئ
 یمحض و نظر یق و بررسین خاطر تحقیابند. به همیالن دست کن یقوان
 .گنجد ینمزنان  یرکف  حوزهدر  طورقطع بهدر علم  یلکو قواعد  یهیبد یایقضا

  :کند می فرموله  گونه اینزن و پیروی زن از مرد را  یروسو فرودست
 .«کند یم، زن احساس فهمد یممرد »
 «برخوردار است. یبندگیقوه استدالل است و زن از فر یمرد دارا»
 یط الزم را برایه زنان شراک کند یمم کعت حیقانون مقدس و جاودان طب»

 طورکلی بهن حقوق ینداشته باشند و ا یندگینما حتیو  یاسیسب قدرت سک
 «باشد.متعلق به مردان 

 61«ند.نک یرویه از مردان پک کند یمم کعت به زنان حیقانون طب»
 یدیار و عقاکن افیچن یدارا شیها دئولوگیاه ک یبدیهی است، انقالب

ل، زنان ین دلیزنان باشند. به هم یمبشر رهای توانستند ینمنسبت به زنان بودند 
 ینبردند و در قانون اساس یت فعال خویش در انقالب، سهمکرغم شریفرانسه عل

و دخالت در سرنوشت  رأیوانگان قرار گرفتند و از حق ین و دینار مهجورکدر 
 یانقالب، زنان یروزیپس از پ یاسیس یها کشاکشخود محروم شدند. در  یاسیس

                                                             
 :دیگو یمخود  پدرساالرانهار کاف ادامهروسو در  کژان ژا. ۱9

ه آن اقتدار، اقتدار مرد است؛ کاست  یعیدر خانواده وجود داشته باشد و طب ید اقتدار فردیبا»

 «را ندارند. ین اقتدار و تسلطیچن یآمادگ یفه بارداریاوقات زنان به علت وظ یرا گاهیز

ت زنان شامل عفت و یاما هو شود یمن ییتع یاز آزاد ها آن یزان برخورداریت مردان با میهو»

 «نجابت آنان است.

و هم از او متنفرم زن مرد را  دارم یماو را هم دوست  ،کننده گمراهاست و  کمهل یزن عنصر»

 !«کشاند یم یبه بردگ
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 آنبرجسته   نمونهوب شدند. کسر رحمانه بیبرابر بودند  یاسیه مدافع حقوق سک
از  یکین سپرده شد. به قول یوتیبه گ 9۷19ه در سال کبود « المپ دو گوژ»

ت را فراموش یجنس ل مربوط بهیه فضاکن بود یجرم او ا»دوران:  آن یها روزنامه
ف یه از انجام وظاک بود میشر بیاو زن »وبن ها: کاز ژا یکیا به قول ی  «رده بود.ک

 «استمدار شود.یرد و خواست سکخویش خودداری  یخانگ
د و آرای متفکرانی همچون روسو در بستر شرایط خاص تاریخی خود یعقا

در  یاز رشد مناسبات بورژوای یاست. با اشاره به اینکه عمر چندان بررسی  قابل
 یز برداشتن براینوپا در حال خ ینگذشته بود و بورژواز یبطن مناسبات فئودال

 یه بورژوازیران اولکسم بود. روسو یکی از متفیفئودال یسب قدرت و سرنگونک
  برمقولهسا یلک سلطهخویش در مخالفت با  خواهانه یترقرغم موضع یه علکبود 

زنان   مسئلهبرخورد به   نهیدرزمسا در امر ازدواج، یلکو دخالت  وپرورش آموزش
 رده بود.کگسست ن ید فئودالیاز عقا

و ارث چندان مورد  یت خصوصکیچون مال یمقدس یها مقوله باوجوداینکه
ر یت مرد بر زن را زکیحاضر نشد اصل مال گاه هیچ یق روسو نبود اما ویتصد

، تا دانست یم یمرد بر زن را همواره ضرورن خاطر نظارت یببرد. به هم سؤال
ند متعلق به ک ینگهدار ها آنه او مجبور است از ک یمرد مطمئن شود فرزندان

 ستند.یگران نید
 یدار هیسرماهمراه با رشد مناسبات  یبورژواز یران بعدکمتف باوجوداینکه

پیوند  آناز  تر مهمار و کبازار  عرصهزنان به  ازپیش بیش ریناپذ اجتنابرود و
ار کو اف ها دهیافادار نماندند و و وار روسکارگر، چندان به افک طبقهمبارزات زنان و 

ت مرد بر زن کیمال  دهیاقادر به گسست از  کدام هیچاما   .ردندک ارائهرا  یگرید
 و منافعان بقا کماکه کبود  یا طبقه، مربوط به یخیت تارین محدودینشدند. ا

 .دید یمد یبر ابزار تول یخصوصت کیخویش را در حفظ مال
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دسته از  آن  سال، 9۱۱به  یکه بعد از گذشت نزدکنجاست یاما طنز ا
به  "یستیمدرن"رنگ و لعاب  خواهند یمه کران یم در اکطبقات حا پردازان هینظر

  ست.ینباشد جلوتر هم ن تر عقبدشان اگر از روسو یار و عقاکخود بزنند اف
ن و یغ دیتبل ها سالم سروش پس از یرکچون عبدال ینمونه افراد طور به

را نشان  یفلسف  مسئله یکت یاهم خواهد یمو  شود یم "مدرن" یخرافه وقت
ه خود را طرفدار کن آقا یهرگز به ذهن ا یعنی. خواند یمن کرا مرداف آندهد 

ه ک کند ینمخطور  داند یم( هم ییایتانیبر-یشیاترویست یتیلسوف پوزیپوپر )ف
و  یمولو ید او در مورد زنان از مثنویبه فلسفه بپردازند. عقا توانند یمزنان هم 

ه دانشجویانش در کست ین جهت بی. رود ینمفراتر  یرانیار ضد زن عارفان اکاف
هنوز م یکست و یقرن ب یان حوزه و دانشگاه در ابتدایم وحدت مکیدفتر تح

 ه مشابه است.کست بلین یه حقوق زن و مرد مساوکدارند  عقیده
ار کبه اف« غرب یاسیدگاه فلسفه سیزن از د»با نگاهی به فصل پایانی کتاب 

. جان کرد یم یده زندگزاول قرن نو  مهینه در ک میپرداز یمل یجان استوارت م
رد و که از حقوق زنان دفاع کران مرد بورژوا بود کن متفیل یکی از اولیاستوارت م

زنان و حق انتخاب شغل و حرفه  یزنان شد. او مدافع آزاد یبرا رأیخواهان حق 
را به زنان گسترش داد و خواهان  یبورژوائ یفرد یزنان بود. او اصل آزاد یبرا

 62آنان شد. یبرابر برا یشغل یها فرصت
 یعیحق طب"بردن  سؤالر یل، زیجان استوارت م در آرایبرجسته   نکته

، در شود یمقلمداد  "بودن یعیطب"به نام  آنچه»بود. او گفت:  "سلطه مرد بر زن
ل یاما استوارت م« امور است. یعیرطبیغ جلوه دادن یبرا یعموم یواقع ابزار

ن نتوانست یهم یند. براکعت بشر گسست یطب فلسفهنتوانست از  طورقطع به

                                                             
ن یرده است. اکمنتشر  93۱1ل در سال یه جان استوارت مکاست  یتابکنام « اد زنانیانق». ۱۲

همسر  ریتأثتاب را تحت کن یا لیجان استوارت م ندیگو یماست.  شده ترجمه یتاب به فارسک

 .درآوردن جنبش زنان بود به نگارش یه از فعالکخود 
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ن بخش از جامعه یه در مورد اک ییها یعدالت یبستم بر زن و  مسئلهق یعم طور به
 یسنت کار تقسیمو  یسنت خانوادهرا درک کند. دفاع او از نظام  ردیگ یمانجام 

 رد.کرا محدود  یو یخواه یبرابران زن و مرد یم
 گفت یم، کرد یمزن دفاع  یه از استقالل اقتصادک یباوجودل یاستوارت م

ح یازدواج، ازدواج را ترج ا یار ک یبرا ین انتخاب واقعیاگر زنان آزاد باشند ب
. از دانست یمشغل از طرف مرد  یکار را مترادف با انتخاب کن یو او ا دهند یم

 چراکهو افشاندن طراوت است،  یزندگ زیباسازی»شغل زن  ترین بزرگنظر او 
جان   «برتر هستند. یها ذوقو  ها لطافتن یا ی( دارایعیطب طور بهزنان )

ن جهت دفاع یهم ند و بهینهاد خانواده را بب یریرپذییل نتوانست تغیاستوارت م
او در  یها شهیاندرا در  یقیاف عمکشغل، ش یک عنوان بهزن  یدار خانهاو از 

  .آوردان زن و مرد به وجود یم یحقوق یبرابر  ینهزم
 -زنان  یار خانگکنسبت به خانواده و  – یر بورژوازکاف در تفکن شیا

 چراکهبه خود گرفت.  تری یافته تکامل یها شکله ک هرچندر نشده پُ گاه هیچ
باال  یرا برا آنسم به ارث برد و یخی نهاد خانواده را از فئودالیاز نظر تار یبورژواز
 برخالفشرفته یپ یدار هیسرماتحت  اگرچهار گرفت. که به یسرما یور بهرهبردن 
ه ک ی. )مانند نقشکند ینمفا یا یدیگر نقش تولیسم نهاد خانواده دیفئودال

از  یبورژواز یان براکماکد داشتند.( اما نهاد خانواده یدر تول یدهقان یخانوارها
جامعه و پرورش  سرانهم مصرف یدر تنظ ینقش مهم یدینقطه نظر مناسبات تول

د ید و بازتولیدر تول ینقش مهمدر روبنای جامعه  آنار دارد. عالوه بر ک یروین
 -یکدئولوژیاز نظر اه کازهایی یازهای مردان جامعه نسبت به زنان دارد. امتیامت
از جامعه  یمینترل نکه کدارد برای این یبورژواز یبرا یادیت زیاهم یاسیس

 .کند یم تر آساناو  یل جامعه را براکنترل کگر ید یمیتوسط ن
  طلبانه یبرابر یها دهیا تأثیرل تحت یه جان استوارت مکاست  توجه قابل
دوره،  آن یلیتخ یها ستیالیسوس خواهانه عدالت یها دهیاخواه و یزنان آزاد

مون و شارل یچون سن س یسانکمشخص از  طور بهداد. او  ارائهخود را   یها دهیا
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 یه براکه بود ین شارل فوریز بدان اذعان داشت. ایگرفت و خود ن تأثیره یفور
برخوردار  یشتریب یجامعه از آزاد یکزنان اندازه هره کرد کن بار اعالم ینخست

 است. تر شرفتهیپجامعه  آنباشند، 
ل در یچون جان استوارت م یافراد باوجوداینکهه، کنیا تر جالب نکتهاما 

 صدسالش از یرده بودند، بکزنان را طرح  رأیحق   مسئلهقرن نوزده  یابتدا
ه اگر کست یت بشناسد. معلوم نین حق را به رسمیا ید تا بورژوازیشکطول 

مشخص، طور به –خ یانقالبی در تارن تحوالت بزرگ یزنان و همچن مبارزات 
 گونه آن. داد یمن مسئله را ادامه یا کیتا  ینبود، بورژواز -ه یتبر روسکانقالب ا

از  یستیالیامپر یشورهاکاز  یاریه در بسکدستمزد زن و مرد  یه امروزه برابرک
)از لوموند  یا مقالهشده است. به قول  دار کش  افته،یت یرسم نظر قانونی

 یدن به برابریش برود رسین روال بخواهد پی(، اگر اوضاع به همیکپلماتید
 د.یبه طول خواهد انجام صدسالچند  یدار هیسرمادستمزد زن و مرد در نظام 

 یبه برابر توان ینم یکراتکه با افق بورژوا دمکن است یتمام مسئله در ا
  جامعه. اما تناقض یافت دستزنان از ستم  یرهای آناز  تر مهمان زن و مرد و یم

، یکراتکبورژوا دم یها خواستهدر تحقق هنوز از زنان  یاریه بسکن است یایران ا
افق  توان یمد پاسخ داد؟ چگونه ین تناقض را چگونه بایدارند. ا یمنافع اساس

با شعارها و  تر یعالافق  آن ارتباط ؟قراردادخود  یش رویرا پ یو باالتر تر یعال
خواهد  یمبارزات یها روشدر اهداف و  تأثیریست و چه یچ یامروز یها خواسته
 یبه رهای توان یم یستیمونکاز همه چرا تنها با افق  تر مهمو   داشت؟

نسبت به  یستیمونکجنبش  ین راه تجارب مثبت و منفی؟ و در ایافت دست
 دارد؟ یگاهیجا زن آنچه  مسئله
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 با جنبش چپ! یسخن

 ده؟یا وقتش نرسیآ

 0681بهمن 

 یان آمدن نام برخیو به م 63ینیچگ یآقا یه، ماجراهایقتل صب 
گر یداشتند بار د ینیچگ یه با آقاک یل روابطیچپ به دل یاسیس یها انیجر

 در اذهان شد. یاساس یموجب طرح پرسش
برخورد به  یچپ، چگونگ یها سازمانه احزاب و کده ینرس آنا زمان یآ
الت خویش قرار دهند و کیت در تشیعضو یبرا یاریمع عنوان بهزنان را   مسئله

 ها آن یها سازمانت افراد در یعضو یمهم برا یها محکاز  یکیرفتار با زنان به 
 ل شود؟یتبد

                                                             
با ضربات چاقو  99۷۱اردیبهشت  91صبیه از فعاالن فمنیست در تهران بود که در روز . ۱9

توسط همسرش علی چگینی به قتل رسید. علی چگینی از فعالین سیاسی بود که مقاالتی از او 

. علی چگینی پس از ارتکاب قتل متواری شد و به کردستان دیرس یمدر نشریه آدینه به چاپ 

سیاسی چپ قرار گرفت و مدتی به همکاری با آنان  یها گروهبرخی  عراق رفت و در پناه

بودند در این مورد سکوت کردند. تا زمانی که  باخبرکسانی که از این ماجرا  متأسفانهپرداخت. 

همواره  ها شده سرکوب»تحت عنوان یا انهیب انتشاراز فعاالن فمنیست ایران با  یتعداد

اسناد و مباحث مربوط به این   لی چگینی را افشا کردند.سکوت را شکستند و ع «گردند یبازم

بهمن  99نامه علی چگینی در دفاع از خود در نشریه هشت مارس )شماره  جمله منماجرا 

 .است دسترس قابل( 9939
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و  کالت، درکیتش یکمرد به  یکوستن یه هنگام پکده ینرس آنا زمان یآ
 رد؟یزنان مورد توجه قرار گ  مسئلهرد او نسبت به کعمل

ر ییو تغ یسنت ید و رفتارهایسست از عقاه گُکده ینرس آنا زمان یآ
بدل شود؟ به  یگر یانقالب یبرا یاریزنان به مع مسئلهنسبت به  ینیب جهان

 ن؟یون دروغیانقالب  ن ازیون راستیص انقالبیتشخ یبرا یاریمع
چپ  یها سازماناحزاب و  یها اساسنامهه در کده ینرس آنا زمان یآ
را به خود اختصاص دهد؟ با  یا ژهیوگاه یزنان جا  مسئلهبرخورد به  یچگونگ

شود، رفتار و فرهنگ  یهنه و ستمگرانه مرزبندک یها فرهنگو  ها ارزشرفتارها، 
 غ شود؟یان زن و مرد تبلیدر سطح جامعه و مناسبات م ینینو

ه ک یند و خود آزاده باشد؟ مردکستم  تواند یمگر یبه فرد د یچگونه فرد
ه یر و مداوم علیگیه مبارز پکادعا کند  تواند یم، چگونه دارد یمستم روا  یبه زن
 ال ستم و استثمار است؟کاش  همه

زنان را   مسئلهت یران اهمیاز جنبش چپ ا یادیز های بخشه کبود  یزمان
آنان نداشت؛  یاسیس یها برنامهدر  جای چندانی زنان  مسئله؛ کردند ینم کدر
؟ دادند ینمر جهان ییتغ یزنان برا یانقالبل یو پتانس یالزم را به شور، انرژ یبها

ه به دست کردند بلکمحروم  یل انقالبیپتانس یکخود را از  تنها نهآنان  درنتیجه
ردند. جنبش چپ خود را از کرا نیز فراهم  995۷ست انقالب کش یها نهیزمخود 

و  ید سنتیار و عقاکدر گسست از اف ینقش مهم توانست میه ک یانقالب یروین
رد. جنبش چپ از انگشت کند محروم کفا یهنه در سطح جامعه اک یها دهیا

ال و یکراد یها دهیادر طرح  ینقش مهم توانست یمه ک یا مسئلهنهادن بر 
ل جامعه داشته باشد طفره رفت. کآنان و  انقالبی کردنمبارزان و  نواندیشی
ل یعه تبدچپ در جام یجد های پسرفتاز موارد  یکین امر خود به یا درنتیجه

 شد.
بودند  یار سنتکر افیچپ تا بدان حد اس یها سازماناز  یه برخکبود  یزمان

لت بدل ساختند. از نظر یفض یکزنان را به  مسئلهو برخورد غلط به  یه نادانک
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ارگر ک  طبقهتفرقه انداختن در صفوف  یعنیزن  مسئلهآنان انگشت گذاشتن بر 
. آنان عمل بود یستیالیو ضد امپر یمل  مبارزهو تفرقه انداختن در صفوف 

زیرا از نظر آنان مقصر  کردند یمه ی، توجزد یم کتکه همسرش را ک یارگرک
ه لباس کرا  یردکُ. آنان زن آورد یمارگر مرد فشار که به کبود  یارفرمایک
 فهیوظ یک عنوان به آنو از  کردند یمق ی، تشوشست یمشمرگان مرد را یپ

م در مقابل یرا به سازش و مدارا و تسل یآنان، زنان انقالب. کردند یماد ی یمبارزات
ه ک یزنانانقالبی   هیروح بدین گونه. کردند یمزشت مردساالرانه دعوت  یرفتارها

ده بودند یو جامعه شور در خانواده یارتجاع یها سنته یگام برداشته بودند و عل
 .کردند یمف یوسته بودند را تضعیپ یو به جنبش انقالب

و  یارگران بود اما به پدرساالرکان یمخالف تفرقه م توان یممگر 
بود؟  تفاوت بیارگر کان زنان و مردان یتفرقه م یعامل اصل عنوان به یمردساالر

و  کند یممحافظت و تبلیغ  آنبا تمام توانش از  یدار هیسرماه نظام ک یعامل
کوچک  یستمگران  به مردان آنان را به پاافتاده پیشازهای یبا دادن امت دارد  یسع

انجام  تر راحتل جامعه کنترل کنند تا کنترل کاز جامعه را  یمیه نکند کبدل 
  رد.یگ

 یارکبود اما  یستیالیضد امپر مبارزهمخالف تفرقه در صفوف  توان یممگر 
بر   و کردند یمحجاب را بر زنان تحمیل   زور بهه کنداشت  یارتجاع یروهایبه ن

 .انداختند یمغ یصورتشان ت
ه ک یبه نقش یارکبود و اما به قول انگلس  یمخالف بورژواز توان یممگر 

 ، نداشت؟کند یمفا یبورژوا ا یک عنوان بهمرد در خانه 
و  ها دهیا  و یو مناسبات اجتماع یت خصوصکیمخالف مال توان یممگر 

ن یا بازتولیدد و یتول عناصراز  یکیبود اما از مبارزه با  آناز  یناش یرفتارها
 د؟یشکنار کت مرد بر زن خود را کیمال یعنیمناسبات 
م بر کحا یسنت یارهایو مع ها ارزششدن در مقابل  میتسلبا  توان یممگر 

 م پرداخت؟کحا یها قدرته یجامعه به مبارزه عل
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از جنبش چپ از مبارزات زنان فاصله  یادیز های بخشه کبود  یزمان
مختلف به مبارزات خود ادامه  یها عرصه و درگرفتند، اما زنان در صحنه ماندند 

ردند. کال مختلف مقاومت کبه اش یگوناگون ستمگر الکدادند. زنان در مقابل اش
 یارای یسکه امروزه کرا به ثبت رساندند  یردند و جنبشک یستادگیا ها سال

 ست.ین آنانکار 
 یاسیس یها برنامهرات مشهود در یی، تغیستادگین ایا از دستاوردهای یکی

دگاه، یبه فراخور د یکزنان است. هر  مسئلهچپ نسبت به  یها سازمانبیشتر 
 یآگاهانه، برخ یگرفتند. برخ تأثیرخویش از جنبش زنان  سابقهگاه و یجا

، تر روشن یبرخ، یو مصلحت یظاهر ی، برخیو جد یواقع ی، برخخودی خودبه
 تأثیرن یا ای گونه به یک؛ هر تر یسطح ی، برختر قیعم ی، برختر مبهم یبرخ

  مسئلهچپ،  یها سازمانگفت بیشتر احزاب و  توان یمردند. کس کمثبت را منع
 تأکید آنت یو بر حقان شناسند یمت یزنان را )حداقل در حرف( به رسم

 .ورزند یم
 یاسیس یها برنامهمثبت، همچنان شاهد موارد مبهم در  تأثیرن یرغم ایعل

 یها خواستهه در مقابل کوجود دارند  ییها چپم. هنوز یهست ها آنو رفتار 
ا درک ی؛ گذارند یم، شرط و شروط جنین سقطحق  طور مثال بهزنان   عادالنه

ان زن و مرد است و چشم یدستمزد م یزنان فقط برابر یگر از رهایید یبرخ
 .بندند یمار و پنهان ستم بر زن کآش انهیموذال کاش یرا بر تمام خویش

 کمحر یکاز آنان رفع ستم بر زنان و مبارزات زنان نه  یاریبس یبرا
ه تنها تحقق کبل یستیالیسوس جامعهشرفت یو پ یستیالیقدرتمند انقالب سوس

نیز از سر منت  آنه کاست  یکراتکدم  افتاده پا شیپ یو قانون یچند بند حقوق
ن جنبش یاز فعال یاریه بسکست ین جهت بی، درنتیجه. شود یمبه زنان اعطا 
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و شعاری قلمداد  ینین را تزییآتش یها عبارتو  یا برنامه یل بندهاین قبیزنان ا
 64.شود ینمچپ جلب  های سازماننسبت به  ها آنرده و اعتماد ک

 یها هیپااز  ها اعتمادی بین یه اکگر نشان داد یبار د ینیچگ یآقا یماجرا
غات احزاب و یفقط به سخن و تبل توان ینمبرخوردار است و  ینیمع ینیع

ن ماجرا بودند یر ایدرگ طور مستقیم بهه ک یسانک متأسفانهرد. کتفا کا ها سازمان
 حتیغلط خویش پرداختند.  یه برخوردهایوت به توجکس ها مدتپس از 

ن جنبش زنان یگر فعالیه و دینندگان قتل صبکافشا یها درخواستاهمیتی به 
ن یبودند منتشر نساختند. ا آنن زنان خواهان یه اکرا  ینکردند و اطالعات

ه شد، ک یرغم اشتباهاتیانجام دهند و عل توانستند یمه کبود  یارک  حداقل
 زنان پاالیش دهند.  مسئلهخود را در برخورد به  یارهایه معکبود  یفرصت خوب

در بیشتر احزاب و  راحتی بهزنان  مسئلهه کن ماجرا نشان داد یا
دامن زدن به مبارزه آگاهانه  ازمندین امر نیا. افتد ینمجا  چپ یها سازمان

ه در صفوف احزاب و ک ین جنبش زنان و زنانیبر دوش فعالوظیفه ن یا  است.
احزاب و همچنین بر دوش  .کند میسنگینی  کنند یمچپ مبارزه  یها سازمان
  جامعهزنان در  مسئلهت یبه اهمتئوری و پراتیک ه در کاست   ییها سازمان
 تر قیعم کبه در یابیاز دست ین مبارزه خود بخشیا کبدون ش. اند برده یایران پ

و  از سوسیالیسم تر قیعم کدر آنزنان و فراتر از   مسئلهاز  تر جانبه همهو 
                                                             

در مورد  یا هیپااصول »تحت نام  یا هیانیبش یحدود دو سال پ ییها تیمحدودن یرغم چنیعل .۱1

ه ین جنبش زنان تهیاز فعال یکیه به همت که یانین بیمنتشر شد. ا« رانیزنان ا یو آزاد یبرابر

و در جنبش چپ  یدین حزب و گروه چپ را با خود به همراه داشت، امیچند یشد و امضا

رد ک یران سعین بار جنبش چپ اینخست ین جنبش زنان دامن زد. برایمیان فعال نیهمچن

ه شاخص ک یحداقل یند و استانداردهاکان یزنان ب مسئلهحداقل خود را نسبت به  یارهایمع

ت ید چندان پا نگرفت و تقوین امیا هرچندران است را پیش رو داشته باشد، یجنبش چپ در ا

جنبش زنان   جنبش کمونیستی و ایران، جامعهبسیار عاجل  مسائلیکی از ا این امر نشد. ام

 .طلبد یمو هنوز پاسخ  است
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ه یبدون مبارزه عل توان ینمسم در جامعه و در صفوف جنبش چپ است. یمونک
ان مردان یدر مناسبات م حتیابعاد )در جامعه، در خانواده و  همهدر  یپدرساالر

رد. کمبارزه  یدار هیسرمام و نظام که نظام حایعل مؤثری طور به( یو زنان انقالب
در مقابل  کاری سازشبه  یپدرساالر هیمبارزه عل نهیزم در کاری سازش هرگونه

ر به یم به ناگزکه سازش با نظام حاک طور همانم منتج خواهد شد. کل نظام حاک
با زنان منجر خواهد شد، برخورد  در ارتباطن نظام یا  کهنه های باارزشسازش 

هنه کر به پذیرش بخشی از ساختار نظم یزنان نیز به ناگز  مسئلهنادرست به 
از  یرهای یبا مبارزه برا ییتاز ستم جنس یرهای یبرامنجر خواهد شد. مبارزه 

 توان ینم. اند تنیده درهمر یزنج یک یها حلقههمچون  یستم و استثمار طبقات
از  یا حلقههر  چراکهگذاشت  یباق نخورده دستر را ین زنجیاز ا یا حلقهچ یه

 ند.ک بازتولیدستم را  یها حلقهگر یه دک ابدی یمابد، امکان یه بقا کستم 
قت، هم به ین حقیه ایردن بر پاک. عمل بخش رهاییاست  یقتین حقیا

احزاب و  یوفایکو ش یو هم به نوساز رساند می یاریجنبش زنان  یوفایکش
 مردساالر یه نظام طبقاتیعل جانبه همه  مبارزهه خواهان کچپ  یها سازمان

ه برخورد کده یرس آنن روی زمان ی. از همکند میم بر جهان هستند، کمک کحا
چپ در  یها سازمان یها اساسنامهار مهم در برنامه و یمع یکزنان به  مسئلهبه 

 د!یابیرا در آناز زمانه است! ین نیردار و رفتار آنان بدل شود. اکگفتار، 
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 در نقد یک شعار! در نقد یک دیدگاه!

 0686مهر 

جنبش "شعار  توان با نقدجنبش کمونیستی و جنبش زنان را می  رابطه
در  ۲۱۱۷آغاز کرد. شعاری که در هشت مارس  "زنان، متحد جنبش کارگری

 های ایران طرح شد.برخی دانشگاه
مثبتی که در پس این شعار قرار دارد، بحثی نیست.   زهیانگدر مورد 

توده های جنبشبر اتحاد میان  تأکیدطرح این شعار تالشی است برای  تردید بی
 تأکیدیهای راست و لیبرالی درون جنبش زنان و شاید گرایشای؛ مرزبندی با 

است بر ضرورت انقالب سوسیالیستی. اما چرا جنبش دانشجویی در روز جهانی 
خود در برابر جنبش زنان، برای این جنبش  فهیوظی برجسته کردن جا بهزن، 

که با کدام جنبش متحد شود؟ پرسیدنی است چرا جنبش  کند میتعیین تکلیف 
کند؟ آیا را پیشنهاد نمی "جنبش کارگری، متحد جنبش زنان"نشجویی شعار دا

کنند این شعار را در عناصر فعال چپ دانشگاه به همان میزانی که تالش می
 تأکیدجنبش زنان درونی کنند؛ بر همراهی کردن کارگران با جنبش زنان نیز 

عار برای جنبش کنند؟ آیا جنبش دانشجویی به همان میزان که در تعیین شمی
  برد؟، در مورد جنبش کارگری نیز این روش را به کار میکند میزنان پافشاری 

های غالب و رایج هدف از گشودن این بحث به چالش کشیدن برخی ایده
های نادرستی که در ارتباط با جنبش زنان، اجتماعی است. ایده های جنبشدر 
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تاریخی معینی در جنبش  سابقهگیرند و از آشکارا خصلت پدرساالرانه به خود می
 کمونیستی برخوردار هستند.

مقدسی   کعبه، جنبش کارگری برای بسیاری از فعاالن چپ، به روز امروزه
سر تعظیم فرود آورند،  آنای باید در مقابل توده های جنبشبدل شده که 

شوند تا خود پاک  "گناهان بورژوا دمکراتیک"سوگند وفاداری یاد کنند تا از 
به خود گیرند. باید مشخص شود چرا فقط جنبش  "سوسیالیستی"خصلت 

ای موجود در جامعه، از این توده های جنبشه در میان دیگر ککارگری است 
است که دیگر  "کلیتی" آنمقام شایسته برخوردار است؟ چرا جنبش کارگری 

یژگی جنبش کارگری چیست که در مقام ورا باید دربرگیرد؟ کیفیت  "اجزا"
 را به رسمیت شناخت؟ آنباید  "کل"

جنبش کارگری )درک  گیری شکل شود مییت مربوط واقع بهتا آنجا که 
های خواسته  عرصهدر بیشتر عناصر چپ از جنبش کارگری، مبارزات کارگران 

ای های، واکنش عادالنتوده های جنبشاقتصادی است( مانند سامانیابی دیگر 
بر کارگران اعمال  داری سرمایهروزمره توسط نظام  طور بهاست به ستمی که 

بهتر نیروی کار جریان دارد مانند  خریدوفروشه در مدار کن جنبش ی. اشود می
ای از نقاط قوت و ضعف مشخصی برخورداراست و گرایشتوده های جنبشدیگر 

ز مانند یارگری نک. به این معنا، جنبش گیرد برمیهای سیاسی مختلفی را در 
ایدئولوژیک ـ سیاسی  های گیری جهتتواند از ای میهای توده دیگر جنبش

، نه از کیفیت خودی خودبه طور بهمتفاوتی پیروی کند. این جنبش کارگری 
ژهیت ویفکیای توده های جنبشر یسوسیالیستی برخوردار است و نه نسبت به سا

 و موقعیت برتر قرار دهد. "لک"را در جایگاه  آنای دارد که 
ای توده های جنبشای بین اگر بخواهیم در شرایط کنونی مقایسه حتی

مختلف با یکدیگر انجام دهیم، آشکارا پیداست که جنبش زنان و جنبش 
هستند؛  تر رادیکال مراتب بهتر و دانشجویی نسبت به جنبش کارگری، سیاسی

آینده   جامعهنبش اقتصادی کارگری، بیشتر دورنمای نسبت به ج ها جنبشاین 
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دارند که امکان  تأکید هاییکشانند و بیشتر بر خواستهاجتماعی می  صحنهرا به 
در چارچوب نظام جمهوری اسالمی بسیار کمتر است. جنبش  ها آندستیابی به 

 اند و در شرایطمستقیم عصب حساس حکومت دینی را نشانه گرفته طور بهزنان 
 چراکهکند. کنونی نقش مهمی در قطبی کردن فضای سیاسی کشور ایفا می

موضوع زنان یکی از مسائل مورد اشاره و مهم در درگیری میان جمهوری اسالمی 
ن دو قطب ارتجاعی، قیم مآبانه مدعی تعیین یو امپریالیسم آمریکاست. ا

های زنان تهسرنوشت برای زنان ایران هستند. به همین جهت قرار گرفتن خواس
تواند نقش مهمی در افشای هر دو طرف این ای میمبارزات توده رأسدر 

سیاسی کشور را بیشتر به نفع مردم و نیروهای   صحنهدرگیری داشته باشد و 
 انقالبی متحول کند.

ستم بر زن، همانند استثمار طبقاتی به مالکیت   مسئلهدانیم که می
 دار سرمایهی نسبت به تضاد میان کارگر و خصوصی گره خورده و از قدمت بیشتر

بردن کلیت ساختارهای طبقاتی و  سؤالبرخوردار است. به همین دلیل بدون زیر 
روابط اجتماعی حاکم   جانبه همهکردن  زیرورومردساالرانه، بدون شخم عمیق و 

 زنان حل نخواهد شد.  مسئلهبر جامعه و جهان، 
نیست.  ها جنبشن برتری یک جنبش بر دیگر ییبحث بر سر انتخاب یا تع

متفاوتی تشکیل  های بخشما با کلیتی به نام جامعه روبرو هستیم که از اجزا یا 
ه یرا از بق آنه کهای خاص خود را دارد ژگییها ون بخشیاز ا یکشده است. هر 

جمع جبری  توان نمیند. کلیت را کلی جامعه متفاوت میکهای ز از خصلتیو ن
ز حاصل جمع خواص اجزای یت نیلکمتفاوت دانست. خواص  های بخشاجزا یا 

 توان نمیه مهم و تعیین کننده باشد کست. یک بخش را هر قدر هم ین آن
اقشار و طبقات ستمدیده در   همه  مبارزهجایگزین کلیت کرد. فصل مشترک 

گیرد. از درون  ت میای است که برای تغییر این کلیت صوریک جامعه در مبارزه
، نخست، شود میجامعه روا  های بخشهای خاصی که بر هر یک از ستم

زن، می نمایاند. به همان اندازه که از ستم برمحکومیت کل نظام است که رخ می
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طبقاتی را محکوم وآن را به مصاف طلبید، از ستم بر   جامعه  توان کل نظام
ای گرفت. وانگهی هر بخشی از نتیجه توان چنینجامعه نیز می های بخشدیگر 

ای متفاوت به روش و شکل خاصی ضرورت توده های جنبشجامعه در قالب 
بر جایگاه هر یک از این  تأکید. بدون کند میایجاد یک کلیت نوین را بیان 

واقعیت نائل آمد و پیوند   جانبه همهبه درک  توان نمیدر ساختار کلی،  ها جنبش
 آنان را به درستی فهمید.مشترک واقعی میان 

زنان به دلیل فقر یا ستم مشترک نیست،   مبارزهکارگران با   مبارزهپیوند 
اساسی درگیری و مواجهه با یک کلیت واحد است که سرنوشت این  طور بهه کبل

  هیپااست. در نظر نگرفتن این کلیت مشترک،  زده گرهمبارزات را به یکدیگر 
که  کنند میهای محدودنگرانه است. برای مثال بسیاری فکر بسیاری از تحلیل

اگر جنبش زنان به جنبش کارگری متصل شود و یا در جنبش زنان بر خواسته
ن جنبش خصلت یتوان به اشود می تأکیدهای اقتصادی زنان زحمتکش و کارگر 

طبقاتی و سوسیالیستی بخشید. این نگرش و روش، نه طبقاتی است و نه 
تی. خصلت طبقاتی و سوسیالیستی جنبش زنان توسط کلیت نوینی سوسیالیس

. در واقع تفاوت مبارزات زنان با مبارزات شود می، تعیین کند میکه برایش مبارزه 
برای برقراری یک نظام   خویش را  مبارزهکارگران در این است که هر کدام 

برند. هر اندازه این ای خاص و به روشی خاص به پیش مین، اما از دریچهینو
و  تر عمیق، تر رادیکالخاص ـ در اینجا مبارزه برای رهایی زنان ـ   مبارزه

تر( )یا با نظامی انقالبی تر انقالبیای تر به پیش برده شود، ما با جامعهجانبه همه
  جامعهتواند میزان سنجش ما از  می حتیروبرو خواهیم شد. این امر 

مدام تکرار  توان نمیگیری سوسیالیستی سوسیالیستی محسوب شود. برای جهت
د یبا تأکیدس، کبرع "بدون مبارزه برای سوسیالیسم، زنان رها نخواهند شد"کرد 
بدون مبارزه برای رهایی زنان، سوسیالیسمی در کار نخواهد "ه کباشد  آنبر 
 ."بود
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ید از زبان قشرها و طبقات تواند و بانیاز به سوسیالیسم و کمونیسم می
متفاوت بیان شود. بدون تالش برای  های جنبشل کده و به شیمختلف ستمد
. محدود کردن آوردمعه به میان جا بیسخن از تحول انقال توان نمیچنین امری، 

به جنبش کارگری، بیان کم بها دادن به نقش آگاهی کمونیستی  "سوسیالیسم"
 هاست. عرصه  همهجامعه در   جانبه همهها و تغییر در تحول توده

شی قوی در میان فعاالن چپ موجود است که یگرا  گفتنی است که
وتی میان کنند و تفا جنبش کارگری و جنبش کمونیستی را یکسان ارزیابی می

با  در ارتباطاین گرایش، نقشی را که جنبش کمونیستی  65این دو قائل نیستند.
دارد را به جنبش کارگری  ها جنبشردن دیگر کتغییر کلی جامعه و متحول 

 آنچهکارگران )یا  روزمره مبارزه. اما واقعیت این است که بین کند میواگذار 

                                                             
ها از مستقیم به پایین آمدن سطح توقع سیاسی و افق دید کمونیست طور بهچنین گرایشی  .۱5

های جنبش کمونیستی در قرن بیستم و کارزار ضد وظایف خود ارتباط دارد. شکست

علیه کمونیسم نقش مهمی در تقویت این گرایش ایفا کرده  یالملل نیبکمونیستی بورژوازی 

توان انقالب است. تحت عنوان اینکه نمی شده فیتضعامکان تغییر بنیادین جهان  دهیااست. 
کرد و کل را تغییر داد، یک نوع نگرش رفرمیستی که در پی اصالح اجزا است، ظهور کرده 

نشانده شده است. به زبان ساده،  "کل"مبارزه برای تغییر  یجا به "جزء"پرداختن به   است.

جنبش کمونیستی  یجا هبرفرم جای انقالب را گرفته است. جانشین ساختن جنبش کارگری 

 ش است.ین گرایگر از همیشکلی د

 سمیمدرن پستها که خود را ناقد به نظر آید که نگرش برخی از این مارکسیست زیطنزآمشاید 

در  ها ستیمدرن پستآن قرار دارند و در عمل با  ریتأثدانند، به لحاظ سیاسی بیشتر تحت می

این ادعاست که عمل  ها ستیمدرن پستهای کلیدی گیرند. یکی از استداللیک صف قرار می

)که مارکسیسم نیز یکی از آنهاست( به شکست و فاجعه  "کالن روایت" هرگونهکردن بر مبنای 

تغییر کلی جامعه و جهان، اصالح این یا آن جزء جامعه را هدف  یجا بهانجامد و بهتر است می

نه تغییر  ها آنه هدف از کنند کزه مییآلدهیرا ا ییها تیفعالز ین ها ستیمدرن پستقرار دهیم. 

 ای است.شهیدگرگونی ر یکساختاری بلکه جلوگیری از 
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کارگر در  طبقهتاریخی  فهیوظجنبش کارگری شناخته شده( با جایگاه  عنوان به
عاری از ستم و   جامعه ریزی پایهبه سرانجام رساندن انقالب کمونیستی و 

 طبقهتاریخی یک  فهیوظبسیار فاصله است. کمونیسم در پاسخگویی به  استثمار

خود رهایی کارگران و بشریت   ای که تواناییجهان نهاد. طبقه  عرصهمعین پا به 
  را داراست.

عدم جدایی "درست است که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست بر 
ردند ک تأکید زمان همانگشت نهادند. اما  "از منافع کارگران ها کمونیستمنافع 

و  «کنند.همواره و همه جا منافع کل جنبش را نمایندگی می ها کمونیست»که 
است که از سیر جنبش  آنعظیم پرولتاریا در   توده  هیبقبر » ها آنبرتری 

در طول  «درک روشنی دارند. آنپرولتری، شرایط و پیامدهای عام و نهایی 
های نادرستی از این های محدود و برداشتحیات جنبش کمونیستی، با درک

 "پیامدهای عام و نهایی"و  "منافع کل" معموالًایم. جمالت مانیفست روبرو شده
جنبش، به منافع و مصالح خاص جنبش کارگری محدود شده است، به هم 

ن تمامی اشکال ستم و تنیدگی منافع این طبقه در رهایی کل بشر و از بین برد
های محدود، آگاهی ن درکیابهام قرار گرفته است و بر مبنای ا  پردهاستثمار در 

 خودی خودبهطبقاتی که از خصلت تاریخی ـ جهانی برخوردار است با آگاهی 
قلمداد شده و سرانجام اینکه جنبش کمونیستی معادل جنبش کارگری  تراز هم

در عمل، مانع درک عمیق از مناسبات کلی  هاییقرار گرفته است. چنین درک
ر یشوند. کم بها دادن به نقش سامی آناساسی  یها شکافطبقاتی و   جامعه

اجتماعی در مورد دگرگونی کلی جامعه، راه را بر پیوند و آموزش  های جنبش
بندد. مارکسیسم فقط بر می ها جنبشبا این  ها کمونیستکارگر و   طبقهمتقابل 

ترین عالی عنوان بهنیازهای جنبش کارگری پدید نیامده است. مارکسیسم  هیپا
مطالعه و فرآیند آخرین   هیپامیالدی بر  91شناخت بشر در قرن  مرحله

زنان ـ متولد  مسئلههای گوناگون ـ از جمله دستاوردهای دانش بشری در زمینه
 .شد
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محدود به گرایشی که نقش جنبش   کم بها دادن به جنبش زنان فقط
در میان کسانی که بر تمایز  حتی، نیست. کند میکارگری را در جامعه مطلق 

دارند نیز  تأکیدکارگری  خودی خودبهکمونیستی و جنبش  آگاهانهمیان جنبش 
ه ک یسانکستند یم نک. شود میبه جنبش زنان مشاهده   گرایش کم اهمیت دادن

دوم و غیرعمده ارزیابی می درجهطبقاتی،   مبارزهاس با یزنان را در ق  مبارزه
 مبارزهاز  جزئیخود را به مثابه  مبارزهش، زنان باید یکنند. بر مبنای این گرا

که همواره قربانی کل شده است.(  جزئیو کلی کارگران به پیش ببرند. ) تر بزرگ
برای نگرند. ارزشی حامالن چنین دیدگاهی به جنبش زنان با تحقیر می

دستاوردهای نظری و عملی جنبش زنان قائل نیستند و در بهترین حالت، 
اند و ه مارکس و انگلس این مسئله را یک بار و برای همیشه حل کردهکمعتقدند 

دیگر نیازی به رویارویی، کنکاش، جذب نقادانه و سنتز دستاوردهای بشر در 
  تر نیست.مبارزاتی مشخص، برای رهیافتی عالی  نهیزم

وجود گذاشت، انقالبی در اندیشه   عرصههنگامی که مارکسیسم پا به  آناز 
توان به می آنورزی بشر صورت گرفت. روش و بینشی ظهور کرد که با اتکا به 

گیری تکامل های گوناگون اجتماعی پرداخت و جهتتجزیه و تحلیل از پدیده
گر و فعال انسان روشن کرد. را با توجه به نقش و جایگاه دخالت ها آن

مسائل   همهمارکسیسم، هرگز ادعا نداشته است که یک بار برای همیشه پاسخ 
را یافته و دیگر نیازی به بازبینی و نقد و تکامل خود ندارد. رهبران جنبش 

داشته و خاطر نشان  تأکیدکمونیستی بارها بر خصلت نقادانه و علمی مارکسیسم 
های کهن و پذیرای گسست از ایده آمادهها باید همواره اند که مارکسیستکرده
ها باید تغییرات جهان مادی را که مدام در های نوین باشند. مارکسیستایده

تغییرات را به  آنحال تحول و حرکت است در نظر داشته باشند و تالش کنند 
نوینی که در  های ایدهباید به  ها ستیمارکسدرستی در آرای خود منعکس کنند. 

علمی و هنری گرفته تا مبارزه  های آزمونمختلف زندگی اجتماعی از  های عرصه
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رسد، برخورد دیالکتیکی داشته تولیدی و طبقاتی که به ظهور می های در عرصه
 برای پویایی و تکامل مارکسیسم سود جویند. ها آنباشد و از 

مختلف نیز صادق  ایتوده های جنبشهای روش فوق در برخورد به تجربه
عرصه  همهدر ها نبود که لنین بارها بر یادگیری از مبارزات توده جهت بیاست. 

متقابلی میان   رابطهقبول دارند که  ها کمونیست همهظاهر  بهداشت.  تأکیدها 
فراگیری   مسئلهجنبش کمونیستی و جنبش کارگری وجود دارد. اما زمانی که 

مشخص جنبش  طور بهای و توده های جنبشاز دستاوردهای نظری و عملی سایر 
توجهی بخش تفاوتی و بی. بیشود میها آغاز اگر و اما، آید میزنان به میان 

ر، توسط یاخ  دههه طی چند کای های گستردهبزرگی از فعاالن چپ به نظریه
در مورد ستم بر زنان در گوشه و کنار جهان تولید شده، اسفبار است.  ها فمنیست

نظری یا دستاورد   نکته آنا یبینیم که مارکسیستی اعالم کند این به ندرت می
شناسد و یا قبول کند که جذب و سنتز این عملی جنبش زنان را به رسمیت می

زایش داده است. کمتر ستی درک ما را از علم انقالب افینینظری فم  نکته آنیا 
مارکسیستی حاضر است نقادانه به تئوری و پراتیک جنبش کمونیستی در ارتباط 

  مسئلهاز  ها کمونیستبا جنبش زنان بپردازد و راه را برای ارتقا و تکامل درک 
کمتر مارکسیستی قبول دارد که بخش مهمی از  زنان هموار کند. خالصه اینکه،

زن است و ارتقای آگاهی فمنیستی  مسئلهآگاهی کمونیستی، آگاهی نسبت به 
  از ارتقای آگاهی کمونیستی است. ناپذیر جداییبخشی 

ی موجود یردهایکباید خاطر نشان کرد که دالیل گوناگونی برای چنین رو
وان این مسئله را به درک نازل از ت تر میتر و عمومیاست. در یک سطح کلی

و تغییرات انقالبی، ضرورتی برای ایجاد  آنمارکسیسم و تحول و تکامل بعدی 
مردساالرانه در جنبش  های دیدگاهسوسیالیستی و همچنین نفوذ  جامعه

 کمونیستی ربط داد. 
  رابطهدر مورد  آنکل و جزء و نتایج   رابطهاز   در اینجا به یک درک رایج

نابرابری طبقاتی ـ اجتماعی و   مشاهدهجنبش کمونیستی که به درستی مدعی 
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عمده بر  طور بهلزوم تغییرات کلی در جامعه و جهان است، با جنبش زنان که 
  پردازیم.حل یکی از مسائل خاص جامعه و جهان تکیه دارد، می

های مختلف اجتماعی که هویت خود را بر مبنای فرهنگ، قومیت، گروه
حل مشکالت خاص  ها آنکنند و محور تالش ژاد و جنسیت مشخص تعریف مین

مشغول  چنان آنه ک کنند میها را متهم خودشان است، همواره مارکسیست
مبارزه علیه کلیت مناسبات طبقاتی هستند که از پرداختن به مسائل مشخص 

بیشتر جنبش ورزند. البته ما با اشکال متنوع چنین گرایشی در آنان غفلت می
در نوع نگاه این دسته از  ویژه بهم. این امر یچپ ایران روبرو بوده و هست

کنند با تغییر ابد. بسیاری تصور میی به جنبش زنان مصداق می "هامارکسیست"
اقشار، از جمله برای زنان نیز   همهبرای  خود خودبه، اوضاع داری سرمایهحاکمیت 

مثال  طور بهیت از مبارزات مختلف اجتماعی روبراه خواهد شد. این افراد حما
رفع استثمار  اصطالح بهـ  ای پایهحمایت از جنبش زنان را منوط به این شرط 

 کنند.طبقاتی ـ می
شی قوی موجود است که توجه چندانی به یدر صفوف جنبش زنان نیز گرا

قع هر رهایی زنان و مبارزه برای دگرگونی در کل نظام حاکم ندارد. در وا رابطه
خود به ناگزیر نیازمند داشتن  ژهیوگروه یا قشر ستمدیده برای تحقق منافع 

 درصدداست. زنانی که  آناز کل نظام اجتماعی و جایگاه خود در  اندازی چشم
نیاز به فهم عمیق ساختار پدرساالرانه و چگونگی  تنها نهرهایی خود هستند 

دارند، بلکه به همان میزان ضرورت دارد درک روشن و درستی از  آنعملکرد 
ل نظام اجتماعی کساختارهای پدرساالرانه و مردساالرانه در  هیکلنقش و جایگاه 

اجتماعی و  های نابرابری هیکل بازتولیدو همچنین نقش این ساختارها در تولید و 
  طبقاتی کسب کنند.

توجهی به مسائل یک گرایش )بیبه درستی بخشی از مشکل در هر دو 
توجهی به ساختارهای بخش از جامعه تحت عنوان در نظر گرفتن کل و یا بی

کلی تحت عنوان درنظر گرفتن مسائل یک بخش معین( به فقدان درک درست 
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میان تغییرات در   رابطهمشخص، به   نهیزممیان جزء و کل و در این   رابطهاز 
  رابطهاز  ها گرایش. این شود میی مربوط یک بخش یا جزء با تغییرات کل

دیالکتیکی، دائمی و متقابل میان جزء و کل غافلند، در حالی که مارکسیسم 
توانند داشته است. اجزا نمی تأکیددیالکتیکی بین جزء و کل   رابطههمواره بر 
خارج از  تواند نمیخویش با کل وجود داشته باشند و کل نیز   رابطهخارج از 

وجود داشته باشد. مبارزه برای تغییر در کل نظام، از  اش دهنده تشکیلاجزای 
ه مبارزه برای تغییر در ک طور همانجدا نیست.  آنمبارزه برای تغییر در اجزای 

اجزا، از مبارزه برای تغییر در کل نظام جدا نیست. البته باید اشاره کرد که بدون 
دوام چندانی نخواهند یافت و می های کلی، تغییرات در اجزا،تغییر در چارچوب

 توانند به سرعت تغییر ماهیت دهند.
جنسیتی و طبقاتی را  های شکافمیان   رابطهپرسش مهم این است که آیا 

دانیم ستم آنکه می ویژه بهمیان جزء و کل تقلیل داد؟  رابطهتوان به سطح می
می دشواری بهو اند شده تنیده درهمای جنسیتی و ستم طبقاتی به شکل پیچیده

های گوناگون این دو نوع زنان را به یک جز تقلیل داد و جنبه مسئلهتوان 
مارکسیست"عینی و آشکار از یکدیگر تفکیک کرد. بسیاری از  طور بهرا   ستم

تنگ نظرانه و تقلیل گرایانه( و با  شدت بهکلیت گرایانه )اما  ظاهر بهبا تفکر  "ها
با ملغی شدن روابط کار مزدی ستم بر زن از "همچون  هایی بندی فرمول  ارائه

بر  جانبه یک تأکیدکنند. آنان با در واقع خیال خود را راحت می "رود-بین می
قادر به درک اهمیت جایگاه مبارزات زنان  داری سرمایهنظام  "مبارزه با کل"

مبارزه برای تغییرات کلی  نهیزمدر  حتیآنان  های تالشنیستند و بدون تردید 
در عمل راه را بر فهم ویژگی "کلیت گرایی" گونه اینیی نخواهد برد. جا بهنیز ره 

که  تأثیرهایی آنقادر به درک  آناز  تر مهمبندد و می  "اجزا"های مبارزات در 
گذارد، نیست. تغییرات در یک بخش یا یک جزء بر کلیت تکامل یک پدیده می

)که چندان جزئی هم نیستند( در مواقعی می "جزئی"تغییرات ن یه همکحال آن
پدیده شود. این مشکل  آنموجب تغییرات مهم و کیفی در کل نظام  حتیتواند 
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ای است که امروزه در ارتباط با خط سیر کلی جنبش کمونیستی در مورد عمده
  روبرو هستیم. آنجنبش زنان با 

ورت یک مجموعه واحد و بی تضاد این نوع نگرش، کلیت یا تمامیت را به ص
. در صورتی که کلیت، همواره یک ساختار تضادمند است. ساختاری کند مینگاه 

  مجموعهبرای  طرف بیپرشکاف و پاره پاره. کل، یک قاب یا چارچوب خنثی و 
محتوای  حتیاست و  افکن تفرقهنیست، بلکه در ذات خود  ها آناجزا و محتوای 
 .کند می تکه تکهاجزای خود را 

دهد و می کلی را از نو شکل می  دهیپدافزون بر این، هر جزء یک کل، 
کلی،  دهیپد، ویژگی کلیت یک ساختار را دگرگون کند. یک تنهایی به حتیتواند 

 "زندبیرون می" آننیست. همیشه عنصری هست که از  "مانده پس"هرگز بدون 
بخشی از کل   عین حال . همان جزئی که درکند میکل را مختل  یکپارچگیو 

 66کلی نیز شود.  دهیپد  کنندهتواند تحت شرایطی تعیین است، می

                                                             
سیاست ورزی مبتنی بر "و مقابله با پیروان  ها ستیمدرن پستاسالوی ژیژک در جدل با .  ۱۱

همیشه عنصری هست که از »و « نیست "مانده پس"تمامیت هرگز بدون »و با طرح  "هاهویت
 درک شفاف تری از رابطه میان کل و جزء ارائه داده است. ، «زندبیرون میکل 

تاریخی ویژه لحظهتاریخی است و به  کامالًای پدیده "سیاست ورزی مبتنی بر هویت"او  ازنظر

ای است که نسبت به شرایط اجتماعی ـ تاریخی ظهور خود، است. منتها پدیده خورده گرهای 

که یک قرن پیش  داده رخپرسد چه اتفاقی زند و میرا مثال می سمفمنی کژیاست. ژ توجه یب

اغلب مردم متقاعد بودند که هویت جنسی، امری طبیعی و خدادادی است و امروزه به همان 

اند هویت جنسی بر واقعیت ساختار جامعه استوار است؟ آیا این تغییر را میاندازه متقاعد شده

با  در ارتباطاجتماعی که در قرن گذشته  –توان بدون درنظرگرفتن تغییرات مهم اقتصادی 

سیاست ورزی مبتنی بر هویت"و طرفداران  ها ستیمدرن پستزنان صورت گرفته، توضیح داد. 

ها را کشف کردند و گویا ها یا واقعیتکنند که مردم به ناگهان فاکتای وانمود می-به گونه "ها

سیاست ورزی "گوید که ها را کشف کنند. او میقادر بودند این فاکت  پیش همیک قرن 

یا  "کالن روایت"تر است و ما نیازمند به یک ، خود بخشی از یک تصویر بزرگ"مبتنی بر هویت
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کنونی میان جنبش کمونیستی و   رابطهاستفاده از مفاهیم باال برای ترسیم 
توان گفت مفاهیم می از اینجنبش زنان خالی از فایده نیست. با برداشت معینی 

از خط کلی جنبش  هاست مدتاست که  "جزئی"زنان همان  مسئلهکه 
تواند در تداوم یابد می "بیرون زدن"است. چنانچه این  "بیرون زده"کمونیستی 

 .آوردهای جدی به جنبش کمونیستی وارد درازمدت آسیب
آسیب کم بها دادن به این مسئله فقط این نیست که مدام بر تنش میان 

میان این دو   هرابطجنبش کمونیستی و جنبش زنان افزوده خواهد شد و 
اساسی بر سر این نکته   مسئلههست خواهد کرد،  آنچهتر از جنبش را گسسته

زنان تصحیح نکند،   مسئلهاست که اگر جنبش کمونیستی درک خود را در مورد 
عمل نکند،  آننپردازد و بر مبنای  آنرا تکامل ندهد، شفاف و عریان به  آن

 عنوان بهتر ماهیت خویش را عبارت روشندهد. به خود را از دست می یکپارچگی
 عنوان بهو  کند میستم و استثمار است، دچار ابهام  هرگونهجنبشی که مخالف 

                                                                                                                                   
تواند شکلژیژک چنین روایتی می ازنظربخش هستیم که آن را توضیح دهد.  داستانی کلیت

 همچنان مارکسیسم است. "کالن روایت"مطلوب این  نسخهاما  های زیادی به خود بگیرد،

بر یک دیدگاه کلی  دیتأک لزوماًیا خاص  یجزئبر یک دیدگاه  دیتأکگوید می حال نیدرعژیژک 

یا خاص، شکل یا دریافت کلی خود  یجزئهای را نیز در پی دارد. هر یک از مواضع یا طرز تلقی

 "سیاست ورزی مبتنی بر هویت"انگارد. او ضمن تائید اینکه  از سیاست ورزی را مسلم می

کند که با این -انتقاد می حال نیدرعهای جدید گسترش داده، سیاست ورزی را به حوزه عرصه

کافی سیاسی نیست و خود را  قدر به چراکهآن را نیز تضعیف کرده است.  "سیاسی"کار مفهوم 

تر اقتصادی ندارد. گویی ربطی به مناسبات کلی کند کهدر چارچوب و بستر اجتماعی طرح می

سیاست ورزی تنها در پی آن است که در حد امکانات موجود به موقعیتی دست یابد.  گونه نیا

و درون مرزهای امکانات آن  یدار هیسرمادرون پارامترهای  "سیاست ورزی مبتنی بر هویت"

معنا هدف واقعی سیاست ورزی را فراموش نیست. به این  ها آنکند، اما به دنبال تغییر عمل می

 کند.می
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  زمانهپیشروترین افکار  رأسجنبشی رادیکال که باید آینده را نوید دهد و در 
  رود.می سؤالخود قرار گیرد، زیر 

جنبش  گذشتهو عملکرد   نتیجه اینکه بدون نگاه انتقادی به درک
المللی، بدون پذیرش دستاوردهای مثبت و کنار ملی و بین در سطحکمونیستی 

فائق آییم، جنبش  "بیرون زدن"قادر نخواهیم بود بر این  آنزدن جوانب منفی 
 ساز سرنوشتروشن، درست و  ای رابطهکمونیستی را نوسازی کنیم و به بازسازی 

 یم.رسان یاری امر انقالببا جنبش زنان، به 
 
 
 

 0666شده در اسفند  افزوده -توضیح ضروری 
را به  "!در نقد یک دیدگاه !در نقد یک شعار»قصدم این بود که نوشتار 

دلیل طرح نکته ای نادرست از این مجموعه حذف کنم. اما بهتر دیدم با این 
 یادداشت خوانندگان را شریک این انتقاد کنم.

 بردارداستفاده از تعابیر اسالوی ژیژک در نوشتار فوق مهر زمانه خود را در 
ی نادرست من از مطالعه برخی آثار محدود وی بود. ژیژک ها برداشتو متکی بر 
بود و با  ها ستیمدرن پستمبارزه علیه  تاز کهی ظاهر بهفلسفی  ازنظرآن زمان 

خدماتی نیز در این  "ت کالننسخه مطلوب روای" عنوان بهبر مارکسیسم  دیتأک
سیاسی او  -زمینه انجام داد. اما توجه بیشتر به نظرات وی و سیر تکامل نظری 

از پایه علمی چندانی  "سیاست هویتی"نشان داد که برخورد و رویکرد او در نقد 
یی و التقاط آغشته گرا ینسبنیست و به میزان زیادی خود وی نیز به  برخوردار

ی که به وی رجوع ا نهیزم که مانع از درک واقعی امور است. در ییگرا ینسباست. 
ذهنی نشان دهد نه موضوعی  صرفاًشده، او تمایل دارد که موضوع کلیت را امری 

که برخاسته از عینیت مشخص است. کلیت امری انتخابی نیست که در شرایط 
. شود یمروبرو  "زنند یمعناصری که از آن بیرون "و   "ها مانده پس"معینی با 
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خود بخشی از واقعیت عینی هستند. آن کلیت یا کلیت  "ها و عناصر مانده پس"
بخشی، واقعی است که این عناصر را در برگیرد. درست است که شناخت انسان 

نگری در دیدن  جانبه همهدر هر مقطعی مانع  تواند یمنسبی است و این امر 
 "و عناصر مازاد ها مانده پس"یا ندیدن  نگری و جانبه کواقعیت عینی شود. اما ی

خود واقعیت نیست. برای مثال جامعه طبقاتی مبتنی بر  "بودن جانبه کی"بیان 
استثمار کلیتی از روابط تولیدی استثمارگرایانه، روابط اجتماعی ستمگرانه و 

. مارکسیسم توانست روابط، ساختارها و است ی سنتی حافظ این روابطها دهیا
ی اجتماعی و تکامل بند شکلی که مبنای ا محرکهاساسی و قوای  فرایندهای

تاریخی جوامع است را درست تشخیص دهد. مارکس توانست با کمک 
کسب صحیحی از کلیتی که مبنای عینی دارد شناخت  ی علمیها یساز مفهوم

 کند و بر چگونگی تحول آن پرتو افکند.
در به تنهایی فتن تحول به معنای در نظر گر صرفاًتحول در کلیت جامعه 

ی حل راهکل یا تحول در رابطه میان کل با اجزا نیست. این تحول اساسا به 
اساسی حاکم بر کلیت است. هر پدیده  های که برخاسته از دینامیک خورده گره

 واسطه بهی تغییر همواره ها راهدچار تغییر اساسی شود.  تواند ینمبه هزار طریق 
اتخاذ " . به این معناشوند یمپدیده، کانالیزه و محدود اجبارهای تکامل تاریخی 

روابط حاکم  تاروپوداختیاری نیستند. ستم بر زن در  "ها حل راهو  ها تیرواکالن 
 حل راهی و از بین بردن ستم بر زن بدون دار هیسرما. تغییر نظام حضور دارد

چگونه باید  حل راهمسئله این است که این  کالن انقالب کمونیستی میسر نیست.
علیه ستم روزمره در مبارزه  جمله من –در تمامی تحوالت خرد و کالن جامعه 

 بازتاب یابد. - برزنان
اما او به دنبال  زند یحرف م "کالن یها تیروا" ارائه و تیاز کل ژکیژ

 تیبازتاب واقع یدرست که به کشف حقیقتیاست تا  "بخش تیکل یداستان"
ی متفاوت ها تیرواواقعیت و حقیقت عینی وابسته به می دانیم باشد.  یماد

. دنکن ینمی متفاوت تغییر ها تیرواو طبق بوده ابژکتیو  بلکه امری ندنیست
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ی ها تیروااز میان  تیروابودن دلیل انتخاب یک  "مطلوب"تصور ژیژک  برخالف
علم رهایی جامعه  عنوان بهدیگر نیست. مارکسیسم به این دلیل مطلوب است که 

به دلیل اتخاذ این  . ژیژکدهد یمی عینی جامعه را بازتاب ها تیواقعی درست هب
ی ا نهیزمواقعی و درستی برای تغییر در هیچ  حل راه تواند ینم یرعلمیغرویکرد 

اگر آدمی نتواند تعیین کند که چه چیزی »ارائه دهد. به قول باب آواکیان 
 ،با قطعیت عمل کند تواند ینمحقیقت است آنگاه الزم نیست که کاری کند یا 

 .«داند ینم واقعاًزیرا 
مندرج  ۲۱۲9 ی در بیانیه خود به مناسبت آغاز سالدرست بهباب آواکیان 

 یکردیاز رو دیبا»کرد که:  دیتأکدر سایت حزب کمونیست ایران ) م ل م( 
ها  که با آن رندیپذ ی( را میمفروضات ای) قیها صرفاً حقا گسست کرد که آدم
کننده باشند را رَد  که ممکن است ناراحت یا یواقع قیراحت هستند و حقا

 نیچن یبه ورا دی. باکنند یکرده و فرار م ییاعتنا یها ب به آن ای کنند یم
 ییگرا ینسب یشناخت گسست، نقد روش نیبُعد مهم از ا کیرفت.  یکردیرو

 "یتیهو استیس" رایو رها شدن از سلطه آن است. ز "یتیهو استیس" یِفلسف
 کیستماتیس ریو غ یبه تجربه قسم "قتیحق"است از فروکاست  یگرینسخه د

زده  یادی( که لطمات ز"ما قتیحق" …، "من قتیحق") یو احساس شخص
طور  به ح،یطور صح که به ینیو ع ودموج قتیاست و در تقابل قرار دارد با حق

شود  نییبر شواهد است تا تع یآمده که متک دست به یندیفرآ قیاز طر ،یعلم
. ریخ ایهست  یماد تیمنطبق بر واقع ره،یادعا و غ ،یتئور ده،یا کی ایآ
مختلف که به دنبال اعمال  "یها تیهو"اغلب توسط افراد  "یتیهو استیس"
اما  شود یمشخص هستند، به قهقرا برده م ستمبر مبارزه با آن  "تیمالک"
 نیبا اَشکال مختلف ستم باشد. با ا تیافراد به ضد اقیبرخاسته از اشت تواند یم

به درک  کردیرو ک؛یستمولوژی)اپ یشناخت ازنظر معرفت "یتیهو استیس"وصف، 
 بر هیتک کردیبا رو یادیمسائل( وجه اشتراک ز قتیبه حق دنیو رس تیواقع

است.  ها ستیفاش یها از شاخص نیکه ا میدان یدارد و م "نیگزیاج یها فکت"
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با  ظیهستند که در تضاد فاحش و گاه غل ییادعاها "نیگزیجا یها فکت"درواقع 
 نیموجود در ا یِاسیس زاتیتما صیباوجودآنکه تشخ یقرار دارند. حت تیواقع
چنان باال است که  و خطرات آن میقدر وخ مهم است اما اوضاع آن نهیزم
ضد  کردیاز رو یاز سازش، با هر شکل یسطح چیبه خود اجازه ه دینبا وجه چیه به

 میرا بده یواقع تیدر مورد واقع ینیع قتیحق یو تعلل در جستجو یروش علم
 «.میافتیو خودمان به تله آن ب
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 یاشرف دهقانرفیق  امیه پیدر حاش

 روز جهانی زن مناسبت هشت مارس به

 0684اسفند 

ن نابرابر و یه قوانیارزار زنان علک" راهپیمایینندگان در کت کم به شریتقد

 "یاسالم های مجازات

 

ن سلسله مقاالت بودم یگر اید های بخشم یه و تنظیدر حال ته –ح یتوض
به مناسبت روز  یرفیق اشرف دهقاناعالمیه  با یخبر های سایتاز  یکیه در ک

)در نقد شعار لغو پیام ن یاز ا یه بخش مهمک یهشت مارس مواجه شدم. از آنجائ
آن ات کن یح دادم به برخی( است ترجیاسالم های مجازاتن نابرابر و یقوان

 بپردازم.
در  تاکنونه ک شانیا تر کلیوتاه قصد من نقد نظرات کن نوشته یالبته در ا
رد کنظرات و عمل فعالًن قصد ندارم یست. همچنیس شده، نکچند مقاله منع

فرصت  دوارم درینم. امکرا نسبت به مسئله زنان نقد  یکیچر یطرفداران مش
 را انجام دهم. این کار یگریمناسب د

ن یه در اکنیم ایکه است یام از دو زاوین پیت من نسبت به ایل حساسیدل 
ن نابرابر و یه لغو قوانیارزار زنان علک یبه شعارها یام برخورد نادرستیپ

 ست.یقت نیحق کننده منعکس وجه هیچ بهه کصورت گرفته  یاسالم های مجازات
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 یبا سابقه مبارزات هم آنزن ) یکه از جانب کاست  برانگیز سؤاله، کنیدوم ا
به ال جنبش زنان یکچپ و راد های بخشار که به ابتک یمبارزه انقالب یکچپ( 

امش یدر پ یه رفیق اشرف دهقانکاست  تأسف یبس یشود. جا یافتاده، نف راه
و شوق  ه شورک یارزارکرده است. کارزار نکن یبا ا یابراز همبستگ ترین کوچک

 کآورده و تحر به وجودنار جهان کدر گوشه و  یرانیان زنان ایرا در م یادیز
ه  ک یده است. تا آنجائیشور بخشکبه جنبش زنان در خارج از  یادیز یاسیس

انات یجر شمار انگشتز جز یشان بدان تعلق دارند نیه اک یاسیان سیجر دانم می
رده است. چگونه کن یاسیس یبانیرزار پشتاکن یاز ا تاکنونه کاست  یچپ
 نرساند؟ یاریسم بود اما به بخش چپ جنبش زنان یمونکچپ و  یمدع توان می

در برخورد به  یق اشرف دهقانیه رسالت رفکاست  تأسف ین هم جایو ا
سم به زنان و ینسبت به خطر فمن چند گاهیه هر از کن شده یمسئله زنان ا

دگاه ین دیمب اساساًسم یشان فمنیاز نظر ا چراکهجنبش چپ هشدار دهد. 
ه کران یچپ ا یمیه قدیرار همان نظرکت یعنی 67.باشد میدر مورد زن  یبورژوائ

ه چپ بتواند کشد  آنو مانع از  آوردببار  یجنبش انقالب یرا برا یمیج وخینتا
 حال تابهشان یه اکاندازه  آنند. کفا یدر رابطه با جنبش زنان ا پیشرویینقش 

ند نسبت به نقد انحرافات و ه ات نشان دادیسم از خود حساسینسبت به نقد فمن
 از خود نشان ندادند. یتیاالت جنش چپ در برخورد به مسئله زنان از حساسکاش

ست ین نیا یارزار به معناکن یه بحثم در دفاع از اکنم ک تأکیدالزم است 
 یو عمل یاسیت سیهر فعال مسلماًارزار ندارد. کن یحق انتقاد نسبت به ا یسکه ک

ن یتفاوت است ب نقادانه دارد. اما یه و فضایاز به روحیامل خود نکارتقا و ت یبرا
ت کنده است و به شریزا ی. اولیکیتکالیر دیبا نقد و متد غ یکیتکالینقد و متد د

                                                             
« سم و مسئله زنینیاز فم یشمائ»به نام  یق اشرف دهقانیرجوع شود به نوشته رف .۱۷

 (99۷1بهشت ی)ارد
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 یو دوم گشاید میامل امور کو راه را بر ت بخشد میمبارزه الهام  یکنندگان در ک
 بندد. یم یشرفتیپ هرگونهسترون و مخرب است و راه را بر 

خ هشت یتار بازگوییشده ضمن  یام سعین پیور. در اکام مذیبرگردم به پ
 یاسین قکیزت الراکبا دوره  این دوره یاسیشات سین مباحث و گرایمارس، ب
 گفته شود. ...« ارزار زنانک»در نقد  یاتکرد و نیصورت گ

اس ین مورد قیگر در ایده دیده با پدیپد یکاس یق یعنی) یاسیمنطق ق
ا با خواست یکستم در اروپا و آمریقرن ب یدر ابتدا« زنان رأیحق »ن خواست یب

د یقت مفیحق های جنبه یندن بر برخکپرتو اف یران امروز( برایدر ا« نیلغو قوان»
ط مشخص را یل مشخص از شرایتحل یاستدالل و جا ین منطق جایاست. اما ا

 آنا ین ینش ایبا گز یسکه هر کن خطر روبرو هست ی. و همواره با اگیرد نمی
ج یواقعه به نتا یکل کو ناقص خود از  یقسم های برداشتخ و ارائه یبخش از تار

 مواقع نادرست( خود برسد. یاریدلبخواه )و بس
ه ک شود می آندارد و مانع از  نگری سادهل به یتما یاسیمنطق ق ،مضافاً

هر واقعه وقوف  یط اجتماعیت تضادها و شرایبر ماه جانبه همه طور بهشخص 
 ند.کحاصل 
و  یبرالیانگ ل ینه را برایار گرفته تا زمکن متد را بیا یق دهقانیرف
 ند.کارزار زنان جلو گذاشته، فراهم که ک یزدن به خواست مشخص یبورژوائ

 یتصور ساده انگارانه و غلط گردد برمیخ هشت مارس یه به تارک یتا آنجائ
ق نشده به ی. تحقشود میارائه  یستیمونک المللی بیناز مباحث درون جنبش 

 یق اشرف دهقانیطبق گفته رف یگوئ .شود میبسنده  یلکام کاح یسریکرار کت
ن یبه خاطر ا صرفاًزنان  رأیاز حق  یستیمونکمسئله دفاع جنبش  دوره آندر 
 به دستق پارلمان یارگر از طرکطبقه  یبرا یمنافعان داشت که هنوز امکبود 

دوره مسئله  آنه در کرساند. حال آن یاری "ردن پارلمانک تر دمکراتیک"د و به یآ
گرفتن پرچم  به دستطرح مسئله زنان و  یگام مهم برا یکزنان  رأیحق 

 یکارگر را به کن شعار توجه طبقه یبود. ا یستیمونکزنان توسط جنبش  رهایی
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 یراه را برا رأیت شناختن حق یرسمه . و با بکرد میجلب  یمسئله مهم اجتماع
زنان  تنها نه یحقوق ین برابری. از اکرد میزنان باز  یاسیس یاجتماع یها تیفعال

طلبانه  یار برابرکردن جامعه و افک تر دمکراتیکن مسئله به یه اکبل بردند میسود 
 .رساند می یاریارگران کان یدر م

در برخورد به  یستیمونکاوضاع جنبش  یق دهقانیتصورات رف برخالف
 یمهم یاسیس یکدئولوژیزمان هم گل و بلبل نبود. مبارزات ا آنمسئله زنان در 

بشناسد.  به رسمیتن حق را یزمان ا آن یستیمونکصورت گرفت تا جنبش 
زنان موضع  رأیرومند حق یونال اول و دوم نسبت به جنبش نیانترناس

مخالف  یستیمونکاز رهبران و احزاب جنبش  یاریرد. بسکاتخاذ  یستیتارکس
 یندگیئت نمایل مخالفت هیونال اول به دلیزنان بودند. انترناس رأیشعار حق 

ت بشناسد. یونال را به رسمیت زنان در انترناسیارگران فرانسه نتوانست بند عضوک
س کمار یان نداد. حتبه زن رأیحق  یارگرکومت کح یک عنوان بهس یمون پارک

 ای اشارهمون کن ضعف مهم یس به ایمون پارکاز  اش تاریخی بندی جمعهم در 
در زمان  93۷5در سال  ی. حتشد نمیشامل زنان  یهمگان رأیه حق کرد کن

زنان گنجانده  رأیه در برنامه حق کشنهاد ببل یدر آلمان پ« برنامه گوتا»م یتنظ
( هم 9319ب نشد. در برنامه ارفورت )یتصوگرفت و  شود، مورد مخالفت قرار

زنان برنخاستند. بارها  رأیزمان آلمان به دفاع فعاالنه از حق  آن یها ستیمونک
ونال دوم یانترناس رهبران تفاوتی بین با کیزترا الکچون  یمبارزات زنان آگاه

 68روبرو شد.
ج یبا استدالالت را یزمان چندان تفاوت آنن یجوهر استدالالت مخالف

ارگران ک یابیبا دست»گفتند  یران نداشته است. همه میدر جنبش چپ ا ینونک

                                                             
از امید بهرنگ « سیکمون پار - خیدر تار ایپرولتار یکتاتورید نیاول»ر این زمینه به مقاله د. ۱3

از باربد کیوان « افروز آتشزنان »و مقاله « نقد و پژوهش»در دفتر چهارم مجموعه  منتشرشده

 رجوع کنید.   9935،  99در نشریه دانشجوئی بذر شماره 
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ق یا همچون رفی.« کنند میدا یدست پ شان به حقوقزنان هم  شان به حقوق
 هرگونهو لغو  یه داریستم سرمایس یزن در گرو نابود یآزاد» گفتند می یدهقان

جه ینت یکم درست کن حیو از ا 69«د است.یبر ابزار تول یت خصوصکیمال
ن یدر ا« ارگران حل خواهد شد.کمسئله زنان با مسئله »ه ک گرفتند مینادرست 

ه روابط یلکت و کین روابط مالیت مرد بر زن در اکیه مالکان معلوم نبود یم
ان یدارد و چرا ستم بر زن بدون مبارزه آگاهانه و از م یگاهیچه جا یاجتماع

ان یاز م یار سنتکزات و گسست آگاهانه از افیو تما ها نابرابریبرداشتن تمام 
 .شود میبرداشته ن

درون جنبش  یرات سنتکار و تفکزنان در واقع اف رأیدفاع از حق 
زنان در  ها قهرمانیز نشانه گرفته بود و تنها به پشتوانه یرا ن یستیمونک

، یتاولنکن و کیزت الراکچون  یو مبارزه آگاهانه رهبران یمبارزه طبقات های میدان
نه ین زمیدر ا یق اشرف دهقانیرف خوب استبه عقب رانده شدند.  یار سنتکاف

ست هم در جنبش یمونکزنان  های فعالیتشتر یت بیو به اهم کرد می یاسیهم ق
 .کرد میف نینقش آنان را تضع و برد می یهم در جنبش زنان پ یستیمونک

م. یروبرو هست یمتفاوتز ما با اوضاع ین یاسیط سیاز نقطه نظر شرا یوانگه
اواخر قرن  یدر اروپا "زنان رأیحق "ران امروز با شعار یدر ا "نیلغو قوان"شعار 

. درست کنند میفا یا یدر مبارزه طبقات یست نقش متفاوتیل قرن بینوزده و اوا
م کحا های نظام یسرنگون یبه معنا لزوماً "زنان رأیحق "زمان شعار  آناست 

ال گوناگون بر که به اشکمدام مجبور بودند  ها کمونیستن خاطر ینبود و به هم
لغو »بورزند. اما شعار  تأکید یه داریسرما ین شعار با سرنگونیوند دادن ایپ

 یکه ما با کطرح شده  یطیدر شرا« یاسالم های مجازاتن نابرابر و یقوان
ه زنان یاول های خواستاز  یاریم. تحقق بسیران روبرو هستیدر ا یومت مذهبکح

                                                             
روز زن "تحت عنوان ۲۱۱۱به مناسبت هشت مارس  یق اشرف دهقانیبه نقل از اعالمیه رف. ۱1

 "!ابدی یماقعی در پیوند با مبارزات طبقه کارگر و سوسیالیسم مفهوم و
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 های مجازاتن نابرابر و یلغو قوان»ن از دولت گره خورده است. شعار ید یبه جدائ
باز  یومت مذهبکح یک عنوان به یاسالم یجمهور یراه را بر سرنگون« یاسالم

 .کند می
ت یبشوم و بر اهم یکتکو تا یوارد بحث استراتژ خواهم نمینجا یمن در ا

آنان روا ه بر ک ای ویژهزنان نسبت به ستم  یش آگاهین شعار در افزاینقش ا
ست. ین یکتکو تا یاز رابطه استراتژ کل، درکبه نظرم مش 71نم.ک تأکید، شود می

گاه جنبش زنان و ربطش با مبارزه یغلط از جا ک، دریل اساسکست. مشین
ران نسبت به یه در جنبش چپ اکاست  ای وکوله کجد یل دکاست. مش یطبقات

و  کند میار کات را انیهیبد ترین سادهه ک ای وکوله کجد یج است. دیجنبش زنان را
 .پردازد میق یف حقایبه تحر

: نویسد می یق دهقانیم. رفیندازیب یفات نگاهین تحرینمونه از ا یکبه 
گر به مبارزه بر ید یه زنان بود و به عبارتین نابرابر علید خواستار لغو قوانیبا»
ار به کز یه مهرانگک ی)عبارت "رانیدر ساختار حقوق ا آمیز تبعیضن یقوان"ه یعل
چرخش قلم موضوع عوض  یکد چگونه با ینیبب «ار برده است( پرداخت.ک

ار کز یشود و مهرانگ یم "نیلغو قوان"ن یگزیجا "آمیز تبعیضن یقوان" .شود می
 آلمان و هلند های خیابانن روزها در یه اک یستیمونکو  ین زنان انقالبیگزیجا

ه کقانه و ناصادقانه است ینارف ین برخوردی. ازنند میاد یران را فریزنان ا یصدا
 .گیرد میو ارج ننهادن بدان صورت  یمبارزه انقالب یکتخطئه  یبرا

ه ک داند میران آشنا باشد یجنبش زنان ا یاسیبا صحنه س ای ذرهه ک یسک
تفاوت  ینه حقوقیزم در مهرانگیز کارخانم  های فعالیتارزار با کن ین ایتفاوت ب

 دهد نمیص یخن تفاوت را تشیا یق دهقانیرف واقعاًا ین تا آسمان است. ین زمیب

                                                             
 یاسیارزار زنان صورت گرفته است و همگان را به اسناد سکن یتوسط فعال یار به خوبکنیا. ۷۱

سازمان زنان هشت مارس  یهشت مارس )صدا 9۲ه شماره یه در نشرک دهم یمآنان رجوع 

 ( درج شده است.یافغانستان یرانیا
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ار کز یمهرانگ های درکن نابرابر از یه قوانیو توقعاتش از مبارزه عل کدر واقعاًا ی
. البته دهد میاز یار امتکز یو ناخودآگاه در ذهنش به خانم مهرانگ رود نمیفراتر 

ا مخالف یران بدان دچارند. آنان یست ایدگمات های چپثر که اکاست  یلکن مشیا
ت بشناسند یرسمه ن جنبش را بیا خواهند میه ک یا زمانینان هستند زجنبش 

 .کشند میهورا  آن یو بورژوائ یبرالیل های بخش یبرا
ان زن و یم یحقوق ینه نابرابریدر زم ینیمع های کتابار کز یخانم مهرانگ

و  ود است. اما نقد ایمف شان مطالعهه کرده کران منتشر یا یستم قضائیمرد در س
م بر کحا یساختار حقوق چارچوبِن در ین قوانیه ارائه داده از اصالح اک یحل راه

ه بر کیه با تکد داشت یام ین خاطر او زمانی. به همرود نمیران فراتر یا
را انجام دهد و امروزه ار ک نیا یو در چارچوب قانون اساس یومتکح طلبان اصالح

ار را ک نید اتوان میا یکه بر دولت آمرکیق طرح رفراندوم و با تیاز طر کند میر کف
ار با کز یمهرانگ ین اهداف و راه و روش مبارزاتیب یچ ارتباطیصورت دهد. ه

 کیمت اساساًه ک یارزارکست. یارزار موجود نکزنان  یاهداف و راه و روش مبارزات
 ن است.یزن از پائ های تودهج یبر بس

ن ین از اییدر تب یست. حتین یتفاوت فقط در اهداف و راه و روش مبارزات
ارزار طی چند ماه کن ین ایار آگاهگرانه فعالکن هم اختالفات مشهود است. یقوان

ران زنان ین بار در جنبش چپ اینخست ین است. برایگذشته در خور تحس
در  یان زن و مرد )حتین نابرابر میاز نقش قوان یستیسکن مارییست تبیمونک

 یرا با روابط اقتصاد آن( ارائه دادند. رابطه یاجتماع یزندگ یایزوا ترین جزئی
ردند. ک برمالمه و سلطه مرد بر زن کم بر جامعه و سلطه طبقات حاکحا یاجتماع

دادند  نشان مهکو قهر طبقات حا یتاتوریکه زنان را با اعمال دیرابطه خشونت عل
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ه بهتر است کران است یا یستیمونکجنبش  یبرا یدستاورد ها اینهمه  71.…و 
 رد.کر یرا فراگ ها آنت شناخت و یرسمه را ب آن

خبر  یه وقتکانداخت  یقیاد برخورد رفیمرا به  یق دهقانیرف های حرف
ن یارزار نسبت به قوانکن یت نقش آگاهگرانه ایدادم و اهم ه اوارزار زنان را بک

رده است کار کز یه مهرانگکارها را کن یگفت ا یح دادم فوریش توضینابرابر را برا
ن مسئله دوباره وقت بگذارند. همان موقع به یسر ا ها کمونیسته کست ین یازین

از روابط و مناسبات  یست از افشاگریمونکن یفعال که چقدر درکنظرم آمد 
ابعاد  آید میان یئله زنان به ممس یپا ین مسئله وقتیم نازل و محدود است. اکحا

 هرچندار )کز یه مهرانگطلبان اصالح های دیدگاهو از  گیرد میبه خود  یفاجعه بار
 .رود نمی( فراتر گذارد میات انگشت یاز واقع یه بر جوانبک

مبارزه در جهت لغو »: گوید می. او یق دهقانیگر رفیم دکح یکبرگردم به 
 یرا در مبارزه برا مان نیروهای"ه کسازمان داد  ای گونه بهد یرا با ستیز زن نیقوان

زنان  یمبارزات های خواستهد شعارها و یو هرگز نبا "سم متحد گرداندیالیسوس
 «ل داد.یارگر را در حد زنان بورژوا تقلک

 یق دهقانیخوب بود رف گردد برمین مبارزه مشخص یه به اک یجائ آنتا 
 داد میسم نشان یالیسوس ین را با مبارزه برایتناقضات مبارزه در جهت لغو قوان

را بهتر « یستیالیبا سوس یکراتکمطالبات دم»شان از رابطه یا که ما هم درک

                                                             
 ین در زندگینقش قوان»چون  ینیعناوارزار تحت کن یه فعالک یهائ ینمونه به سخنران یبرا. ۷9

 (یتا رحمانیآناه) ،«ن نابرابرینابرابر تا قوان یاز روابط اجتماع»، )آذر درخشان( «روزمره زنان

، رجوع اند دادهارائه  تاکنون)آذر درخشان( « در اعمال خشونت بر زنان ین دولتینقش قوان»

 .موجود است 91شت مارس شماره ه هیارزار زنان و نشرکت یدر سا ها یسخنرانن ید. اینک
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ه مسئله زنان تحت گایرا از نقش و جا شان کلی کهم در فهمیدیم می
 72سم.یالیسوس

 یچگونگ"بر  یخود را مبن یشان حداقل رهنمودهایه اکخوب بود  مضافاً
ند تا کرد میطرح  "سمیالین مبارزه در خدمت به سوسیسازمان دادن ا

ه کن است یر از ای. مگر غکند میارزار خدمت نکن یه چرا اک فهمیدیم می
و  تر عمیق، تر جدیو  تر رادیکال یکراتکدم های خواست یمبارزه برا هرچقدر
 یش از همه راه برایش رود بیپ ناپذیرتر سازشو  تر ای توده، تر گسترده

اصول  ترین اولیهاز  یکین ی. اشود میسم گشوده یالیو سوس ها ستیالیسوس
ن یه سرنوشت اکنیاست. ا یکراتکبرد تحوالت دمپیش به ها کمونیستبرخورد 

امل کدر ت ها کمونیسته کاست  یوابسته به نقش اساساًجا ختم شود کمبارزات به 
 نند.ک یفا مین مبارزات ایا

ه ارزار بکه ک کند میوانمود  تلویحاً "سمیالیسوس" یتحت لوا یق دهقانیرف
ارگر را در حد زنان بورژوا کزنان  یمبارزات های خواستهشعارها و »راه افتاده 

لغو "ست چرا شعار یبرخورد ناعادالنه است. معلوم ن یکن هم یا« ل داد.یتقل
ارگر کزنان  های خواستهشعارها و  ءجز "یاسالم های مجازاتن نابرابر و یقوان

ش از همه سود ین بین قوانیارگر از لغو اکد باشد. مگر زنان یا نبایست ین
وب کو مهم سر یدیلک های اهرماز  یکیه ک یاگر حجاب اجبار مثالً. برند نمی

                                                             
خلق  یفدائ یها کیچر»از جانب  یران شاهد بحثیا یاسیجنبش س تاکنونه کآن ژهیو به. ۷۲

سم در قرن یالیست تجارب ساختمان سوسیسم نبوده است. معلوم نیالیدر مورد سوس« رانیا

 ان دارد.ین جریدر خط و برنامه ا یگاهیستم چه جایب

و  یستیالیچون مطالبات سوس ینیمطالبات زنان تحت عناو یبند دستهدر رابطه با  مضافاً

بدان  یبعد یها نوشتهه در کن چپ موجود است یان فعالیدر م یاغتشاش بزرگ یکراتکدم

 جانبه کی یسم و برخیالینادرست از ساختمان سوس یها درکشه در ین مسئله ری. اپردازم یم

 دارد. یستیمونکجنبش  یها یتگر
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ست. مگر با یارگر نکزنان در جامعه ما است، لغو شود به نفع زنان  یکدئولوژیا
ارگر را در مقابل کزن  یه فرودستکست ین یکدئولوژیا های سرکوبل ین قبیا

ه بر زنان ک یئها ستم. اغلب شود مین یو در مقابل مردان تضم یه دارینظام سرما
ه زنان یه به بقکاست  یئها ستمهمان  شود میزن( اعمال  یک عنوان بهارگر )ک

 .شود میجامعه روا 
 یجنبش زنان برا کند میر که فکگذشته است  یدگاه قالبین همان دیا

مزد برابر "ش چند بند اقتصادی مانند های خواستهد به ینباشد با یه بورژوائکنیا
 اش کارگری گیری جهتق شود تا یتزر "مهدکودکجاد یا"ا یو  "ار برابرکدر برابر 

نازل از  کف جنبش زنان و دریمحدود از وظا کن نشانه دریحفظ شود. ا
 است. یستیمونک یگاهو آ یاسیاست، مبارزه سیس

ال چپ در یکگسترده توسط زنان راد یار عمل انقالبکابت یک ها سالپس از 
ان یوند دوباره میپ ید راه را براتوان میه کاست  شده دادهشور سازمان کخارج از 

 یرا برا ای تازه یند. جنبش زنان هواک باز یستیمونکجنبش زنان و جنبش 
تازه و  ین هوایاستشمام از ا کبه ارمغان آورده است. بدون ش یستیمونکجنبش 
 یستیمونکجنبش  یدر بازساز ید نقش مهمتوان می نفس تازه یروین نیالهام از ا

ار عمل کن ابتیاز ا تنها نه یق دهقانیه رفکاست  تأسف یران داشته باشد. جایا
خود  حمایت عدمن یه اکده یازیدست  یه به استدالالت غلطکرده بلکن یبانیپشت

ه نشانگر کست بلین یانگر منافع خاص گروهیب صرفاًن امر یند. اکه یرا توج
ه کنجاست یا تأسفران است. یرات پدرساالرانه در جنبش چپ اکتف یقدرتمند

 .شود میان یزن ب یکاز زبان  ها این
ه ک یاسیان سیو جر یق اشرف دهقانیه رفکست ین برانگیز سؤالن یا ایآ

ال یکمبارزه زنان راد یکت از یحما یشرط و شروط برا قدر اینبدان تعلق دارد 
درون جامعه  یگر مبارزات جاریاز د راحتی بهه ک یدر صورت گذارند می
ن یارزار به اکن یاز فعال یکیه ک ی. بحثم را با پاسخکنند میت یحما قیدوشرط بی

 .برم میان یمسئله داد به پا
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منتسب به چپ از  یروهاین یبرخ نگرانی دلآنچه موجب تعجب من است »
 ین دوستان از مبارزه اقتصادین مبارزات زنان است. ایا شدن ایست بودن یرفرم

دفاع  یدرسته ت واحد بکارگران شرکارگر مثل کطبقه  یو قانون ییایکو سند
و نگران هم  کنند می کمک آنشبرد یپ یو هر چه در توان دارند برا کنند می

به قول  ای مبارزهد توان میم است و کن مبارزه در چارچوب نظام حایه اکستند ین
هم با آماج و  آنن یه قوانیباشد اما در مورد مبارزات زنان عل یستیخودشان رفرم

 ترین بینانه خوش. در کنند می یزات مشخص اظهار نگرانیاهداف روشن و خط تما
به مبارزات زنان است.  آمیز تبعیضنگاه مردانه و  یکن یم ایم بگوتوان میحالت 

خواند و  یه حجاب را بورژوائیمبارزه زنان عل 5۷ه در سال کاست  ین نگاهیا
 73.«کند میان یب یگریو جمالت دلمات کز همان حرف را با یامروز ن

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 «ن نابرابرینابرابر تا قوان یاز روابط اجتماع»به نام  یتا رحمانیآناه یاز سخنرانبه نقل . ۷9
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 فمن "فنومن"

 های حزب کمونیست کارگری ایران "نومن"و 

 0662اسفند  

 
 واقعی گروه فمنجایگاه 

 های العمل عکسبا  اعتراضی زنان گروه فمن و برهنه شدن آنان های نمایش 
بسیار مهم متفاوتی در جنبش زنان و جنبش سیاسی ایران روبرو شده است. 

 داشتهاز این حرکت اعتراضی زنان  جانبه همهاست که بررسی و تحلیل دقیق و 
رد کبدون روی قرار دهیم. کالبدشکافیمورد ن را آزوایای گوناگون از باشیم و 

 ریافت.ه هست دک گونه همانرا  آنجایگاه واقعی  توان نمیعلمی به این پدیده 
قابل دفاع است. زیرا تا حدی  تابوشکنیبه دلیل گروه فمن اعتراضی حرکت 

. کند میضربه وارد اخالقیات سنتی دینی  ویژه به، افکار سنتیو  ها ایدهبه 
است.  اخالقیات دینی کچگونگی نگاه و برخورد به بدن زن جزء الینف دانیم می

ارا کزند و خصلت آشکره زن متمرکاخالقیات تمامی مذاهب بر پیبخش مهمی از 
. برهنه زند میمردساالرانه دارند. تاریخا برهنگی زن به این اخالقیات ضربه زده و 

فشای افکار و رفتارهای توسط مردم برای ا شکلی از مبارزه گاها عنوان بهشدن 
اعتراضی  های نمایشدینی و سنتی مورد استفاده قرار گرفته است. از این زاویه 

مقامات مذهبی و گروه فمن باید مورد حمایت قرار گیرد و در مقابل حمالت 
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اتخاذ این شکل از مبارزه امر است که  ذکر قابلدفاع کرد.  آناز  قشریون فناتیک
نار جهان کدر گوشه و دهه شصت میالدی نیز بارها ر جدیدی نبوده و نیست. د

 .گرفت میاین شکل از مبارزه مورد استفاده قرار 
ل کت اعتراضی نباید مسئله را به بررسی شکاما برای ارزیابی از یک حر

مبارزه محدود کرد. مانند ارزیابی از هر حرکت یا جنبش اعتراضی باید به افق؛ 
مبارزه توجه کرد. در درجه اول باید به  آنحاکم بر  های روشسیاست، برنامه و 

 نگریست. هر مبارزه سیاسی –محتوی ایدئولوژیک 
آغاز کرد. در  ۲۱۱3راین در سال کدر کشور او گروه فمن فعالیت اش را

به  ای سابقه بیشنیع، تبهکارانه و کشوری که ستم بر زن و فرودستی زن ابعاد 
شور را دختران دانشجو کاین  فروشان تنز خود گرفته است. نزدیک به نیمی ا

مستقل است گروه فمن ه ک کند میادعا  فمن هبر گروهآنا" ر". دهند مییل کتش
که این گروه در آوریل  دانیم میولی . کند میعمل  "ورای سیاست و مذهب"و 

یک حزب در انتخابات پارلمانی اکتبر  عنوان بهتالش داشت با ثبت خود  ۲۱9۱
که است  آناین امر خود نشانه  اوکراین شرکت کند، ولی موفق نشد. ۲۱9۲
پارلمانتاریستی  های حل راهاز آزادی زن به لحاظ سیاسی در چارچوب  شان درک

امی گروه دامنه فعالیت اش را گسترش کرار دارد. بعد از این ناسیستمی قدرون و 
سیون های اعتراضی به کیه بر آکعضو از دختران جوان با ت 9۱۱با نون کداد و ا

پیوستن برخی از دختران  .دهد میسازمان خود را  های فعالیت ،شیوه برهنه شدن
ان کماک. اما ه استداد ای تازهت این گروه بعد کشورهای عربی به حرکاز برخی 

 آنبرای  جنبش کی عنوان بهتی است در سطح محدود و نام نهادن کاین حر
 .اربرد تبلیغاتی داردکبیشتر 

استفاده از بدن برای طرح در  ،ه استراتژی و تاکتیک گروهکآن ویژه به
ه کدر امکانی  عمدتاًیه به دختران جوان کبا ت کنند میست. آنان سعی ها رسانه

نند. استفاده از کز است نظرات را به خود جلب کمتمر آنبر  ها رسانهتوجه 
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دامن زدن  قصدشاناست.  به خود ها رسانهبرای جلب ان آن برهنگی روش عمده
 زنان نیست. ای تودهبه جنبش 

آنان از مبارزه و سیاست برای پیشبرد مبارزات زنان نیز محدود است.  کدر
جنگ برهنگی هستیم  کما در تدار» گوید می "وکاینا چن "ی از رهبران گروه کی

بدن ماست و این قدرتمندترین مترین خشونت و سالح و تنها سالح کجنگی با 
آیا  ؟است بینانه واقعآیا این تحلیل  «ابزار برای مبارزه با دنیای مردانه است.

 واقعاًبا سالح برهنگی تغییر داد؟ آیا  توان میمناسبات نابرابر و ستمگرانه را 
این اظهارات در بهترین حالت مبارزه است؟  "ابزار قدرتمندترین"استفاده از بدن 

م کبا سیاست و قوانین حا ای ذرهه کتوهمات رفرمیستی گروه است. کسانی بیان 
قدرتمندترین " عنوان بهه نام نهادن بر بدن ک دانند میبر سیاست آشنا باشند 

ه به گفته آمار یونیسف ساالنه حدود سه کشوخی بیش نیست. در دنیایی  "ابزار
خانگی  های خشونتاثر زن در  93و در اروپا روزی  رسند میمیلیون زن به قتل 

 جنین سقطبه خاطر  هایشان رحمهزار زن در برزیل  3۱و  رسند میبه قتل 
، شوند میمیلیون زن تحت عنوان ختنه ناقص  ۲۱۱سوراخ شده،  غیرقانونی
 عنوان بهو استفاده از بدن  "مترین خشونت و سالحکجنگی با  کتدار"صحبت از 

ه ک داری سرمایهقدرتمندترین سالح بیهوده است. زنان با نظامی روبرویند به نام 
است  آن بازتولیداز تولید و  الینفک جزئیو حق و امتیازهای مردانه  پدرساالری

رها شد. در مقابل این  آناز شر  توان میانقالب واقعی  کی کو تنها با تدار
ه قصد دارند مانند ک ز داشتندواقعیت برخی از نمایندگان گروه فمن ابرا

مورد توجه قرار گیرند. هدف گروه  فمینیستسبز  جوی صلحنشگران ک
این  باوجود زنان نیست. ای تودهانداختن جنبش انقالبی  به راه وجه هیچ به

شنیع بر  های ستمگروه فمن را اعتراضی علیه  های نمایش توان می ها محدودیت
 زنان در دوران معاصر دانست.
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 استفاده ابزاری فمن از بدن

نیز حائز اهمیت  کاستفاده ابزاری گروه فمن از بدن زن از نقطه نظر تئوری
از محتوایی  واقع بهآنان  آیا اعتراض دهد میاست. کنکاش در این زمینه نیز نشان 

 جدیدی برخوردار است یا خیر؟
نار کاز  خواهد میسیونیسم کیه به نقطه قوت خود یعنی آکگروه فمن با ت

ه کتحت عنوان اینآنان ه در جنبش زنان به آنان شده، بگذرد. کی کنقدهای تئوری
ما عمل  حالی کهدر  زنند میهستند و فقط حرف  نشین خانه ها فمنیست

نیست که  مسئله این. کنند میفقدان افق و برنامه گروه خود را توجیه  ،کنیم می
هر جنبش  دانیم میرسمی مدافع تئوری خاصی است یا خیر.  طور بهگروه فمن 

اشکال به ناگزیر از یک تئوری پیروی  ترین خودی خودبهیا اعتراضی حتی در 
 .کند می

مهمی در مورد بدن  های وجدل بحث فمنیستیتاریخی در جنبش  طور به
مطرح بوده ابزار مبارزه  عنوان به آنا عدم استفاده از ی  استفادهو  آنزن، جایگاه 

ه بدن زن کمعتقدند در جهانی  ها فمینیستاغلب  .ضروری استه توجه بدان ک
به  چراکهشده نباید به استفاده ابزاری از بدن خود پرداخت. بدل اال کو ئی شبه 

بدن از نظر آنان . شود میه علیه اش مبارزه ک دهد میهمان مناسباتی پا  بازتولید
از  ای مجموعهبا  . بدنکرداستفاده  آناز بتوان ه هر طریقی کخنثی نیست ئی ش

. به همین دلیل شود میی شناخته کروابط اجتماعی، تاریخی و سابقه بیولوژی
 دئولوژیکای مسئلهیک  اساساً آنو چگونگی برخورد به  آندرک از بدن، نگاه به 

ابزار مبارزه مشروط به این  عنوان بها عدم استفاده از بدن ی استفادهسیاسی است. 
 سیاسی است. ایدئولوژیکفضای 

ار و کدر معرض اف سالی بزرگی تا کودکاز  –بدن زن  ویژه به –بدن انسان 
 ظاهر بهم هست. در دنیای امروز این برخورد سیاسی را در دو پدیده کعقاید حا

از نقطه نظر  .پورنو گرافیدر حجاب اجباری دیگری در ی کدید ی توان میمتضاد 
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 هک دهد میاری را با بدن زن انجام کسیاسی حجاب اسالمی همان  کایدئولوژی
و اخالقیات زن  ها ارزش. هر دو احساسات، کند میبا بدن زن  پورنو گرافی
نه استفاده از  خود خودی به. به این دلیل کنند میمنتقل  به جامعهستیزانه را 

 .آناست نه پوشش زانگی برهنگی برای مبارزه بیان فر
ه مهر شرایط ک ای رابطهبدن ابزار نیست بیان یک رابطه اجتماعی است. 

خورده است. شرایطی که حاصل روابط اقتصادی سیاسی و  آنتاریخا مشخص بر 
اجتماعی فرهنگی معین است. در مرکز این روابط، مناسبات مالکیت قرار دارد. 

با مالکیت خصوصی بر ابزار تولید  یعنی مالکیت مرد بر زن که به شکل تنگاتنگی
. خورد میرقم  آنشیوه تولید( در جامعه گره خورده و توسط  تر عام)در معنایی 

تقلیل داد. تحت  "مالکیت مرد بر بدن زن"را نباید به  "یت مرد بر زنکمال"
را عین آزادی  آناستفاده از  هرگونه "بدن من حق من است"ه کعنوان این

 پورنو گرافیو  فروشی تنه تحت این عنوان از کم نیستند افرادی کرد. کقلمداد 
زیرا فرد آزاد است که هر  دانند میرا اوج انتخاب و آزادی زن  آنو  کنند میدفاع 

 اری خواست با بدنش انجام دهد.ک
روبرو  چندالیهاست که ما با واقعیتی پیچیده و  آنهمه این تناقضات بیان 

روش و دریافت که کدام راه  توان نمین این واقعیت هستیم. بدون در نظر گرفت
هر  توان نمی کند می. بر پایه هدف وسیله را توجیه شود میبه رهایی زنان ختم 

خود را در وسیله  بخش رهایی اندازهای چشمروشی را به کار گرفت. باید افق و 
را برای هر هدفی و در هر مقطع زمانی و مکانی  ای وسیلهبازتاب دهد. هر 

فصل  بخش رهائیمبارزات  های روشار گرفت. اگر اهداف و کبه  توان نمی
م داشته باشد دیر یا زود زمینه کبورژوایی حا های روشی با اهداف و کمشتر

مبتکرین . حتی اگر در ابتدا به راه شود میمبارزات به سیستم فراهم  آنجذب 
از بسیاری از  توان میه کچنین نیتی نداشته باشند. این درسی است ت این مبارزا

ه یا از توش و توان افتادند یا در تحلیل کو مترقی گرفت  بخش آزادی های جنبش
سیاسی نداشتن با  - کایدئولوژی کنهایی جذب سیستم شدند. فصل مشتر
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 ها فمینیستد بورژوایی اهمیت زیادی دارد. از این زاویه نق های روشو  ها ارزش
ه علیه ک کند میه روش گروه فمن به بازتولید همان چیزی خدمت کمبنی بر این
 ، بسیار مهم است.کند میاش مبارزه 

الم مهمی خطاب به دشمن داشت مبنی بر کیه کزمانی مائوتسه دون ت
این اصلی حیاتی در مبارزه  "تو به روش خود بجنگ، من به روش خود"ه کاین

روش مبارزان فصل مشترکی با روش و است. بسیار مهم است که انقالبی 
نداشته باشد. بورژوازی بدن زن را کاال کرده  است، آن مبلغکه بورژوازی  هایی نرم

بورژوازی  بینی جهانبه بازتولید  نهایتاًکه  کارگیرند بهی را های روشاما زنان نباید 
 ند.کخدمت 

 ردهکدفاع  "حق من استبدن من " انقالبی همواره از شعار های کمونیست
فرموله شد. شعاری  جنین سقطبرای دفاع از حق  عمدتاً. این شعار کنند میو 

 "پرو الیفها")طرفدارن حق انتخاب( در مقابل  "پرو چویسها"ه کاست 
. این شعار بیان خواستی عادالنه است و اند گذاشته)طرفداران زندگی( جلو 
 جانبه همهه امر رهایی ک. اما محدودنگرانه است برد میمردساالری را زیر ضرب 

و بر این پایه برای جنبش زنان استراتژی  زن به این شعار تقلیل داده شود
از  ای جانبه یکتاکتیک و شکل مبارزه تعیین شود. گروه فمن استفاده معوج و 

از ند بدن را توان میبا نوشتن شعار بر بدن خود  گویند می. آنان کند میاین شعار 
افق و اهداف یک مبارزه را دور زد.  توان نمیسازی نجات دهند. با فرمالیسم ئی ش

از خود دفاع بورژوایی اساسی این است که در چارچوب افق و اهداف  سؤال
لیه روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی کردن کیا بر پایه سرنگون  کنیم می

 کس هیچ" دوبووارچون سیمون  بینی روشنم. به قول فمنیست کفرهنگی حا
ه بدن زن به او کند کسی نباید باور کنباید از بدنش ارزشی در خود بسازد. 

 ".دهد مینوینی از جهان  انداز چشم
شد که این شکل از  تأکیدبه همین دلیل بود که در ابتدای این نوشتار 

 ها کمونیستضربه وارد کند.  انهمردساالرافکار سنتی به  تواند میمبارزه تا حدی 
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مبارزه نیز  آن های محدودیتبا باید  ای عادالنهضمن دفاع درست از هر مبارزه 
را حلوا حلوا  ها محدودیت آنه کند نه اینارتقاء ده ها آنند تالش کنند و کن

 کنند.
 

 از فمن "حزب کمونیست کارگری"استفاده ابزاری 
 زعم بهاز گروه فمن یا  "حزب کمونیست کارگری" قیدوشرط بیجانبداری  

همه موارد این حزب اصرار  مانند بهاست.  آموز درسخود  نوبه بهآنان جنبش فمن 
هر بخواند؛ و هر اعتراضی را انقالب ند؛ کهر حرکتی را جنبش ارزیابی ه کدارد 

 را جدید و نو بنامد.در مبارزه  ای مرحله
شف حقیقت نکرده و کچندانی به  کمکدلبخواهی  های گذاری ناماین نوع 

. بیشتر بیان استفاده ابزاری آید میاین حزب  بارمصرف یکشتر به کار تبلیغات بی
ه چرا کرد علمی نشان دهد کاست. این حزب قادر نیست با روی "فمن"آنان از 
جنبشی انقالبی است؟ چه خط و دیدگاهی بر  واقعاًجنبش است؟ آیا  کفمن ی

 ؟بخشد میینی محتوایی انقالبی و نو ه بدانکم است کحا آن
را  اش روی دنباله تنها نه ها گذاری نامبا این نوع  "ارگریکمونیست کحزب "

سیاسی خود را  که تمایالت ایدئولوژیکبل دهد میت اعتراضی نشان کاز این حر
گروه فمن جلو گذاشته، مرز روشنی با خطی که  . این حزبکند مینیز بیان 

ری و سیاسی آنان و رفرمیسم کف های محدودیتدر مورد  ای کلمهندارد. حتی 
ه کاین نیست  داند می. وظیفه حزبی که خود را کمونیست گوید مین شان عریان

. برای مثال خود درآیندروز  آناعضا و رهبرانش، بر مبنای اتفاقات روزانه به رنگ 
، ها افقس گیرند. دخالت گری کمونیستی یعنی جدل بر سر کبرهنه شوند و ع

 های محدودیتت اعتراضی. آیا در برابر کحر کبر یو خط حاکم  ها سیاست
نشان  العمل عکسیا  آوریم میسیاسی نظری یک اعتراض یا جنبش سر فرود 

سیونیسم کاست آ "ارگریکمونیست کحزب ". آنچه مورد ستایش دهیم می
با دامن زدن به امر این به هر قیمت است.  ها رسانهجریان فمن و طرح شدن در 
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و بحث و جدل جدی بر سر راه رهایی  و آگاهانه زنان برای رهایی ای تودهجنبش 
 فاصله دارد.واقعی بسیار 

دسته از تحرکات  آن عمدتاً "ارگریکمونیست کحزب "ه کجالب اینجاست 
استفاده  گویند میه ضد دین اسالم است. به این ک کند میگروه فمن را برجسته 

به فقط ت اعتراضی. گروه فمن از نقطه نظر دیدگاهی کحریک از بیشتر ابزاری 
نیست. این سیون های شان فقط علیه ک. آنمی پردازدمبارزه علیه دین اسالم 

و اتیکان وبارها در فرانسه در دفاع از حقوق همجنسگرایان فعال بودند، علیه پاپ 
 برخورد حزب. اند دادهنیز بارها آکسیون هایی سازمان  ها طلبی جنگعلیه 

از آنان اصلی غربی است که  ای رسانهکمونیست کارگری به گروه فمن همچون 
 .جویند می هبهربرای دامن زدن به اسالم هراسی 

که  یرکتفجریانی یا خواندن هر  "سنتی"حزب کمونیست کارگری با 
قرار دهد، از زیر بار مسئولیت مبارزه تئوریک شانه  موردنقدرا  برخوردهایشان

با  "سنت"واقعیت این است این حزب تحت عنوان تضاد میان . کند میخالی 
آنان . پردازند می، اند گذاشتهنام  آنبر  "مدرنیسم" به دفاع از آنچه "مدرنیسم"

مدرنیسم " و اخالقیات سنتی برخاسته از بورژواییهنه کبه مناسبات  ای ذره
از میان دو قطب منسوخ امپریالیسم  و پردازند میدر جوامع غربی ن"امپریالیستی

. در گذشته نیز دهند میو بنیادگرایی دینی تنها بنیادگرایان دینی را آماج قرار 
ا به کچنین تفکری موجب شد که رهبری این حزب به دفاع از لشکرکشی آمری

شورهای کدیگر  اخیراًافغانستان بپردازد. حال آنکه در تجربه عراق و افغانستان و 
وتاه آمدن در ک هرگونهدیدیم که  –در ارتباط با حقوق زنان  ویژه هب –عربی 

ارتجاعی در نهایت به تقویت قطب ارتجاعی مقابل  های قطبی از این کمقابل ی
 .شود میمنجر 

این آنکه نیست. به دلیل نیز دفاع این حزب از گروه فمن چندان صادقانه 
خالف دستاوردهای علمی بر . این حزب مخالف است جنین سقطتاریخا با حزب 

. از نظر داند میرا قتل نفس  جنین سقطو  کند میجنین را انسان حساب نوز ه
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بوده و مرزی قالبی  "پرو الیفها"و  "پروچویسها" مرز میانرهبری این حزب 
ار سنتی کبر خود دارد. اف غیرعلمیار سنتی و کمهر اف مانده عقبر کاین تفهست. 

. این تفکر گیرد مینیز به خود  "مدرن"، اشکال یابد نمیفقط در قالب دین بروز 
. ها کمونیستقرار گرفت هم از جانب  موردنقد ها فمنیستبه درستی هم توسط 

وت در مقابل کبود یا س ها فمنیستیا حمله به  نقدهاین حزب به این ارهبری پاسخ 

بدن من حق "بود اما از شعار  جنین سقطمخالف  توان میچگونه  74 .ها کمونیست
ه این تناقض پاسخ کرد. تا زمانی که مشخصه گروه فمن است دفاع ک "من است

رد. کحساب باز  "فمن"چندان به روی دفاع این حزب از گروه  توان نمینگیرد 
 ار است.کانتقاد از خود بزرگی بده فمینیستیمونیستی و کاین حزب به جنبش 
حرکتی به جنبش تبدیل هیچ سر و صدای تبلیغاتی با خالصه کنیم. 

و انقالبی  آنچسباندن به هر حرکتی محتوای و نوین و با صفت انقالبی  شود مین
که تعیین کننده نوع  هاست جنبش. جدل در مورد محتوای شود میننوین 

برخورد به هر جنبش یا اعتراضی است. آیا این اعتراض بیان مخالفت با 
با  جانبه همهمردساالر است یا بیان مخالفت  داری سرمایهستم از سی هایی جنبه

 های ارزشیا در چارچوب افق، اهداف و  دهد میکلیت این نظام؟ آیا آینده را نوید 
 ؟ این است پرسش و معیار اساسی برای قضاوت.ماند میگذشته باقی 

 
 ؟"مالکیت مرد بر زن"یا  "مالکیت مرد بر بدن زن"

مالکیت مرد بر بدن "تالش دارند عبارت  فمینیستیی ها گرایشبرخی از 
کنند. این واقعیت  "مالکیت مرد بر زن"را جایگزین مفهوم مارکسیستی  "زن

                                                             
به مقاله زیر  نیجن سقطدر زمینه نقد نظرات حزب کمونیست کارگری در زمینه موضوع . ۷1

حزب " نظرات نقد در – جنین سقط مسئله به رفرمیستی و مردساالرانه نگاهی"رجوع کنید:

 ،(سربداران) ایران یها ستیکمون اتحادیه ارگان حقیقت، نشریه – "کمونیست کارگری ایران

 .99۷۷ اردیبهشت ،۲3 شماره دوم، دوره
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فعالین رهایی زن  و دانند میدارد که اغلب مردان خود را مالک بدن زن 
کنترل مردان بر بدن  تر دقیقبه عبارت  –برای سلب مالکیت از مردان  درستی به

 "مالک"نیست که زنان خود  آن. اما این امر به معنای کنند میمبارزه  -خویش 
. بدن، بدن است. پشت هر بدنی پیشا تاریخ، تاریخ و حافظه شوند میبدن خویش 

و  قرار دادهبدن را طبیعت و تاریخ در اختیار هر انسانی  واقع بهتاریخی قرار دارد. 
 آنبه فردی است که در  تعلقمبدن  مالکیت بر آن کند.ادعای نمی تواند کسی 

)تملک و حق  مالکیتپیوستگی( با  )عالقه و تعلق. بین مفهوم کند میزیست 
داشتن و مصرف کردن شیئی خاص( تفاوت موجود است. اگر فرد در این زمینه 

 خود رابدن حق دارد مالک  عنوان بهبه مفهوم مالکیت تکیه کند یعنی اینکه 
است که فرد هنوز در چارچوب مناسبات  آناجاره دهد یا بفروشد. این به معنای 

و هنوز از بدن خویش  کند میبه بدن خود نگاه  داری سرمایهطبقاتی و مناسبات 
محل  عنوان بهبیگانه است. کسب آگاهی صحیح برای چگونگی برخورد به بدن )

مبتنی بر مالکیت و  ایه نظام( در گرو گسست از و فردیت زیست و پرورش فرد
 مناسبات کاالیی است.

که در طول تاریخ درک انسان از خود مدام در حال تغییر و  طور همان
بدن زنانه(  ویژه بهتحول بوده، درک از بدن نیز مدام تغییر یافته است. بدن )

که توسط شیوه  ای برساختهبرساخته و محصول تاریخی، اقتصادی فرهنگی است. 
حین کار(  ها انسانتولیدی )یعنی مالکیت بر ابزار اصلی تولید، توزیع و روابط 

ایدئولوژیک نقش مهمی در  -اجتماعی  ازلحاظخود  نوبه بهو  شود میمتعین 
است که برای  داری سرمایه. در نظام کند میشیوه تولیدی ایفا  آنبازتولید 

به را نآ "آزادی"و  شوند میمالک بدن خویش  ای گونه بهنخستین بار توده کارکن 
 تکه توان کارکردن خود را به فروش رسانند. اما فقدان مالکی آوردخواهند  دست

ن آزادی را محدود ساخته است. ای  جامعهو کنترل بر منابع اصلی تولید در 
. این آید میتناقضی میان مالکیت بر بدن و اجبار برای فروش نیروی کار به وجود 

 کنترل مشخصاً –بدن زن بر در کنترل  هرجاییبیش از  ،تناقض در عرصه بدن
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استثمار زنان   مسئله به مستقیماً. کنترل بدن زن شود میفشرده  – بارداری بر
. امتیازی شود می)در خانه و کارخانه( و همچنین به دادن امتیازات مردانه مربوط 

 .چسباند میمختلف جامعه را به هم  های بخش  یکه همچون چسبدر روبنا 
مالکیت مرد بر بدن "برجسته کردن منکر این واقعیت شد که  توان نمی

بر زوایایی از مناسبات ستمگرانه میان مرد و زن پرتو افکند و  تواند می "زن
تئوریک درست  تبیینقادر به این امر  اشکال خاصی از ستم را عریان کند اما

مناسبات مالکیت را به مالکیت  ،نیست. این عبارتبر زنان اشکال گوناگون ستم 
 ای رابطهکه به مالکیت همچون  شود می آنو مانع از داده تقلیل  یئش بر

با مالکیت  ای تنیده درهمرابطه  "مالکیت مرد بر زن"اجتماعی نگاه شود. 
خصوصی بر ابزار اصلی تولید دارد. تحول هر یک به تحول دیگری گره خورده 

رهایی زنان از انقالب کردن  . جدایی این دو تحول از یکدیگر به جدااست
 مسئلهست که کسانی ا . این امر بیشتر بیان تمایالتشود میمنجر کمونیستی 

 طور بهکه  ای مسئله. نه کنند میمکراتیک تلقی د - بورژوا مسئلهزنان را یک 
)یعنی تضاد میان سرمایه داری عینی با حرکت، رشد و تشدید تضاد اساسی عصر 

تولید اجتماعی با تصاحب و کنترل خصوصی تولید( گره خورده است. به همین 
انقالب کمونیستی پیروزی دلیل مبارزه برای رهایی زنان در کلیه جوامع بدون 

از چنین  "مالکیت مرد بر بدن زن"که تحت لوای  هایی کمونیستمیسر نیست. 
درست  های آموزهین یادگیری عمیق از قادر نیستند ب کنند میتمایالتی پیروی 

برای ارائه  ها کمونیستتفاوت گذارند.  فمینیستیبا متد و بینش  فمنیستیدانش 
ند و باید نقادانه از دانش توان میدر مورد رهایی زنان  تر رادیکال های تئوری

 - بورژواتنگ افق  ومتد و بینش غلط  ازنیستند  جازگیرند اما م هبهر فمنیستی
 کنند. روی دنبالهدر میان آنان  دمکراتیک
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 ، فرمالیسم نیست!فمنیسم

 در دفاع از یک کلیپ

 پاسخ به یک رفیق
 0666مرداد 

که فرستاده بودم انتقاد کردی که  «آوردتاب خواهم »در مورد کلیپ 
خواننده نشان  صرفاًسکسیستی است زیرا مردان را با آالت موسیقی و زنان را 

 .دهد می
سنتی  کار تقسیم"میان زن و مرد و  "نابرابری" این کلیپ بازتولید آیا

 ینشان دادن مردان با آالت موسیقی نشان خود خودی بهاست؟ آیا  "جنسیت زده
 از سکسیسم بر خود دارد؟

که ستم بر زن و  کنیم میاست که ما در جهانی زندگی  تأکیدنیاز به 
اجتماعی  –سیاسی  –اقتصادی  یها عرصهفرودستی زن نهادینه است. در تمامی 

و فرهنگی تبعیض و نابرابری مشهود است. حتی بسیاری از آثار هنری خوبی که 
از این شرایط است. هشیاری و نگاه انتقادی در همه  متأثرنیز  شود میتولید 
در عرصه هنر که  ویژه بهمهم است  -موضوع زنان  جمله من –داشتن  ها زمینه

 بازتولیدتولید و در تر پنهان پیچیده تر و  غالباًو فشرده  طور بهاست و  تر پوشیده
ما  به. نگاه انتقادی کند مینقش فعال ایفا در جامعه شکل از ایدئولوژی  آناین یا 
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از کلیت سیستم  تری صحیح تر عمیق، تر جانبه همه که به درک کند میکمک 
 کنیم.که مبتنی بر مردساالری است، دست پیدا  داری سرمایه

با این امر موافق بود که همیشه و همه جا نمایش مردان با  توان نمیاما 
آالت موسیقی همراه با زنان خواننده نشانه مردساالری است. هم به دالیل 

 در ارتباط با این کلیپ مشخص. ویژه بهتاریخی هم به دالیل خاص 
ای گفت که معیار صرف بر توان می آنچند دلیل تاریخی که بر پایه 

 ساز زدن یا ساز نزدن باشد. تواند نمیتشخیص مردساالری 
موضوع ان عمده نوازندگان، زنان برده بودند. ساز زدن زن داری بردهدر دوران 

 هم نبود. شان آزادیبیان مورد مشاجره نبود و 
 های خانوادهدر دوران فئودالی اروپا و حتی تا ابتدا قرن بیستم در میان 

پیانو  بایست میاشراف، دختران از حق تحصیل در دانشگاه برخوردار نبودند اما 
 .گرفتند فرامی

موسیقی هستیم که مردی خواننده است و  های گروههم اکنون شاهد 
هنری بشدت زن ستیزانه ای  های فرمتمامی نوازندگان زن هستند. ولی محتوا و 

 .کنند میرا تولید 
 ستیز زنآشکارا ران به اندازه دوران حاکمیت دینی در هیچ دوره از تاریخ ای

 .ایم نبودهدر ایران ما با این همه نوازنده زن روبرو 
. شناسد نمیگفت که حرفه موسیقی زنانگی و مردانگی  توان می جرئت به

البته روشن است بر بستر نابرابری اجتماعی در این زمینه ما با اشکال زشتی از 
هستیم. ما کمتر زن رهبر ارکستر داریم. ما کمتر  ستم بر زن روبرو بوده و

اجتماعی دیگر این  های حیطهموسیقیدان مطرح زن داریم و ..... مانند اغلب 
موسیقیدانی که به دلیل ازدواج حتی با کم نبودند زنان  بری مشهود است.نابرا

را کنار بگذارند. برای مثال  شان هنری های خالقیتمرد موسیقیدان مجبور شدند 
فعالیتش بعد از ازدواج  ،آرمان همسر آرگوستاو مولر آلمانی که خود آهنگساز بود

 ها نمونه. از این شد همسرش های نته پاکنویس کردن بمحدود  اش هنری
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هنری ما شاهد بروز  های عرصهکه در دیگر  طور همانو باید هم نام برد.  توان می
فرانسوی بر کامی کلودن  ساز مجسمهرودن  های ستم. ایم دهبوکریه این اشکال 

 امروزه زبانزد همگان است.خالق  ساز مجسمه
که امروزه در اثر مبارزات زنان در انتخاب اعضای  دانیم میاین را هم 

( تغییراتی صورت شده میفیالرمونیک )که سنتا از مردان تشکیل  ارکسترهای
گرفته است. برای مثال در برلین هنگام انتخاب اعضای ارکستر هیئت ژوری از 

نگاه  تأثیربگیرند و انتخاب کنند. تا تحت  آزمونپشت پرده باید از نوازنده ساز 
نشانه این است که راه درازی در پیش است که  ها اینجنسیتی قرار نگیرند. همه 

دادن تبعیض از میان برداشته شود. مشکل فقط ی ستم و ها زمینهتا کلیه 
روابط شود و  زیروروساز به دست زنان نیست. کل جامعه و جهان باید نمایشی 

تا تمامی اشکال  به کلی تغییر کندباید ستم بر زنان است  منشأاجتماعی که 
 ستم بر زن از میان رود.

 حال به این کلیپ مشخص بپردازیم.
که  هبازسازی شدبر پایه شعر و آهنگی مروز در شرایط کرونایی اکلیپ 

 بازخوانیآلمادوار کارگردان مترقی اسپانیایی  های فیلمپیش در یکی از  ها سال
. شاید این در این کلیپ حضور دارند ترکیبی از خوانندگان زن و مردشده بود. 

است و  تر ای حرفهباشد اما آشکارا صدای زنان بهتر و  ای سلیقهنظر شخصی و 
آنچه  هایی کلیپدر چنین  معموالًصدای موسیقیایی مردان کمتر جلوه دارد. 

خواننده یا خوانندگان هستند نه نوازندگان. اگر  شود میو برجسته  کند میجلوه 
زنان به  عمالً، خواندند مییعنی مردان  ،بود برعکسدر این کلیپ این رابطه 

ن زمینه باید به کلیت اثر هنری توجه در ای نهایی . برای قضاوترفتند میحاشیه 
. باید به کلیت خود کلیپ توجه کرد. کلیتی که آنجز  آنکرد. نه به این یا 

خود شامل  نوبه بهن صدا و تصاویر است. تصاویری که ترکیبی از شعر، موسیقی، تُ
در رنگ، نور، حرکات بدن و مناظر و حرکت دوربین است. همه این اجزا دست 

تا قادر شوند پیام مشخصی به  کنند میدست هم یک نظم و هارمونی ایجاد 
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 تأثیریمهم است این است که این مجموعه و کلیت چه  آنچهبیننده القا کنند. 
قضاوت ما  رسان یاریاجتماعی یک اثر هنری است که  تأثیر. گذارد میبر بیننده 

، چه انگیزاند برمیحسی را  در مورد پیام اثر هنری است. پیام به این معنا که چه
را در  ایه روحیمشخص چه  طور بهچه امری را تضعیف و  کند میامری را تقویت 

. از این نقطه نظر کند میروبرو هستیم ایجاد  آنمقابل شرایط مشخصی که با 
 درمجموعکه به دلیل شرایط خاص دارد  فنی هایی محدودیتکلیپ علیرغم 

سنتی جنسیتی را به  کار تقسیمگفت که  توان می جرئت بهمثبت و قوی است و 
 .آورد درنمینمایش 

خالصه کنم. متدی که کلیت را در نظر نگیرد و به صورت شکلی اجزا را به 
هم ربط دهد، تقلیل گرایانه و فرمال است. اگر توجه را فقط بر اشکالی که بچشم 

که هم کلیت تضادمند پدیده را از دست  شود میتمرکز دهیم موجب  آیند می
را نادیده گیریم. نقد نگاه  ها آندهیم هم پیوندهای بین فرم و معنای متصور از 

است که کلیت پدیده و پیوندهای  پذیر امکانجنسیتی در یک اثر هنری زمانی 
دست  ای منصفانهبه نقد  این صورتقرار دهیم. در غیر  بین ذرهرا زیر  آندرونی 
 مته به خشخاش گذاشتن. گویند مییم یافت. به این روش نخواه

 گوییم می معموالًمیان زن و مرد  های نابرابرییک پرسش: ما برای غلبه بر 
چون  باید تبعیض مثبت بکار برد. در زمینه خلق اثر هنری خوب و سطح باال

موسیقی که نیازمند حد اعالی تخصص و خالقیت است چگونه باید امر تبعیض 
سنتی نباشد هم کیفیت اثر هنری  کار تقسیممثبت را بکار برد؟ که هم بازتاب 

 ؟گونه این تضادها را باید حل کردپایین نیاید. چ
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 جنبش دانشجوئی 
 و

 "آمیز بعیضتبرای تغییر قوانین  ون امضاییک میل آوری جمعکمپین "

 ها و گرایش ها پرسش

 
 0681، بهمن 01از نشریه دانشجویی بذر شماره 

در جریان است. ایران زیادی در جنبش زنان  های کشمکشو  ها  تالطم
به جنبش کارگری و دانشجوئی هم سرایت کرده و  ها کشمکشو ها  این تالطم

کمپین "، این وضعیت های محرک. یکی از زنند میحرف در موردش همگی 
پنج ماهی از زمان آغازش  حدوداًاست که  "یک میلیون امضا آوری جمع

 های بحث ،فعالین چپدر میان  ویژه به. در جنبش دانشجوئی گذرد می
است. موضوع اصلی بحث چگونگی برخورد به کمپین افتاده  به راه انگیزی هیجان

 است. آنسیاسی از یک میلیون امضا و حمایت یا عدم حمایت 
از این  وچرا چون بیبه دفاع  ای عده ما شاهد برخوردهای مختلف هستیم.
برخاستند و بخشی علیرغم اینکه  آنکمپین پرداختند. گروهی به مخالفت با 

هیچی کاچی بهتر از " گویند میدل خوشی ندارند  آنسیاسی  مضمونچندان از 
در مورد مسئله زنان در  "فضائی برای افشاگری و اطالع رسانی"و حداقل  "است

 آورده است. به وجودجامعه 
فعالین  آن رأسطیف مدافع این کمپین در جنبش دانشجوئی )در دالیل 

 و سخنگویان کمپین است. متصدیانبراهین دفتر تحکیم وحدت( شبیه همان 
( این طیف سنتا به گرایش راست درون جنبش پردازیم می ها بدانکه در ذیل )
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ه حکومتی و غیر طلبان اصالحجریان  هر رو دنباله عموماًدانشجوئی تعلق داشته که 
. آنان فاقد دیدگاه انتقادی و افتد می به راهحکومتی هستند که در جامعه 

افق دیدشان از مبارزه و نقش جنبش دانشجوئی بسیار محدود است و  و اند علمی
سیاست  آنجنبش دانشجوئی را به این یا  هرازچندگاهاین است که  شان نقش 
ایفای نقش سیاسی مستقل  ه و سازشکارانه وصل کنند و مانع ازطلبان اصالح

  شوند. ها جنبشجنبش دانشجوئی در قبال دیگر 
رادیکال جنبش دانشجوئی که به مخالفت با این کمپین  های بخشما ا

را   آنو  گذارند میدرستی انگشت  های جنبهاز نظر سیاسی بر  اگرچه اند پرداخته
از زاویه نگرش سوسیالیستی به  ویژه بهنان دالیل آاما برخی  دانند میسازشکارانه 

 مسئله زنان درست نیست.
مسئله به  عمالً، "برخورد طبقاتی"از این طیف تحت عنوان  هایی بخش

. آنان تحت بینند نمیستقل زنان داده و نقشی برای مبارزه م بهاییکم زنان 
مطالبات زنان قشر میانی جامعه است،  اساساًعنوان اینکه مطالبات زنان کمپین، 

. این دیدگاه غلطی از تبیین مسئله زنان و مطالبات آنان پردازند می آنبه نقد 
شامل  معموالًکه ) است. آنان با تقلیل مسئله زنان به مسئله زنان زحمتکش

 رنگ کماهمیت مسئله زنان را  (،است رفاهی و اقتصادی آنان صرفاً های خواست
 . به چند دلیل:کنند می

یکم، زنان زحمتکش نیز همانند بسیاری از زنان دیگر از قوانین نابرابری که 
آنان نیز در  درنتیجهدر رنجند.  کند میحکومت مذهبی بر همه زنان تحمیل 
 تحقق این قبیل مطالبات منفعت دارند.

و نابرابری و احقاق حقوق زنان از حقانیت  تبعیض هرگونهدوم، مبارزه علیه 
به  "ربط مستقیمی" ظاهراًئی که ها خواستهدسته از  آنحتی  برخوردار است.

بر زنان اقشار میانی است.  هایی ستمافشاگر  صرفاًزنان زحمتکش ندارد و 
این ستم ابعاد گوناگون نقش زیادی در ارتقا آگاهی کلیه زنان نسبت به  تواند می

، زنان زیادی که حتی تعلقی سطح جهانیطی قرن بیستم در  .خاص داشته باشد
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آشکار و پنهان یا ریز و ظریف ستم  های جنبهبر  - اند نداشتهبه طبقه کارگر نیز 
موجب  شان خدمت؛ این بر زنان انگشت نهاده که از ارزش زیادی برخوردار بوده

ارتقا آگاهی همگان شده است. فعالین چپ باید از این مسئله استقبال کنند و 
را در سطح  ها آگاهیهمواره آماده یادگیری از آنان باشند و تالش کنند این 

ارتقا آگاهی فمنیستی هر در میان زنان زحمتکش فراگیر کنند.  جمله منوسیع 
به این  بهاییکم  هرگونه فعال چپ بخشی از ارتقا آگاهی کمونیستی اوست.

نظام کهنه مردساالرانه در  های ارزشسپر انداختن در برابر  موجب عمالًمسئله 
 .شود می برخورد به مسئله زنان

سوم، این واقعیتی است که امروزه جنبش و جوش اصلی بر سر مسئله 
زنان، در میان زنان اقشار میانی جامعه جریان دارد. این دالیل عینی و تاریخی 
مشخص خود را داراست که نیازمند بررسی و تحلیل جداگانه است. اما پرسش 

چپ است که فعالین  آناصلی این نیست که چرا چنین است، پرسش اصلی 
تی در قبال یفعالین چپ جنبش دانشجوئی چه نقش و مسئول جمله منجامعه 

مسئله زنان یک مسئله فرا طبقاتی است به این معنا که بر زنان تمامی دارند.  آن
ارائه شده برای از  های حل راه. اما شود میاقشار و طبقات ستم مشترکی روا 

 های حل راهو  ها مشی خطبر . برخوردار استخصلت طبقاتی  مقابله با این ستم از
با و هر گروه از زنان مهر طبقاتی معینی خورده است. ما با یک جنبش واحد زنان 

 واحد روبرو نیستیم. حل راهیک 
از هایی  که انگار جریان کنند میبحث  ای گونه بهبسیاری از فعالین چپ 

نماینده واقعی و اصلی منافع و تنها کمپین یک میلیون امضا  متصدیانقبیل 
که  نقدهاییهم  آن. )هاست آننقد  صرفاًحقوق زنان هستند و نقش خودشان 

( این مسئله قبل از هر چیز امتیاز گیرد میاز دیدگاه صحیحی صورت ن عمدتاً
امکان بروز  درون جنبش زنان است که امروزه هطلبان اصالحدادن به گرایشی 

راه را برای تقویت گرایشات رادیکال درون  تنها نهعلنی دارد. چنین امتیاز دادنی 
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 . بلکه حتی موجب تضعیف خود جنبش دانشجوئیکند مین جنبش زنان باز
 .شود می

چه به لحاظ اینکه بیش  مسئله زنان، مسئله جنبش دانشجوئی هم هست.
بخش حساس و پرشور جنبش زنان را تشکیل  از نیمی از دانشجویان دخترند و

ستم بر زنان انرژی این بخش از جنبش در مورد . بدون تبلیغ دائم دهند می
. چه به لحاظ اینکه جنبش دانشجوئی شود میشکوفا ن به حداکثردانشجوئی 

در تقویت جناح رادیکال جنبش زنان داشته باشد.  مؤثرینقش سیاسی  تواند می
منفعل در قبال  گر نظارهگرایانه، نقش جنبش دانشجوئی به  تقلیل های دیدگاهبا 

  .یابد میکاهش تحوالت جنبش زنان 
جنبش از  هایی بخشجنبش دانشجوئی )و همچنین  تر رادیکال های بخش

نسبت به مسئله زنان دارند، در ارائه تجزیه و  تری صحیح نسبتاًزنان( که دیدگاه 
از این حرکت مشکل دارند. گرایشی در میان آنان موجود است که درست تحلیل 

از حکومت )با همدستی  هایی بخشبا ساده کردن موضوع این حرکت را به 
که آگاهانه . کسانی غیر حکومتی( نسبت دهند طلب اصالحو  کار سازشجریانات 

 چه آنل کنند و ببینند در مقابامتحان تا اوضاع را  انداخته به راهاین حرکت را 
مستقل و رادیکال جنبش زنان  های بخش وقمع قلعبه  سپس ؛آید می چیزی رو

 .پیشاپیش محکوم است از نظر آنان این حرکت همین روبپردازند. از 
اصالح طبان  های سیاستاین واقعیتی است که بعد از دوم خرداد یکی از 

انداختن  راهبه غیر حکومتی این بوده که با  طلبان اصالححکومتی به یاری 
بپردازند و نگذارند این  ای توده های جنبشبه مهار و کنترل  "موازی"جریانات 

فراتر گذارند. همانند نقشی که دفتر پا  شده تعیین های محدودهاز  ها جنبش
مستقل دانشجوئی ایفا  های حرکتدر مقابل اخیر،  ده سالطی  ها وحدتیتحکیم 

 های جنبشدر رابطه با  ها تالش گونه نایبدون شک ما بازهم شاهد  .اند کرده
 ها تاکتیکاین است که حنای این قبیل  تر بزرگ. اما واقعیت بودمختلف خواهیم 

جریان "که  است آندر میان مردم رنگی ندارد. نکته  ها حکومتیاز جانب 
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به توطئه  ها آندر هم آمیخت. و  "تئوری توطئه"ختن را نباید با اراه اند "موازی
تشخیص با نیروی حکومتی یا فالن و بهمان نیروی سیاسی ربط داد.  آناین یا 
و مشخص اوضاع سیاسی به سیاسی مختلف در شکل دادن  های مؤلفه
معین  های افقطبقاتی معین برای پیشبرد اهداف و سیاسی ائتالفات  گیری شکل

است ک حرکت( ی  کنندهخط سیاسی رهبری خصلت )یا به عبارتی در این اوضاع 
 .شود میتعیین  آنهر حرکت و رنگ و بوی خاص سیاسی ماهیت که 

مانع از انجام یک مبارزه سیاسی آشکار و  "تئوری توطئه"به  یازی دست
جنبش زنان  مشخصاًصحیح در مقابل گرایشات سیاسی مختلفی که در جامعه 

 های سیاست؛ مانع از ارتقا آگاهی همگان نسبت به اهداف و شود میافتاده  به راه
به لحاظ عملی صحنه را به نفع  آناز  تر مهم؛ و شود میمختلف در جنبش زنان 

  .کند میو گرایشات راست خالی  ها سیاست
به حمایت از کمپین  "اطالع رسانی مثبت"گرایشی که تحت عنوان 

اما چشم بر یک واقعیت  کند می بر یک واقعیت کوچک اشاره اگرچه، پردازد می
. از زاویه اطالع رسانی هم باید به کمپین برخورد نقادانه داشت. بندد می تر بزرگ

هم هست. زمانی  "دیس اینفورمیشن"نیست بلکه  "اینفورمیشن"کمپین فقط 
اسالم  این طرح ضدیتی با های خواسته"که  شود می تأکیدکه در بیانیه کمپین 

مین نکته مانند ه .شود مییک دروغ بزرگ به زنان جامعه تحویل داده  "ندارد
 اصالًکلیت این طرح هم  اگرچهدر یک کوزه عسل است! قطره زهر ریختن یک 

تا خرابش کند.  کافی استوجود همین بند  بود می اگر هم حتیعسل نیست اما 
از ستم( در کشور ما مغایرتی با  هر شکلیاینکه مبارزه برای رفع ستم بر زن )

 .ی بزرگو در بهترین حالت توهماست بزرگ دروغ و فریب یک اسالم ندارد 
سال است که قوانین ضد زن فرودستی مطلق را به زنان تحمیل کرده  ۲۷

بنیادین حکومت دینی است. جمهوری  های ستوناین قوانین ضد زن از است. 
روح و جسم زنان را به بند به اشکال مختلف اسالمی یک حکومت دینی است که 

 کشیده است.
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ما سر جنگ با کسی »که  کنند میزمانی که فعالین اصلی کمپین اعالم 
با مطالبات ما ")به نقل از مقاله نوشین احمدی خراسانی به نام  ".«نداریم

رای وفارغ از دوست و دشمن » که کنند می کلی ندارند باور کنید!( یا اعالممش
. یابد می اشاعهبزرگ بیشتر ! در واقع دروغ .«!همه چیز باید این حرکت را کرد

خودشان به این مسئله باور داشته باشند اما نه عوامل رژیم و نه حتی  واقعاًشاید 
در دنیای ند داشته باشند. توان نمیاکثریت مردم اعتقادی به این مسئله ندارند و 
از این  تر سرسختواقعیات زمینی واقعی دوست و دشمن و جنگی در کار است. 

یک سیاست سازشکارانه و بیان  بافی خیال. این آسمانی است یها بافی خیال
سیاست یعنی سر جنگ داشتن با که  دانند میخطرناک است. اکثریت مردم 

 حرکت کرد. "فارغ از دشمن" توان نمی وآن این
کمپین  چارچوبِمقاالت افراد است و ربطی به  ها اینممکن است بگویند 

است پس کمپین مرز خود را با این نظرات روشن  طور اینندارد. باید گفت اگر 
سند  چارچوبِمنطبق بر  اظهارنظرها گونه این دقیقاًاما واقعیت این است که کند. 

با اسالم و چسباندن مالها به حقوق زنان اصلی کمپین است. مغایرت نداشتن 
 !"فارغ از دشمن"این کارزار یعنی همان 

اما  کنند می قی زنان را طرحبی حقو های جنبهفعالین کمپین برخی 
بدترین چیز در سیاست کنار هم چیدن راست و دروغ در کنار یکدیگر است. 

نصف حقیقت را گفتن بدتر از دروغ گفتن " گوید میاست که  المثلی ضرب
 "است.

 ؛خود را گول زدن است "ها رسانی اطالع" گونه اینکردن به  خوش دل
هم در  آناز واقعیت است. یک جز  مشاهدهبر پایه در مورد کل قضاوت کردن 
مفاهیم سیاسی بزرگی  ای اشارهکه هر اشاره یا عدم  رانای پیچیدهصحنه سیاسی 

  .بردارددر 
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 کل واقعیت چیست؟
افتاده است.  به راهجنبش زنان  طلب اصالحاز طرف جریانات  اساساًکمپین 

و برخی زنان حکومتی  طلب اصالح متشکل از  زنانطیفی  کمپین متصدیان
در  صرفاً مسئله( هستند. اند شده راندهاز قدرت  ها آناگر امروزه برخی از  حتی)

 بر این جنبش خواهند می جریاناترشد جنبش زنان، این  به دلیلاین نیست که 
 ویژه به ها آناز  ها برخی مسئلهشوند. البته  آنبر موج  مهار زنند و یا سوار

موضوع اصلی این است که این اما هم هست. جنبه وابستگان به حکومت این 
فراتر از این افق  نداست که قادر نیست یحرکت بیانگر خط و بینش طیفی از زنان

با توجه به اینکه این طیف از زنان نقش فعالی بروند.  جلوترو این حد از مبارزه 
از اهمیت زیادی برخوردار  ها آن، نقد خط و بینش کنند میدر جنبش زنان ایفا 

خط و که نشان دهد با این  است آننقطه عزیمت یک نقد جدی و علمی است. 
تا چه رسد به پیروزی  یافت دست ای کنندهبه دستاورد تعیین  توان نمیبینش 

 قطعی بر دشمن.
مبارزه علیه ستم بر زن در هر سطحی که صورت گیرد روشن است که 

قرار گیرد. در شرایط سیاسی امروز همگان محقانه است و باید مورد حمایت 
 مؤثری به طرز توان نمیزیر  ای پایهبر دو شرط  تأکیدبدون را ن مبارزه ای جامعه

 :به پیش برد
 اول، این مبارزه باید مستقل از حکومت باشد.شرط 

 های گزینهو  ها امپریالیستمستقل از باید  این مبارزهوم، شرط د
 امپریالیستی باشد.

. اما منظور فقط استقالل دانند میبسیاری از فعالین کمپین خود را مستقل 
سازمانی نیست. بلکه استقالل سیاسی و ایدئولوژیک است. این استقالل معانی 

 مشخصی دارد.
 :شرط اول
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 تواند نمیارزه برای احقاق حقوق نباید و و مطالبات زنان و مب ها خواسته
و  "اسالم مترقی"حلقه اتصالی با اسالم و مذهب داشته باشد. متوسل شدن به 

 بیخ و بن نادرست است. از ،"بین روشن" اصطالح بهآخوندهای 
 اهلل آیتدو سه تا  آناز فعالین کمپین تالش دارند بحث اسالم و سیاری ب

کنند. البته این در مورد  یهتوج "تاکتیکی"یک سیاست  عنوان به را "مترقی"
حداقل  ،نباشند خدانشناساگر  برخی از آنان صحیح است. زیرا بسیاری از آنان

حفظ برای زیرا نیست پوششی تاکتیک یک  صرفاًسکوالر هستند. اما این امر 
چنین امری تن داده به  "اسالمی های فمنیست"اتحاد با برخی زنان حکومتی و 

 شد.
، اگر هم این یک سیاست تاکتیکی باشد, تاکتیکی بسیار سخیف و مضافاً

ی که جنبش زنان در سطح گسترده رشد زمان هم آنو نادرستی است.  مانده عقب
 طلبانه حقمطالبات  رأسکه مبارزه برای مطالبات خود را در  رود میکرده و 

به دنبال این یا  ها کمپینیاست که برخی از  آنمردم قرار دهد. اوج فضاحت در 
 کنند. وپا دستکه برای شروع کار کمپین فتوای شرعی  اند افتادهآخوند  آن

فحش  علناًبه مذهب  توانیم نمیما که "برخی دیگر تحت عنوان اینکه 
سفسطه است. بحث نیز  . اما اینپردازند میبه توجیه این سیاست  "یم و ....هبد

علنی علیه  های کمپینفراخوان چنین نونی در شرایط کبر سر این نیست که در 
تائید و  است که حداقل مذهب مورد آن شود. مسئله بر سر گیری موضع مذهب

. اینکه در جامعه ما بسیاری ریخته نشودو خاک بچشم مردم گیرد حمایت قرار ن
دارند که در یک  ها آناز زنان به طریقی مذهبی هستند و در عین حال پتانسیل 

 حرکت مردمی شرکت کنند با اینکه بر اسالم و مذهب صحه گذاشته شود، دو
 آنیک فعال صادق جنبش زنان در نهایت باید بتواند به . موضوع متفاوت است

که از ناچاری مذهبی هستند بیاموزد که نقش مذهب و اسالم در  یزن های توده
 باید از اینچرا برای رهایی کامل زنان چیست و سرکوب و فرودستی ارتباط با 

اما زمانی که برخی زنان فعال که خود را سکوالر نیز  تفکرات گسست کنند.



195 

 

یاری  آنبه تحکیم  عمالًخود به مذهب  های فراخوانبا چسباندن  دانند می
افتخار کنند که مجبورند که . تازه کنند میزیر پای خود را خالی  ؛رسانند می

و مجالس مذهبی زنانه  ها خوانی روضهبیشترین امضاها را از درون  تاکنون
روشنگری علمی تبلیغ از زاویه  صرفاًمسئله مخالفت با اسالم،  .اند کرده آوری جمع

برای پیشرفت جامعه ما امر ضروری است. بلکه مسئله  این کارکه  هرچندنیست. 
مقابل اسالم و در عینی  طور بهکه احقاق هر حقی در رابطه با زنان  است آن

و حکومت مذهبی قرار دارد. از این امر گریزی نیست. یعنی کلیه قوانین نابرابر 
 یا متاثر از آن است.  ریشه در اسالم داردیا در کشور ما تبعیض ها 

و  ها روایتدنبال این رفتن که ثابت شود که برخی از این قوانین ناشی از 
او از قول پیغمبر نقل کرده  بوده و مدباقرمحقول امام  احادیثی است که از

از  یا دنبال تفاسیر متفاوت ؛الم نبوده و نیستسنص صریح ا وجز درنتیجه
هم بیان این امر دنبال نخود سیاه فرستادن زنان است.  گشتن؛ قرآن های آیه

 زیرا .فریبی مردماست هم  خودفریبی
 آن همراه با ها آننص صریح قرآن است و مطابق بسیاری از قوانین  یکم،

اسالمی در  های مجازاتاحادیث و روایات تبدیل به قوانین مدنی و یا قوانین 
 این قوانین احادیث باشند یا سرمنشأکه  کند می. تفاوتی ناند شدهکشور ما 

 قرآن. های آیه
از قرآن و احادیث  ای جویانه عدالتو تفسیر مترقی و  تأویلهیچ  دوم،

مردساالری نهفته و  ستیزی زنکرد. در رگ و پی ایدئولوژی اسالمی  توان نمی
 است.

 ،شدرا بااینکه کدام شکل حکومتی را دا رامروزه هر دولتی در جهان بنا ب
حکومت مهم . ویژگی کند میشکل را اتخاذ  آنقوانین نابرابر یا ضد زن منطبق بر 

و  ترین مهماز جدایی دین از دولت یکی  مسئلهبودنش است. دینی ایران 
و نیازهای کل مردم و زنان است. رفع این قوانین ضد زن  ها خواسته ترین اولیه

ربط مستقیم به جدایی دین از دولت دارد. تا زمانی که حکومت ایران این شکل 
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 را دارد این قوانین پابرجا خواهد بود. بدون توجه به این واقعیت بزرگ جامعه،
 های خواسته»ند به مطالبات عادالنه خود دست یابند. گفتن اینکه توان نمیزنان 

چسباندن خود به اسالم تنها آب به آسیاب و  .«زنان ضدیتی با اسالم ندارد
. این ریزد می - بلندمدتهم در  مدت کوتاههم در  -دشمنان جنبش زنان 

 است.زدن جنبش زنان ایران  هآزادیخواهانِ های ارزش آباین زیر !تاکتیک نیست
یک قانون  عنوان بهبه زنان است که بجای اینکه خواهان لغو دیه ) یفراخوان
 بر سر آزادی حق پوشش ویا  ؛( باشند خواهان برابری در دیه باشندوسطایی قرون

و اتحاد با مصلحت اسالم طر به خا فعالًلغو حجاب اجباری کوتاه بیایند و 
 طرح نکنند و ...... را   آن "اسالمی های فمینیست"

قرار ضعیفی تحت عنوان اینکه جنبش زنان ایران در موقعیت  ها برخیالبته 
کاری  توان نمیبیش از این  گویند می. آنان پردازند می دارد به توجیه این سیاست

 بلندپروازیقانع باشد و دچار  ریزهایی خردهانجام داد و بهتر است جنبش زنان به 
 خواهند میبرای اینکه دل جباران ضد زن را به رحم آورند برخی دیگر نشود. یا 

 جویی مسالمتهر طور شده ثابت کنند که زنان مخالف خشونت هستند و با 
هست و  اش حالی. انگار این رژیم این چیزها برند میرا پیش خود  های خواسته
رخورد رژیم حتی به سال گذشته کافی نبوده تا معلوم شود که ب ۲۷تجربه 
 چه بوده است. ها روش ترین جویانه مسالمتمردم و  های خواسته ترین ابتدایی

زن  های تودهخود را به گردن  های ضعف. اند غلطر اند  غلطنیز دالیل این 
 است.کمپین  متصدیانبیان توهمات راست و رفرمیستی  اساساًانداختن است و 

 !شود مینور اعلی نور  دیگر شود مینیز اسالمیزه  تاما وقتی این توهما
 :شرط دوم

در رابطه با  آمریکایی های امپریالیست های نقشهو  ها سیاستبا توجه به 
هیچ حرکت مردمی و  ،برای زنان ایران شان دلسوزی اصطالح بهایران و 

و آلترناتیوهایی که آنان  ها امپریالیستدر مورد  تواند نمی ای جویانه عدالت
به مردم ایران حقنه کنند موضع سکوت اختیار کند. یکی از  خواهند می
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که امروزه هر جنبشی مرزبندی  این است( مسائل ترین مهم)و البته  ترین حداقل
 که دولت بوش لشگر ایم نکردهمشخص کند. فراموش نیز خود را با این دشمنان 

نیز برای زنان ه را با استدالل آزادی زنان انجام داد و امروز افغانستانبه  اش کشی
مبارزه زنان مانند و اصلی است که لبه تیز  روشن .ریزد می اشک تمساح ایران

امریکا  های طرح افشای جامعه باید علیه ارتجاع داخلی باشد. اما های بخشدیگر 
 های جنبشل مشخصی برای نفوذ در هر یک از اشکادر قبال ایران )که حتی 

که  است آنزنان برای  سازی آمادهبه خود گرفته است( بخش مهمی از  ای توده
امپریالیستی رقم زنند که تاریخا مدافع  های قدرتنگذارند سرنوشت جامعه را 

بدون مرتجعین ضد زن در گوشه و کنار دنیا بوده و هستند و خواهند بود. 
لب کرد و افکار عمومی مترقی را به خود ج توان نمیسیاسی روشن  گیری جهت

در شرایط سیاسی امروز این قبیل  قدرتمند و سازمان داد. ای تودهیک جنبش 
اصولی و پیوند  تکامل و پیشرفت جنبش زنان و به مستقیماً های گیری موضع

 دارد. ای توده های جنبشبا دیگر  آنصحیح 
سازشکارانه کمپین نسبت به مسائل اساسی جنبش زنان یا  دوپهلوبرخورد 

است که احساس خوبی  "فارغ از دوست و دشمن حرکت کردن" دیگر عبارتی به
. هیچ فرد مترقی آورد نمی به وجودرا در میان فعالین جنبش دانشجوئی 

 میان مردممخالف نیست؛ با نفس رفتن به علیه نابرابری مبارزه رادیکالی با نفس 
 برانگیز سؤال آنچه با این مسئله، مخالف نیست. کردنشانآشنا  وشهر و روستا 

به  تشانیساین در پسیاسی و نظری این کمپین است. فعالین کم چارچوبِاست 
 گویند میو  اند منفعلنسبت به این کمپین  ها برخیکه  اند کردهاین نکته اشاره 

باشند. اما اکثریت فعالین  طور این. باید گفت ممکن است برخی "ندارد ای فایده"
که  است آن به خاطر شان مخالفتمنفعل نیستند.  ،اند مخالفدانشجوئی که 

ستم بر زن و تبعیض و  مسئلهموضع سیاسی که ربط مستقیم به  ترین حداقل
 کهایناست. مانند طرح شده  برعکسنابرابری دارد یا طرح نشده یا بدتر اینکه 

 های قدرت های نقشهمغایرتی با اسالم ندارد. یا در برابر زنان  های خواسته
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در جهت  تنها نهسیاست کمپین شود. امپریالیستی برای زنان ایران سکوت 
زادی زنان بدرخشد( آ آنکه بر تارک قطب سومی تقویت سیاست قطب سوم )

. این سیاست کند می تضعیف ها آن ی سیاسینیست بلکه با به هم ریختن مرزها
 رار گیرد.مورد حمایت ق تواند نمیاست که 

اما عدم حمایت سیاسی نسبت به این کمپین )تا زمانی که بر مبنای  
ی نسبت به این فعالیت در تفاوت بیفوق به پیش برده شود( به معنای  ها سیاست

جامعه نیست. فعالین چپ جنبش دانشجوئی باید از فضای سیاسی که این 
سود جویند. هر چه بیشتر به بحث و مناظره بر سر مسئله  آورده به وجودکمپین 
 و جامعه دامن زنند. ها دانشگاهضروری جنبش زنان در  های گیری جهتزنان و 

شعار لغو کلیه قوانین ضد زن را تبلیغ  "آمیز تبعیضتغییر قوانین  "بجای شعار 
غلط  های سیاست به این کمپین شوند و مندان عالقهبحث و جدل با  درگیر کنند.

میان ه با بردن آگاهی بو و علمی نقد کنند  طورجدی بهحاکم بر این کمپین را 
به آزادی و برابری تشویق و  یابی دستزنان آنان را به مبارزه برای رفع تبعیض و 

که  مجاز نیستند که این دروغ را بر زبان آورند وجه هیچ بهترغیب کنند. اما 
این موضع در برابر حرکت رشد  ."نداردزنان ضدیتی با اسالم  های خواست"

و نباید  تواند نمیاست. جنبش زنان  مانده عقبیاینده جنبش زنان حرکتی بسیار 
ما "است:  995۷همان شعار تاریخی هشت مارس  امر شعاگامی به عقب بردارد. 

 "!انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم
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 ها! ها و جدال ایدئولوژی

 روز جهانی زن ن سالگرد هشت مارسیصدمبه مناسبت 

 0686اسفند  66از نشریه حقیقت شماره 

  
کا یورک در آمریویشجاعانه زنان کارگر نساج در شهر ن از مبارزه صدسال

ن روز، هشت مارس را روز جهانی زن اعالم یاد ایبه  ونال دومی. انترناسگذرد می
خواه جهان جا باز کرد یمردان آزادان زنان و یدر م سرعت بهن ابتکار عمل یکرد. ا

 ل شد.یزن تبد رهاییو به سمبل مبارزه برای 
زن در سراسر جهان برای کسب آزادی و برابری،  ها میلیون امان بیمبارزات  
ن مبارزات، یست در ایزنان کمون آن رأسستی و در یشرو جنبش کمونینقش پ

جهانی زن اعالم مبارزه ت کرد. اعالم روز یروز زن تثب عنوان بههشت مارس را 
ن بار زنان اعالم کردند یه ستم و استثمار زنان بود. برای اولیجهانی زنان عل

 ش رو دارند.یی سرنگونی مناسبات طبقاتی مردساالر در پای جهانی برا مبارزه
ونال دوم در سال یست شرکت کننده در انترناسیالیهنگامی که احزاب سوس

مثبت دادند چند دهه از مبارزات زنان برای  رأین یکالرا زتک به پیشنهاد 919۱
ستی عزم کرد ی. جنبش کمونگذشت میط کار و حقوق برابر ی، بهبود شرارأیحق 

 رهاییی زنان بخشی از یرد و اعالم کند که رهایی زنان را در دست گیپرچم رها
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ت یدگان و کل بشریی همه ستمدیکه رسالتش رها ای طبقهطبقه کارگر است؛ 
 ستی بود.یت هشت مارس دستاورد بزرگ جنبش کمونیاست. تثب

ن دولت یو به پشتوانه تولد اول 919۷روزی انقالب اکتبر ین روز با پیا 
نگاشته  اش سرلوحهر شد. اکتبر انقالبی بود که بر یپرولتری، در سطح جهانی فراگ

 رهاییسم هم بدون یست، کمونیسم قابل تصور نیزنان بدون کمون رهایی"بود، 
ن انقالب در برآورده کردن اهداف خود موفق یا اگرچه "ست.یقابل تصور ن زنان

مت یبه ضد خود بدل شد اما نقطه عز کامالًالدی یانه دهه پنجاه مینشد و در م
ستی یالیمتی که در انقالب سوسیزنان بنا نهاد؛ نقطه عز رهایینی در جنبش ینو
 گرفت. ای تازهدر دوران انقالب فرهنگی اوج  ویژه بهن یچ

ت آگاهگرانه زنان وابسته یران با تالش و فعالیمعرفی هشت مارس به زنان ا
 سر شد.یالدی میم ۲۱ران در دهه یست ایبه حزب کمون

بزرگ انقالب  های پیروزیکه گاه با  ستمیقرن ب پرفرازونشیب های دههدر 
رقم خورد،  آنن کننده ییتع گردهای عقبو  ها شکستستی و گاه با یالیسوس

 ن داشت.یز باال و پائیدر ارتباط با جنبش زنان ن ها کمونیستش نق
روهای یران نقش مهمی در جدال طبقاتی داشت. نیمسئله زنان در انقالب ا

 ستیزانه دئولوژی زنیل از کسب قدرت خصلت انی حتی قبیمذهبی حول خم
با طرح  995۷ش گذاشته بودند و درست در آستانه هشت مارس یخود را به نما

را دادند که  ای جامعهد یدند. آنان نویر کشیه زنان شمشیحجاب اجباری عل
ستی یبود. اما جنبش کمون آنمارگونه زن شاخص اصلی یسرکوب و فرودستی ب

انه ستیز زندئولوژی یان انقالب و سرنگونی شاه به افشای ایدر جر تنها نهران یا
ورش یز پاسخ درخوری به ین آننپرداخت بلکه پس از  انصارش و  اعواننی و یخم

ر قهقرائی یان سیز بین امر قبل از هر چیا زنان نداد. هیارتجاعی حکومت عل
دئولوژی یبه ا بهاییستی بود. نشانه کم یک در جنبش کمونیدئولوژیا اسی ویس

انه در جنبش مردساالرو افکار  ها ایدهستی و مقابله نکردن با نفوذ یکمون
اسی یشات سازش طبقاتی با قدرت سیبا گرا باطارت بیستی بود؛ امری که یکمون
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ن مسئله یران از ایستی ایاز جنبش کمون هایی بخش اگرچهد نبود. یجد
حزب ما( اما بدون نوسازی کلی مشی جنبش  مشخصاً) اند کرده بندی جمع
شرو یقادر نخواهند شد نقش پ ها کمونیستستی در قبال مسئله زنان، یکمون

 بروند. آنا کنند و فراتر از یگذشته خود را اح
سرکش زنان را خاموش  های شعلهجمهوری اسالمی نتوانست  های سرکوب

م اسالمی ادامه دادند. جامعه ما شاهد یکند. زنان به مقاومت خود در قبال رژ
 3مقاومتی سرشار از غرور و افتخار از جانب زنان بوده است؛ مقاومتی که از 

  افت.یر به اشکال مختلف ادامه یاخ الهس سیآغاز شد و طی  995۷مارس 
گری یم شاه، در مقابل هشت مارس، روز دیز همانند رژیجمهوری اسالمی ن

روهای انقالبی و یع نیبا کشتار وس زمان همروز زن علم کرد.  عنوان بهرا 
ز ممنوع شد. جمهوری اسالمی با پشتوانه یستی برگزاری هشت مارس نیکمون

ن تالش کرد روز تولد فاطمه دختر یغاتی سنگیتبل های هزینهقدرت دولتی و 
حقنه کند.  به جامعهروز زن  عنوان بهان را یعیغمبر و همسر علی امام اول شیپ

ع و بنده که ی، مطزیر سربهقرار شد فاطمه زهرا الگوی زن در جامعه ما باشد؛ زنی 
دفاع از  ای دانست میشهوت مرد  تنها هنرش همراهی با پدری بود که زن را ابزار

و در  کرد می دونیمن را از وسط یرش مخالفیخالفت شوهری که با شمش
 .کرد میر یتحقمدام زنان را  اش البالغه نهج

به  رسماًاز داشت که ین ن الگوی اسالمییل ایجمهوری اسالمی برای تحم
ران اعالن جنگ دهد. برای سرکوب زنان بودجه دولتی اختصاص دهد. یزنان ا

د یغ کشند و اسیابان کند تا بر روی زنان تیکوی و خ را روانه اهلل حزب های گله
ن یبازی کرد و قوان ها سرکوبن یدی در ایبپاشند. حجاب اجباری نقش کل

 ب شد.یبرای مجازات زنان تصو ای ویژه
روز زن با  عنوان بهل روز تولد فاطمه ین اسالمی در تحمیاما کوشش مرتجع 

 عنوان بهز نشانه ورشکستگی اسالم یقبل از هر چ ن شکستیشکست روبرو شد. ا
اسی یسی سال سرکوب س دئولوژی ارتجاعی و مردساالرانه است.یک ای
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ران یی برای طرح الگوهای زن اسالمی در مبارزات زنان ایک زنان جایدئولوژیا
زندگی زنان  های حیطهه یاز کلدین باقی نگذاشته است. بعالوه کوتاه شدن دست 

ش هر نوع الگوی اسالمی را محکوم به یشاپیدی زنان است پیکه از مطالبات کل
منبع مهمی برای  تنها نهه حکومت اسالمی یشکست کرده است. مبارزات زنان عل

اسی مهمی در یک سیدئولوژیا تأثیراتجامعه است بلکه انقالبی تحوالت 
ف ین جنبش به معنی تضعیشروی ای. پکند میفا یمنطقه و جهان ا های جنبش

 دئولوژی اسالمی است.یشتر ایهر چه ب
تا نگذارند  اند آمدهدان یروهای طبقاتی گوناگون به میطی نین شرایدر چن

 های امپریالیستمبارزه را ادامه دهند. از  ،رانه و تا به آخر راهیگیران پیزنان ا
ن یبدون استفاده از ا دانند میو  اند معتدلو اروپائی که دنبال اسالم  آمریکایی

 طلبان اصالحستند تا یزنان ن ویژه بهدئولوژی قادر به کنترل و سرکوب مردم یا
 و) "یمذهب – ملی" و "ینید شانینواند"ر حکومتی در قالب یحکومتی و غ

 اند نگران دل شدیداً( هستند سمیسکوالر مدعی که برالیل روهایین برخی حتی
جامعه  "رازهیش"شود و  شکسته درهم کامالً وسطایی قروندئولوژی ین ایکه مبادا ا

می که در زنان فشرده شده را مهار یاز هم بپاشد و کسی نتواند انرژی و خشم عظ
 کند.

تا  کنند میتالش  روها در حد توان خودین نیک از ایهر  همین رواز 
دئولوژی اسالمی را از ورشکستگی کامل نجات دهند و زنان عاصی جامعه را یا

قرآن به دنبال  الی البهدر  . آناند بستیبه اسالم ام توان میقانع کنند که هنوز 
 توان می؛ "اصول اسالم با حقوق زن تضاد ندارد" ه هائی هستند که نشان دهندیآ

ات عظام را یهمسران آ توان میزه کرد؛ یسم را اسالمیا فمنیزه کرد یاسالم را فمن
بر سر رنگ حجاب و تعداد  را به رحم آورند و شوهرانشانقانع کرد که دل 
 نند.یکر زنان و اندازه سنگ برای سنگسار به مذاکره نشیضربات شالق بر پ

نو از زندگی  اصطالح به های روایتست که دوباره شاهد ظهور ین جهت بی
مصلحت گران برای همسنگ کردن روز  های تالشهد ا شایم، یفاطمه زهرا هست
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)به عنوان شاخص  خرداد ۲۲گر مانند یبرخی روزهای د هشت مارس و فاطمه و
 .اند متفاوت های افقان اهداف و یک بیکه هر  روزهایی؛ حرکت اصالح طلبانه( 

کی است که در یدئولوژیبزرگ ا های جدالان یبر سر روز زن ب ها جدالن یا 
 های ارزشه یده شده و کلیکهنه و پوس غایت بهان دارد. نظم حاکم یجرجامعه ما 

طی ین شرایرفته است. در چن سؤالر یز آنکی و اخالقی یدئولوژیاسی، ایس
نسل جوان  مردم به دنبال افق و دورنمای انقالبی و روشنی هستند. های توده

دئولوژی یکه در جستجوی ا اند گذاشتهزنان )و مردانی( پا به صحنه مبارزه 
است که حول روز زن  هایی جدالت محرک ین وضعیهستند. ا بخش رهایی

دئولوژی یکسو روز جهانی هشت مارس که مهر انقالب و ایفشرده شده است؛ از 
دئولوژی یستی را بر خود دارد؛ روز فاطمه که سمبل اسارت زن توسط ایکمون

 که تحت عنوان انتخاب روز ملی و اسالمی زن در کنار ای عدهاسالمی است؛ و 
راهی برای آشتی دادن زنان با نظام حاکم و  خواهند میروز جهانی هشت مارس 

با روز بندگی زن آشتی  توان نمیزن را  رهاییابند. اما روز ینظام حاکم با زنان ب
 داد!

روهای ین کار همهد در دستور یبرگزاری هشت مارس، روز جهانی زن، با 
نبرد با نظام  های جبههکی از یمارس،  3رد. مبارزه برای برگزاری یانقالبی قرار گ
ی یروز نبرد برای رها عنوان بهن روز را ید ایز بایستی نیکمون جنبشحاکم است. 

 .ابدیشروی خود را در جنبش زنان بازیرد و نقش پیدر دست گ زنان
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 دختران خیابان انقالب
 0666 اسفند

 
است.  ای پیچیدهشود که موضوع حساس و  تأکیدقبل از هر چیز باید 

حساس است به این معنا که پای سرنوشت سیاسی نیمی از جامعه و حتی بهتر 
برخورد نادرست به این امر  هرگونهاست گفته شود کل جامعه در میان است. 

ادهای امروزه تض چراکه. در ثانی پیچیده است برداردعواقب منفی بسیار در 
مختلفی حول این مسئله گره خورده است. نیاز به متد و رویکرد درست است تا 

درست  حل راهدرک شوند و بتوان از سطح به عمق مسئله رفت و بر  ها پیچیدگی
 پرتو افکند.

 اگر و امااین یک حرکت نمادین بسیار مترقی و پیشرو بدون باید از  – 9
ر انند هفردی و جمعی فراگیر کرد. م در اشکال را آنو تالش کرد شود دفاع 

نیاز به همدلی، مراقبت و حمایت فعال دارد. احزاب و  پیشروییحرکت 
مبارزه کنند و تالش کنند به این دستاورد فعال دفاع  آنچپ باید از  های سازمان
کنند. و فراگیر ترویج ، را تبلیغ آننظری درست بخشند و  -بیان سیاسی زنان، 

که در جریان  ینوین های کیفیتبرجسته کردن  ها کمونیستم ایف مهوظیکی از 
 ظهور می یابند.  ای توده مبارزاتز

حرکت  نیاز ا قیدوشرط بی دیزد که با بیمردان نه ویژه بهبه مردم  دیبا
یک . این مردان جامعه باید فعاالنه از این حرکت دفاع کنندکنند. پشتیبانی 

این  راحتی بهانتظامی  مأمورانوظیفه عملی است که نگذارند در کوچه و خیابان 
. هر تکرار شوددوباره  5۷گذارند خطا سال نباید بدختران را بازداشت کنند. 
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دفاع سر جامعه خواهد آمد. بر شاخص بالهایی است که آید زنان که بر سر بالیی 
نفی امتیازی است که حکومت در عین حال حرکت اعتراضی، این فعال مردان از 

 کنترل کند. تر راحته مردان داده تا جامعه را طی چهار دهه بدینی 
 تأثیرکه این دختران تحت بگردیم  آناهمیت چندانی ندارد که دنبال  - ۲

. این اقدام اند زدهجسورانه یا افکاری دست به این اقدام سیاسی  های جریانچه 
سیاسی کنونی دارد. ممکن است نقش عینی بسیار مثبت و انقالبی در فضای 

ی بورژوا امپریالیستی ها پروژهبه برخی جریانات سیاسی آگاهانه این جریان را 
چندان درست که منتسب کنند  سفید های چهارشنبهیواشکی یا  های آزادیچون 

میل و  برخالف کارزارهای روندها و اگر چنین باشد، بسیاری از مواقع برخ نیست.
با  اکیفیتروندهای دیگر شود که جاری شدن موجب  تواند میمبتکرانش اراده 

باید توجه کرد که فزون بر این . باشدمتفاوت  ،موجود بود قبالًروندی که 
یک  عنوان بهدر خیابان و  و حجاب در سطح عمومی پرده بیعلنی و برداشتن 

دو نقش و کارکرد متفاوت حجاب  "یواشکی"با برداشتن  حرکت اعتراضی نمادین
 دارد.

آنچه ویژگی خاص به این حرکت بخشیده، همزمانی اش با خیزش  – 9
است. البته این همزمانی تصادفی نبوده و نیست. بیان دوران نوینی است  ماه دی

ظهور و بیان که آغاز شده است. بیان تعرض عمومی جامعه به حکومت است. 
بیان وحیه تعرضی در میان مردم نسبت به جمهوری اسالمی است. گسترش ر

تا حدی سیاسی است که  های خیزشصرف مطالباتی به  های جنبشگذر از 
 جمهوری اسالمی را نشانه رفته است. های بنیان

بر یک مطالبه تاریخی و  صرفاً دارند برمیزنانی که در خیابان حجاب از سر 
مشخصه حکومت  ترین اصلییکی از  ها آن گذارند میعادالنه زنان ایران انگشت ن

به مشروعیت ایدئولوژیک حکومت دینی ضربه جدی  و برند می سؤالدینی را زیر 
. سرپیچی و مقاومت در مقابل حجاب اجباری برای جمهوری کنند میوارد 

اسالمی به معنای به مخاطره انداختن امنیت ملی و تضعیف حاکمیت اسالمی 
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. عملی کنند مییک مطالبه یا شعار را بیان ن صرفاًین حرکت ااست. وانگهی 
. از این نظر این حرکت به نفع کل کنند میکردنش را به شیوه رادیکال نیز تبلیغ 

 است. ای طبقهزنان ستمدیده ایران از هر قشر و 
درک تقلیل گرایانه از این حرکت تحت عنوان اینکه ربطی به منافع  هرگونه

یا مخالفت با حجاب امری مربوط به زنان طبقات میانی است  زنان کارگر ندارد
به این  هایی گرایی تقلیلنادرست است. باید به کسانی که از منظر چنین آشکارا 
. هشدار داد که مقابل حرکات پیشرو نایستند و تجارب تلخ نگرند میحرکت 

سرکوب دوران انقالب را تکرار نکنند. حجاب اجباری نقش و کارکرد اساسی در 
شخصیت، درهم  خردکنندهایدئولوژیک همه زنان دارد. حجاب اجباری نقش 

. عبودیت و کند میشکستن حس غرور و سربلندی و بزدل کردن زن را بازی 
زن  .کند میو سلطه مرد بر زن را جاودانه  دهد میاطاعت را به زن آموزش 

کارگری که توسط حجاب اجباری شخصیتش خرد شود و سرکوب ایدئولوژیک 
گفت  توان میهم خواهد داد. به این معنا  ترتن به استثمار شدید راحتی بهشود 

ذینفع هستند بلکه امروزه خود باید  تنها نهجنبش کارگری  کالًکه زنان کارگر و 
 چنین حرکاتی در محیط کار و جامعه شوند. دار پرچم

اما پیچیدگی قضیه این است که امروزه کسانی که خود از عاملین  – 1
اصلی حجاب اجباری بودند. به درجات مختلف خود را مخالف با حجاب اجباری 

حکومت در این زمینه هستند. در  نشینی عقبخواهان ظاهر   بهو  دهند مینشان 
از خود شروع کنند و اول باید گفت خوب است  فریبان عوامپاسخ به این دسته از 

و  آناجباری کردن شد چه نقشی در اعالم بگویند زمانی که حجاب اجباری 
 کردند میمقاومت طی این چند دهه سرکوب زنان داشتند و زمانی که زنان 

و برخی در مورد بیانیه امثال سروش باید  ویژه بهکجای کار بودند. این را 
انقالب  یها آرمانبازگشت به که هنوز خواهان حکومتی گفت  طلبان اصالح

در این زمینه باید که  کنند میآنان در این زمینه زمزمه خودشان هستند. 
دین را نجات داد. یعنی همان دینی که این بالها را کل کرد تا  هایی نشینی عقب
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هم درست زمانی که مردم آشکارا حکومت  آن. آوردزنان  خصوصاًجامعه سر بر 
به آتش را  هایشان سمبلنمادها و  و در خیابانگرفته دینی را به ریشخند 

 .کشند می
 طلبان اصالحاز  هایی جناحکه است  آنمسئله جنبه دیگر پیچیدگی  - 5

 مسئله "حل"که از طریق  کنند میحداقل وانمود حکومتی تمایل دارند یا 
مر خواستار این ا واقعاًآورند. اینکه تا چه حد  به وجوددر حکومت  یحجاب رفرم

به چگونگی پیشرفت مبارزات  ویژه بههستند یا نه را باید به آینده واگذار کرد 
 زنان. مشخصاًمردم و 

برای  خواهند می: یکم، کنند میچند هدف را دنبال از این طریق  ها آناما 
بیاورند و از این طریق  به وجودامید قالبی . دوم، فرصت بخرندو کل نظام خود 

 شان برایکار  این بار هرچنددامن زنند. در میان مردم توهماتی را دوباره 
در میان مردم کلیت جمهوری اسالمی با  یتضدروحیه چون است زیرا  تر سخت

 .رو به گسترش است
را نظام کنند تا کلیت  نشینی عقب ای زمینهدر  خواهند می طلبان اصالح
تغییری دهند تا چیزی تغییر نکند. در بهترین حالت رفرم  ظاهر به حفظ کنند.

حکومت  های ریشهآورند. به این معنا که  به وجودارتجاعی در زمینه حجاب 
دینی دست نخورد. این واقعیتی است که حجاب پرچم ایدئولوژیک سیاسی 
جمهوری اسالمی است. جمهوری اسالمی بدون حجاب دیگر جمهوری اسالمی 

واهد بود و نباید دگماتیستی و جزم گرایانه فکر کرد که در فردای مانند قبل نخ
امکان ندارد که جمهوری اسالمی به چنین  وجه هیچ بهآتی مهم تغییر و تحوالت 

برای حفظ دولت ارتجاعی اگر الزم گردانندگان نظام دست زند.  هایی نشینی عقب
چنین امری   مدت کوتاهاما در دورنمای  اقداماتی دست خواهند زدچنین به باشد 

 بعید است.
ارتجاعی است که  های فرمدسته از  آنیادآور  طلبان اصالح هایپیشنهاد

قصدش در درجه اول شکاف انداختن در میان مردم است )از این طریق مانع از 
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 دردآورتر، بطئی و دار کشاتحاد زنان با خیزش انقالبی فرودستان شوند(، دوما 
اینکه برخی از باشد.  قابل بازگشت آنکه هر کردن رفرم است. رفرمی 

و حداکثر  دهند میبرخورد قانونی حواله به عدم رعایت حجاب را  ها حکومتی
 طور بهمسئله  آرام  آرامصبر کنید تا  گویند میجریمه دهند یا اینکه  گویند می

مساعد حال خود توازن قوا  ، به این دلیل است که منتظر قانونی حل شود
. این خصیصه گردند برو به عقب  کند یاد هندوستان  لشانیفدوباره هستند تا 

نام مسکن برای تخفیف درد  توان نمیارتجاعی بوده است که حتی  های فرمهمه 
 نهاد. آنبر 

برای دولت جمهوری  ای وسیله تواند میواقعیت این است که حجاب 
قدرت  برخی تغییرات در ساختدر مقابله با خیزش عمومی مردم  تا باشد میاسال

آورد. این  به وجودجدیدی در حکومت  های ائتالفخود دهد یا اتحادها و سیاسی 
. یعنی سرنوشت زنان بازیچه کند میموضوع است که مسئله حجاب را پیچیده 

از بورژوازی در قدرت و خارج از قدرت شود. تا از این طریق  های جناحسیاسی 
 زنان حفظ کنند. جمله منصلی سرکوب همه مردم اهرم ا عنوان بهدولت را 

نسبت به این را  –زنان  ویژه به –هشیاری مردم از این زاویه مهم است که 
را تا به آخر علیه کلیت جمهوری اسالمی مبارزه در شوند اتا قباال برد  ترفندها
توقف در  هرگونهد. رهایی زنان تنها از طریق انقالب واقعی ممکن است. نپیش بر
 بدتربسا به اشکال  زن آنچهبین راه به معنای ادامه ستم و سرکوب  های ایستگاه

ظاهر جدید داشته باشند یا ترکیب جدید و قدیم  تواند میاست. اشکالی که 
 تکرار کند.شنیع تر باشند یا بعد از مدتی همان اشکال قبلی را 

زنان متعلق به ملل تحت  بایدوشایدکه  طور آناست هنوز  تأسفجای  -۱
حول گسل سراسری  1۱ ماه دیخیزش . اند کردهن آفرینی نقشستم در این زمینه 

فقر و سرکوب سیاسی شروع شد و توانست در مناطق محل سکونت دیگر ملل 
مرکزگرا نباشد. حرکت اخیر  33خیزش  برخالفمانند کرد و عرب پایه بگیرد و 

را دارد که زنان  آن پتانسیلاجتماعی زنان دختران انقالب نیز با تکیه به گسل 
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 ویژه بهاین مناطق . زنان برگیردتحت ستم را در  های اقلیتمتعلق به همه 
باید آگاهی انقالبی و تجارب تاریخی خود را به میدان آورند و با ابتکار کردستان 

مبارزاتی خویش نقش فعالی در این حرکت بر عهده گیرند. باید به این  های عمل
هم سرنوشتی خود با زنان سراسر جامعه را  پیوندند و همبستگی وه رکت بح

شوونیسم فارس و ز زاویه مقابله با پیشگامی در مبارزه سراسری ا نشان دهند.
انگشت نهادن بر مسئله مهم است. بومی بسیار ناسیونالیسم همچنین مقابله با 

این گسل گذاشت نباید  .کند میرا تضعیف ناسیونالیسم هر شکلی از بالقوه زنان 
 شود. رنگ کمگسل ملی  الشعاع تحتاجتماعی مهم 

شعارهای ارائه از طریق  صرفاً توان مینباید فکر کرد در زمینه حجاب  - ۷
تاکتیکی از پس رقابت با نیروهای بورژوایی در قدرت و خارج از قدرت برآمد. 

باید هر چه بیشتر به  .مهم است و اشکال مبارزهشعارها ، ها تاکتیکالبته اتخاذ 
 های روشو  آوردروی از پایین  اجباریبرای رفع حجاب رادیکال  ای مبارزه
پیش گذاشت. همه کارخانه و خیابان  ،کردنش در محله ای تودهبرای  تری انقالبی

شود که خالصی از افق و چارچوبی جایگزین  تواند نمی ها این. اما اند مهم ها این
با چه  واینکه امروزه چگونه باید در برگیرد. و رهایی زنان را حجاب اجباری 

ربط دارد به افقی که  کنیم میسیاست و روشی علیه حجاب اجباری مبارزه 
به خواهان رسیدن  تر جدیو  تر مصمم هرچقدر .دهیم میجلوی روی خود قرار 

امروز برای مبارزه از ستم و استثماری خبری نباشد،  آنباشیم که در  ای جامعه
 تر عمیقبهتر و  راسته رفع اشکال خاص ستم بر زنان را که از حکومت دینی برخا

پیش خواهیم برد و راه را برای تغییر و تحوالت اساسی بیشتر  تر رادیکالو 
 کرد. بازخواهیم

این بهترین طریق برای مقابله با نیروهای بورژوایی در میان مردم و 
طریق برای شکل دادن به اتحادهای طبقاتی  ست. تنهاا ای توده های جنبش

برپایه بینش کمونیستی و درست و متحد کردن مبارزات مختلف اجتماعی 
 انترناسیونالیستی است.
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