جنبش زنان :محرك ها ،دورنماها و وظایف
از حقیقت دوره دوم ،شماره ، 29اسفند1377
تحولت سیاسی جامعه شتاب گرفته؛ دور نوینی از مبارزات توده ای به راه افتاده است .فرصت های انقلبی جدیدی
شكل گرفته اند كه تكرار گذشته نیستند؛ نیروهای نوینی محرك آن بوده و آنرا شكل داده اند .جنبش زنان یكی از آنهاست.
شاید كسی ـ بویژه در داخل كشور ـ نتواند یك جنبش زنان شسته رفته با خواستهای تعریف شده و مدون ،با درجه بالئی
از تشكل و با سخنگویان رسمی نشان دهد؛ اما هیچكس نمی تواند حضور قدرتمند زنان در كلیه عرصه های مبارزاتی و
اجتماعی را حس نكند  .آنچه كه امروزه در جریان است مقدمه ای است بر شكل گیری و ظهور حركات اجتماعی
بزرگتر؛ آتشی است كه خبر از حریق های عظیم می دهد.
جنبش زنان ،یك جنبش توده ای است  .عصیان و مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری و زورگوئی های روزمره
عمال حكومت ،روحیه قوی زنان در دادگاههای طلق ،بزیر سئوال بردن قوانین ،آداب و رسوم ارتجاعی و نقش درجه
دوم و تبعی زن نسبت به مرد ،مبارزه در عرصه هنر و ادبیات و از همه مهمتر ایفای نقش برجسته در مبارزات ضد
رژیمی و دخالت هر چه بیشتر در سیاست از نشانه های توده ای بودن آنست؛ كه آخرین آنها شركت چشمگیر زنان در
تظاهراتهای سیاسی و اعتراضی اخیر می باشد.
جنبش زنان ،یك جنبش سیاسی است .این خصیصه عمومی جنبش زنان در تمامی كشورهاست؛ چرا كه با قدرتهای
سیاسی مردسالر روبرو است؛ و مردسالری در اشكال گوناگون و در تمامی زوایای زندگی روزمره بطور آشكار و
نهان توسط حكام این كشورها حفظ و تقویت می شود .اما ،این سیاسی بودن جنبش زنان در ایران شكل تشدید یافته ای
بخود گرفته است  .در كشوری كه آشكار شدن موی زن ،ایدئولوژی حاكم را بزیر سئوال می كشد؛ آزادی عشق،
اخلقیات حاكم را متزلزل می كند؛ صحبت از حق طلق زنان شریعت را تضعیف می كند؛ دفاع از حق برابر زنان با
مردان نظام سیاسی را به لرزه در می آورد؛ جنبش زنان نمی تواند به رویاروئی آشكار با قدرت سیاسی حاكم كشانده
نشود  .در كشوری كه قدرت دولتی با دین كه مردسالری جزء لیتجزا و همیشگی آن است در هم آمیخته ،هیچ زن
مبارزی نمی تواند از حقوق خویش دفاع كند اما پا به عرصه سیاست نگذارد.
جنبش زنان ،از پتانسیل بالی انقلبی برخوردار است؛ چرا كه مبارزه علیه موقعیت ستمدیدگی زنان اركان نظم كهن را
زیر ضرب قرار می دهد  .نابرابری میان زن و مرد یكی از پایه های دولت ارتجاعی است؛ زن ستیزی یك ركن حیاتی
و ناگزیر جمهوری اسلمی و جزء لینفك كاركرد آن است .دامنه مانورهای فریبكارانه و ترفندهای رژیم برای به
كجراه كشاندن این جنبش با محدودیتهای زیادی روبرو است .سر و دم بریده ترین رفرمهای فمینیستهای اسلمی سریعا
با دیوار محدودیتهای ایدئولوژی اسلمی برخورد میكند ،و آنان را با درد لعلجی روبرو می كند .در اثر وحشی
گریهای نابخشودنی جمهوری اسلمی ،شكاف عمیقی میان رژیم و اكثریت زنان بوجود آمده است كه پر شدنی نیست .نه
فمینیستهای اسلمی قادرند این شكاف را پركنند نه طرفداران سیاست آشتی ملی .مبارزات بیباكانه زنان در دوره كنونی
نشانه آن است كه این جنبش نقش مهمی در افشاء سیاستهای آشتی جویانه داشته و دارد.
جنبش زنان ،نیروئی قدرتمند در سرنگونی جمهوری اسلمی است .امروزه زنان بعنوان یك نیروی سیاسی مهم در
صحنه حضور دارند و می توانند نقش مهمی در تحولت جامعه ایفاء نمایند .این مسئله بویژه در شرایطی كه جمهوری
اسلمی بخاطر تضادهای درونی خویش تضعیف و در برابر امواج نوین مقاومت و مبارزات توده ای مستاصل گشته
است ،اهمیتی دو چندان دارد  .مبارزه زنان علیه مردسالری بخش جدائی ناپذیر از پروسه كلی مبارزه انقلبی بوده و
جمهوری اسلمی بدون شركت زنان در مبارزه انقلبی سرنگون نخواهد شد.
برخی پایه های عینی
كنترل و سركوب سیستماتیكی كه طی بیست سال توسط جمهوری اسلمی علیه زنان اعمال شده ،به مقاومت ادامه دار
آنان پا داده است  .اگرچه سركوب زنان توسط حكام اسلمی برخاسته از یك ضرورت ایدئولوژیك ـ سیاسی فوری رژیم
در عقب راندن و به سرجای خود نشاندن نیروی گستاخی بود كه در انقلب 57به میدان آمد .اما ستم بر زنان از دلیل
تاریخی و ریشه های عمیقتری برخوردار است.
تحولت ساختاری كه عمدتا در دهه 40شمسی توسط رفرمهای امپریالیستی در جامعه صورت گرفت ،موجب تغییرات
مهم در جایگاه و نقش زن در جامعه شد  .برخی اشكال آشكارا فئودالی یا"سنتی "ستم بر زنان تضعیف گشت و برخی
دیگر با اشكال سرمایه دارانه یا"مدرن "در هم آمیخت .با جذب زنان به بازار كار ،آداب و سننی كه زن را محدود به
خانه و خانواده می كرد زیر ضرب قرار گرفت .در رفتار و انتظارات زنان نیز تغییرات مهمی صورت گرفت و
مناسبات اجتماعی میان زن و مرد تكان خورد .روند رشد سرمایه داری در ایران نه تنها زنان را از ستمهای سنتی رها
نكرد بلكه با در هم آمیزی آنها با اشكال جدیدتر ،ستم بر زنان را تشدید كرد .زنان ایران هم از روابط سنتی در رنجند هم
از تناقضات روابط مدرن با سنتی؛ مضافا تناقضات خود مناسبات سرمایه دارانه نیز عذاب شان را بیشتر كرده است.

در ایران امروز ،كماكان خانواده بعنوان یك واحد تولیدی در عرصه های مختلف اقتصاد جامعه ـ بویژه در زمینه اقتصاد
كشاورزی ـ نقش ایفاء می كند  .حفظ و تقویت خانواده بعنوان یك واحد تولیدی علیرغم تغییراتی كه در آن صورت گرفته
از مهمترین مشخصات مناسبات فئودالی بوده كه در قلب آن محرومیت زنان از حق مالكیت ـ بویژه محرومیت زنان
روستائی از حق مالكیت بر زمین ـ قرار دارد.
نیازهای توسعه سرمایه داری ،بخش قابل توجهی از زنان شهری را مرتبا به عرصه كار خارج از خانه كشانده اما
موقعیت اجتماعی زن ـ بویژه در روبنای حقوقی و فرهنگی جامعه ـ همان است كه بود .این تناقض ،شهرها را به نقطه
اصطكاك و كانون حاد مسئله زن تبدیل كرده است.
توسعه معوج و از شكل افتاده جامعه ـ تركیب مناسبات سنتی با مدرن ـ در روبنای فرهنگی جامعه نیز خود را نشان می
دهد  .عقب مانده ترین ایده های قرون وسطائی بر سر مسئله زنان با"مدرن ترین "ایده ها تركیب می شود و همه بعنوان
ابزاری برای كنترل و سركوب زنان بكار گرفته می شود" .مزیتهای "چنین تركیبی را زنان با گوشت و پوست خود در
دوران سلطنت پهلوی حس كردند  .چه در آن دوره و چه در دوران جمهوری اسلمی می توان مشاهده كرد كه حتی
مردان خانواده های مدرن شهری چگونه از ایده های سنتی مردسالرانه و پدرسالرانه برای كنترل زنان و كودكان
خود سود می جویند.
طی دوران حاكمیت جمهوری اسلمی ،استثمار نیروی كار زنان گسترش بیشتری یافته است .بویژه پس از پایان جنگ
ارتجاعی با عراق و اجرای طرحهای تعدیل اقتصادی حضور زنان در بازار كار رشد شتابانی بخود گرفته است .استفاده
از نیروی كار زنان نه تنها در بیرون خانه بلكه در درون خانه نیز افزایش یافته است  .استفاده از زنان بعنوان"كارگران
خانگی "ابعاد گسترده ای بخود گرفته است .اگر در گذشته زنان ـ بویژه زنان شهری ـ عمدتا به كار خانگی می
پرداختند ،امروزه بخش گسترده ای از زنان)حتی زنان متعلق به اقشار میانی (علوه بر بدوش كشیدن این كار به
مشاغل دیگری مرتبط گشته اند كه برای تامین معاش خانواده ضروریست  .طبق آمارهای رسمی طی سالهای 70ـ
 1365رشد شاغلن زن سالنه به8ر  4درصد و طی سالهای 75ـ 1370این رقم به5ر  7درصد رسیده است .طی
ایندوران دهساله ،تعداد زنان شاغل از 975هزار نفر به765ر  1میلیون نفر رسید .اگر نقش نیروی كار زنان در
بخش اقتصاد غیر رسمی هم بحساب آید ،اهمیت روندی كه در بسیاری از كشورها بدان"زنانه شدن نیروی كار "نام
گذاشته اند ،روشنتر می شود.
این روند عینی است كه تاثیر بلواسطه ای بر جنبش زنان در ایران از خود بجای گذاشته و این جنبش بر بستر آن
جریان دارد  .علیرغم سركوبهای وحشیانه ای كه جمهوری اسلمی علیه زنان براه انداخت نتوانست مقاومت زنان را در
هم شكند؛ مقاومت نسل زنانی كه در پی انقلب 57بیدار شدند ،قبل از اینكه فروكش كند با امواج جدیدی از مبارزات
زنان تقویت شد و زمینه های مساعدتری برای براه اندازی یك جنبش انقلبی گسترده تر ایجاد كرد.
علیرغم اینكه امروزه زنان اقشار میانی شهری هستند كه نیروی اصلی جنبش زنان را تشكیل می دهند اما همین جنبش
پتانسیل آنرا دارد بر فعال شدن زنان طبقات تحتانی در مبارزه علیه موقعیت ستمدیدگی زنان راه بگشاید .افشاگریها و
مبارزات زنان طبقات میانی از این نظر می تواند به بیداری و آگاهی بیشتر زنان ـ و همچنین مردان ـ طبقات تحتانی
یاری رساند.
كمونیستها و جنبش زنان
هیچ طبقه ای به اندازه طبقه كارگر در به راه افتادن جنبش انقلبی زنان ذینفع نیست؛ چرا كه تنها طبقه ای است كه
رهائی اش در گرو رهائی تمامی بشر از قید هر شكل و درجه ای از ستم و استثمار است .چنین جنبشی نیروی طبقه
كارگر و خلق را در عرصه سیاسی صد چندان می كند؛ چرا كه ضربه وارد آوردن بر ستم جنسی چهار بند نظام سیاسی
در ایران را به لرزه در میاورد؛ نه تنها به آگاهی و طغیانگری و توان نیمی از طبقه كارگر می افزاید بلكه نیم دیگر
)مردان ( را نیز از بند ایده های كهن رها میكند و راهگشای پیگیری بیشتر و رزم آگاهانه تر برای سرنگونی نظم كهن
میشود  .جنبش زنان ،متحد استراتژیك طبقه كارگر در نابودی جامعه كهنه و ایجاد جامعه نوین می باشد .این اتحاد،
ائتلفی موقتی و تاكتیكی بین دو گروه اجتماعی بر سر یكرشته اهداف فوری و كوتاه مدت نیست؛ بلكه از یك ضرورت
تاریخی و درازمدت بر خاسته و از اهمیتی استراتژیك برخوردار است .ستم جنسی و ستم طبقاتی در هم بافته شده و
نابودی یكی بدون نابودی آن دیگری غیر ممكنست  .قیود ستم و نابرابری بر دست و پای زنان ،حلقه های همان زنجیری
است كه همه ستمدیدگان را به بند می كشد  .نابودی ستم بر زنان با نابودی مالكیت خصوصی گره خورده است .از همین
رو مبارزه زنان برای كسب رهائی یك قوه محركه مهم در انقلب سوسیالیستی و یكی از كانونهای مهم مبارزه برای
پیشرفت ساختمان سوسیالیسم محسوب می شود .شركت همه جانبه زنان در انقلب به معنی تقویت عنصر سوسیالیستی
انقلب می باشد  .بی جهت نبود كه مائوتسه دون رهبر پرولتاریای بین المللی در مبارزه علیه بورژوازی نوخاسته در
جامعه سوسیالیستی تاكید ورزید كه" انقلب فرهنگی آتی توسط زنان و برای زنان بپا خواهد شد".
مضافا ،در كشورهای تحت سلطه ای چون ایران ،مبارزه زنان نقش پر اهمیتی در پیروزی انقلب دمكراتیك ایفاء می
كند  .با توجه به كاراكتر نیمه فئودالی ستم جنسی در ایران ،زنان نیروی مهمی برای پیشبرد تحولت دمكراتیك ضد

فئودالی هستند .جنبش زنان علیه قیود مردسالری و پدر سالری مستقیما مناسبات نیمه فئودالی حاكم بر جامعه را زیر
ضرب می برد  .تامین حقوق برابر زنان در مالكیت بر زمین ،ارث و در تصاحب و اداره مایملك خانواده ،تحقق شعار
دستمزد برابر در مقابل كار برابر برای زنان و مردان و برابری حقوقی میان زنان و مردان در سیاست اقتصاد ،و
فرهنگ و برقراری قوانین دمكراتیك ازدواج و طلق نیازمند تحولت ریشه ای است .اینها تحولت دمكراتیكی هستند
كه فقط تحت رهبری طبقه كارگر امكان پذیرند و راه را برای تحولت سوسیالیستی باز می كنند.
پیش برد چنین تحولت عمیقی در گرو بسیج انقلبی اكثریت زنان است و زنان كارگر و دهقان نیروی عمده پیشبرنده
آن خواهند بود  .طریق عمده بسیج این نیرو با برپائی و توسعه جنگ انقلبی با هدف كسب قدرت سیاسی است؛ چرا كه
تنها با اعمال قهر انقلبی است كه خشم و انرژی كامل ستمدیده ترین ستمدیدگان رها خواهد شد و با تكیه بر آن می توان
مناسبات ارتجاعی كهنسال را از میان برداشت .اعمال جبری ستم بر زنان را فاكتها و رویدادهای روزانه زندگی نشان
می دهد  .این توهم محض است كه بتوان اتوریته پدرسالرانه و مردسالرانه را ـ بویژه در روستاها ـ بدون پشتوانه یك
جنگ انقلبی علیه دولت ارتجاعی در هم شكست .این حقیقتی است كه مائوئیستها آنرا بهیچوجه مسكوت نگذاشته و در
تمامی جنبشهای توده ای با صراحت بر آن بعنوان تنها راه رهائی ستمدیدگان)منجمله رهائی زنان (تاكید می گذارند.
این امر را تجارب انقلبی دور و نزدیك و امروزه تجربه انقلب در پرو و نپال و نقش و شركت فعال زنان در آنها ثابت
كرده است.
با چنین دورنمائی است كه كمونیستهای انقلبی در شرایط مختلف وظایف خویش را در قبال جنبش زنان بر عهده می
گیرند و بر شركت همه جانبه زنان در جنبش انقلبی تاكید می ورزند.
سمت جنبش زنان
جنبش زنان می تواند و باید بیش از پیش در عرصه سیاست دخالت نماید" .غیر سیاسی نگاه داشتن جنبش زنان "راه را
برای خلع سلح و بی مایه شدن جنبش زنان باز میكنند .مسئله زنان ،یك مسئله سیاسی است .این واقعیت را حتی رژیم
جمهوری اسلمی و امپریالیستها با طرحهای فعالی كه برای مهار زنان دارند ،نشان میدهند .پیش نكشیدن چارچوبه های
سیاسی مشخص كه منعكس كننده منافع سیاسی و اجتماعی اكثریت زنان ایران است ،آگاهانه یا ناآگاهانه این جنبش را به
چارچوبه سیاست و برنامه و طبعا منافع بانیان و نگهبانان ستم بر زن می كشاند.
از همین رو ،جنبش زنان باید مرزسیاسی روشنی با دشمنان خویش ترسیم كند .نمیتوان با نمایندگان سیاسی ،سیستمی
كه هر ثانیه ستم بر زن را تولید و بازتولید میكند یكجا قرار گرفت و صحبت از مبارزه علیه ستم بر زن نمود .جنبش
زنان نمی تواند چشم امید به امپریالیستها و نیروهای ارتجاعی داشته باشد .این خط تمایز شالوده استقلل سیاسی جنبش
زنان است  .نه از شر مناسبات سنتی و زن ستیزانه ای كه جمهوری اسلمی مدافع آنست می توان به امپریالیسم پناه برد
و نه از دست دهشت های مدرنیسم مردسالرانه ای كه امپریالیستها برای زنان كشورهای تحت سلطه به ارمغان آورده
اند می توان به جمهوری اسلمی و ایده های سنتی متكی شد .بدون داشتن خطی روشن در این زمینه می توان به خطا
رفت  .اتكاء یا امتیاز دادن به فرهنگ سنتی در مقابله با فرهنگ امپریالیستی براحتی می تواند مرز میان جنبش زنان با
جمهوری اسلمی را مخدوش كند  .به همین ترتیب اتكاء به امپریالیسم تحت این عنوان كه جنبش زنان فقط باید جمهوری
اسلمی را آماج خود قرار دهد ،نیز نادرست بوده و مانع رهائی زنان می گردد .نظام موجود در كشور ما حاصل
عملكرد و اتحاد امپریالیسم و مرتجعین داخلی است  .زنان با دو فرهنگ كهنه روبرویند كه در اتحاد با یكدیگر بسر می
برند ،فرهنگ كهنه نیمه فئودالی و فرهنگ كهنه امپریالیستی ،كه در پیوند تنگاتنگ با یكدیگر علیه زنان بكار گرفته می
شوند  .جنبش زنان با هیچكدام از آنها نمیتواند و نباید بدنبال وجوه مشترك باشد.
بحث غیر سیاسی بودن جنبش زنان بویژه در شرایط كنونی می تواند ضربات جدی به جنبش زنان وارد آورد .در
شرایطی كه جامعه شاهد بروز جنبشهای سیاسی ـ طبقاتی ،مختلف است .پاره ای نیروهای سیاسی گوناگون با چنین
بحثی و تحت توجیهات مختلف می توانند مانع حضور و طرح مستقل جنبش زنان در صحنه سیاسی جامعه شوند و
صحنه سیاسی مردانه گردد .حتی برخی نیروهای انقلبی میتوانند بطور خودبخودی دنباله رو جو سیاسی گردند و صرفا
مسئله زنان را بصورت اعطای برخی حقوق به زنان طرح كنند تا براه اندازی یك جنبش آگاهانه و انقلبی .دعوت زنان
به دخالت هر چه بیشتر در امر سیاست خود محكی است برای ارزیابی نیروهای طبقاتی ای كه مدعی رهائی زنان می
باشند.
جنبش زنان ،باید یك استراتژی انقلبی اتخاذ كند؛ به رفرمهای وعده داده شده امید نبندد .این مسئله بویژه در شرایطی
كه سران جمهوری اسلمی توسط جریان موسوم به فمینیستهای اسلمی وعده اصلحاتی در قوانین حاكم به نفع زنان می
دهند از اهمیت زیادی برخوردار است .برخی ها تصور وارونه ای از این جریان دارند؛ مبنی بر اینكه آنان بهر حال می
خواهند كاری برای زنان انجام بدهند  .این تصویری وارونه است ،زیرا این جریان دقیقا برای مهار و كنترل و به كجراه
كشاندن جنبش زنان از سوی جمهوری اسلمی براه افتاده است .واقعیت این است كه حركت زنان علیه سیاستهای زن
ستیزانه جمهوری اسلمی به ابعادی رسیده است كه برای رژیم خطرناك است .در مقابله با این مسئله است كه رژیم به
چاره جوئی پرداخته و این جریان را براه انداخته است .آنها به ایدئولوژی مرد سالرانه اسلمی متكی هستند .در عین

حال اصلحاتی جزئی می خواهند كه هدف اصلی اش آب پاشیدن بر روی خشم زنان و از بین بردن شور و شوق
مبارزاتی و شكاف انداختن بین زنان ،و فرصت خریدن برای دشمن است .آنان از طریق حجاب رنگی می خواهند
زنجیرهای اسارت زنان را نو جلوه دهند؛ و یا با انگشت نهادن بر برخی خواستهائی بسیار جزئی كه فقط محدود به یك
قشر نازك است و امید بستن به الطاف جمهوری اسلمی ،به توهماتی در بین زنان دامن زنند و كل این نظم ارتجاعی
مردسالرانه را از بحرانی كه دچارش گشته نجات دهند.
مسئله این نیست كه نمی توان جمهوری اسلمی یا امپریالیستها را وادار به هیچ رفرمی در وضعیت زنان كرد یا برای
رفرم نباید مبارزه كرد؛ و یا اینكه هر كس برای رفرم در چارچوب سیستم موجود كار كند را باید جزء دشمن دانست.
مبارزه كردن برای عقب راندن جمهوری اسلمی در اینجا و آنجا با وارد یك خانه شدن با آن ،فرق دارد .مضافا،
رفرمهای واقعی) نه وعده رفرم یا رفرمهای توخالی كه یك چیز را از در جلو بیرون میرانند و از در عقب وارد میكنند(
تنها با مبارزه انقلبی و با اتكا به مبارزات خود توده ها بدست میاید  .بین مبارزه برای رفرم)بطریقی انقلبی (با
رفرمیسم زمین تا آسمان تفاوت است  .بین رفرمی كه در اثر مبارزات توده ها حاصل می شود با رفرمی كه از بال اعطا
میشود نیز تفاوت بسیاری موجود است  .غالبا رفرمهای از بال تدریجی و دردآور و شكننده می باشند .مسلما ،جنبش
زنان می تواند از هر روزنه ای برای تقویت صفوف مبارزه انقلبی زنان علیه كل نظام ارتجاعی استفاده كند؛ اما بدون
تقلیل اهداف و چشم انداز جنبش زنان و بدون دست شستن از سیاست اتكاء به نیروی توده ها .آنچه كه باید مورد مخالفت
قرار بگیرد اسیر كردن جنبش زنان در قفس تنگ استراتژی رفرمیستی و مبارزه در چارچوب قوانین جمهوری اسلمی
یا نرمهای پذیرفته شده از سوی قدرتهای امپریالیستی است .باید با نیروها ،تزها و طرحها و افقهائی كه میخواهند از
جنبش زنان پلی بسازند تا دره عمیقی كه میان مردم)مشخصا زنان( و جمهوری اسلمی موجود است را پر كنند،
مخالفت كرد.
جنبش زنان باید برای یك اتحاد دمكراتیك تلش كند؛ در چارچوب وحدتی مردمی و رزمنده ،زمینه های مبارزه دوستانه
میان گرایشات و برنامه های مختلف درون خلق را فراهم كند؛ استقلل و ابتكار عمل گرایشات مختلف را به رسمیت
بشناسد  .وجود گرایشات سیاسی گوناگون در جنبش دموكراتیك زنان امری طبیعی است چرا كه زنان نیز به طبقات تقسیم
میشوند  .مرزبندیهای سیاسی و ایدئولوژیك جنبش سیاسی خواه نا خواه در جنبش زنان مطرح خواهد شد دقیقا به آن دلیل
كه زنان اقشار و طبقات مختلف خلق در عین داشتن وجه اشتراك در زمینه ستم بر زن ،متعلق به اقشار و طبقات مختلفند
و دیدگاه طبقاتیشان نگرش آنان را به مسئله زنان و راه حلها را رقم میزند .علوه بر این زنان با این یا آن گرایش درون
جنبش سیاسی سمت گیری میكنند و این نه تنها اشكالی ندارد ،خوب هم هست .زنان درعین اینكه بخاطر مسئله ستم بر
زن یك نیروی اجتماعی مشخص هستند ،بخشی از طبقات گسترده تر نیز میباشند و خواه ناخواه با این یا آن گرایش
سیاسی درون جنبش سیاسی سمت گیری میكنند یا آن را بوجود میاورند.
ضدیت با جمهوری اسلمی و سیاستهای سركوبگرانه آن چه در زمینه زنان و چه در رابطه با دیگر ستمدیدگان و
مخالفین جمهوری اسلمی؛ ضدیت با امپریالیسم و بیدادگریهای آن در همه جا؛ حفظ استقلل از كلیه دولتهای جهان و
نهادهای وابسته به آنها؛ آن چارچوبه سیاسی است كه راه را برای یك جنبش حقیقتا دمكراتیك و توده ای باز می كند.
در چنین چارچوبه ای ،جنبش زنان باید بتواند منعكس كننده منافع و مسائل اكثریت زنان جامعه باشد .از این رو باید
مدافع حقوق زنان زحمتكش كارگر و دهقان باشد و خود را محدود به مسائل و منافع زنان طبقات میانی و شهری نكند.
همچنین باید دربر گیرنده زنان تمام خلقهای ستمدیده ایران و زنان مهاجر افغانستانی باشد؛ از این رو باید با تنگ نظری
ملی مرز تمایز داشته و مانع نفوذ جریانات و گرایشات شوونیستی فارس شود .جنبش زنان باید به طرق گوناگون به
ارتقا آگاهی و دامن زدن به مبارزه علیه ستم بر زن در میان كلیه اقشار و طبقات خلقی و ملل ایران بپردازد.
جنبش زنان باید اشكال گوناگون ستم بر زن را بدون قید و شرط و ملحظه افشا كند ـ از عریانترین اشكال ستم فئودالی
به زنان تا اشكال پوشیده تر بورژوائی و امپریالیستی آن .از ستمهائی كه به بخشی از قانون حكومتی تبدیل شده تا آن
دسته كه از طریق مذهب ،عرف و عادت به اجرا در میایند .همچنین باید بدون قید و شرط از كلیه مبارزات زنان در هر
گوشه جهان و علیه هر گونه ستمی كه بر آنان روا میشود ،حمایت كند.
جنبش زنان عمدتا باید خود را مشغول بال بردن آگاهی زنان و بسیج آنان برای طغیان علیه این ستم كند ،اما باید به
ارتقاء سطح آگاهی مردان نیز توجه كند و برای گسست آنان از افكار مردسالری و همدستی با نظامی كه هم خون زنان
را می مكد و هم مردان را مبارزه نماید.
جنبش زنان باید بطور كلی از زنانی كه پیشگام مبارزه جدی و خونین علیه حكومت میشوند و مشخصا از زنان زندانی
سیاسی حمایت كند.
جنبش زنان باید تبدیل به تریبون قدرتمندی برای دفاع از كلیه ستمدیدگان شود؛ باید از مبارزات اقشار و طبقات
گوناگون خلق علیه ستم و استثمار حمایت كند؛ باید علیه مظالم و بیدادگریهائی كه در جهان علیه توده های مردم رخ
میدهد عكس العمل نشان دهد.
جنبش زنان باید رزمنده باشد؛ و خود را به چارچوبه های رسمی و"محترمانه "و قابل تحمل برای حكام كشورهای
مختلف محدود نكند  .جنبش زنان نباید درگیر به قدرت رساندن این زن یا آن زن در حكومتهای ارتجاعی شود.

تنها با جلو گذاشتن چنین چشم انداز سیاسی است كه جنبش زنان می تواند نقش موثر و مهمی در تحولت كشور ایفاء
كند.
كمونیست ها و سازماندهی جنبش زنان
نقش و فعالیت كمونیستهای انقلبی درون جنبش زنان برای جهتگیری آتی این جنبش كلیدی است .هر اندازه كمونیستها
بتوانند بر دامنه و عمق فعالیتهای آگاهگرانه و سازمانگرانه خویش بیفزایند ،بیشتر می توانند سمتگیری های سیاسی فوق
الذكر را در این جنبش جا بیاندازند.
وجود یك شرایط عینی مساعد زمینه را برای پیشبرد كار گسترده توده ای و فعالیتهای متحدانه فراهم آورده است .در
متن چنین شرایطی زنان پیشرو كمونیست ـ یعنی زنانی كه آمال و آرزو و هدفشان رهائی كل بشر از هر نوع ستم و
استثمار است نه رهائی فقط یك بخش از آن ـ بهتر می توانند تمامی نیروهائی را كه می توان متحد كرد ،حول یك خط
دمكراتیك انقلبی متحد كنند  .فعالیتهای مبارزاتی آنان می تواند نقش موثری در شكل دادن به یك قطب انقلبی ایفاء كند تا
دوستان جنبش زنان به سوی آن جلب شوند و دشمنانش از آن دور شوند .كمونیستها باید با هر نیروئی به فراخور
حالش مبارزه را به پیش برند؛ بین سرسختانی كه از یك خط و برنامه بورژوا رفرمیستی منسجم و گاه ارتجاعی پیروی
میكنند با دیگرانی كه یك خط در میان گرایشات بورژوا رفرمیستی از خود نشان میدهند تفاوت بگذارند؛ و بر مبنای
تمایزات سیاسی تعیین كننده ،وحدتی انقلبی در جنبش زنان بوجود آورند .ممطئنا تعمیق و جا افتادن این معیارها زمان و
مبارزه خواهد برد و از همان ابتدا همه آنها تامین نخواهد شد  .تازه در هر چرخشی از اوضاع سیاسی جامعه ،دوباره
مبارزه در جنبش زنان بر سر همان مسائل براه خواهد افتاد و همان مسائل در اشكال جدید به میدان خواهند آمد .جنبش
زنان می تواند در نتیجه مبارزات كمونیستها رزمنده تر و انقلبی تر شود.
جنبش زنان برای اینكه بصورت یك جنبش پایدار باقی بماند نیازمند آنست كه از یك ستون فقرات تشكیلتی محكم
برخوردار باشد .سیاست رزمنده ،تشكیلت رزمنده می خواهد .تشكیلت رزمنده افراد ثابت قدم و پیگیر می خواهد.
حضور هزاران زن كه در سطوح مختلف فعال بوده و حاضرند به اشكال گوناگون گامی در جهت اهداف جنبش زنان
بردارند و همچنین وجود محافل گوناگون زنان نه تنها نقطه قوت این جنبش می باشد بلكه خود تاكیدی است بر نیاز به
ایجاد چنین ستون فقرات تشكیلتی .هر چقدر بهتر بتوان با اتكاء به افراد متعهد و مطمئن و بهم پیوسته و منضبط هسته
های رهبری كننده را سازمان داد ،بهتر می توان توده های بیشتری را درگیر مبارزه نمود و از توان و انرژی آنها در
زمینه های مختلف سود جست.
شرایط سیاسی حاكم بر كشور یعنی اعمال سیاست ترور و سركوب انقلبیون ،ضرورت مخفی بودن چنین ستون فقراتی
را الزم آور می كند  .بدون وجود یك ستون فقرات مخفی تشكیلتی حتی نمیتوان از برخی فعالیتهای علنی و قانونی نیز
بطور مناسب استفاده كرد  .تجارب انقلبی بویژه در كشورهائی كه دیكتاتوری و خفقان بر آنها حاكم است ،تاكیدی است
بر پیشبرد روش انقلبی و مخفی .اتخاذ روشی غیر از این بیان توهم نسبت به دشمن است و می تواند فعالین اصلی این
جنبش را به زیر تیغ دشمن براند  .نمی توان و نباید به حجاب نازك بورژوا دمكراسی كه گویا قرار است بر دیكتاتوری و
خفقان عریان كشیده شود دل بست؛ و یا فریب شعارهای جناحهائی از حكومت بر ایجاد تشكلت مستقل غیر حكومتی را
خورد  .قصد آنها در براه اندازی چنین تشكلتی ایجاد سوپاپ اطمینان برای جلوگیری از انفجار توده ای است .بعلوه
تجارب تاریخی مشخصا تجارب مبارزاتی مردم در دوران دمكراسی ناقص در سالهای 02تا 23و 65تا 06بخوبی
نشان داده تا زمانی كه این قبیل رژیمها در اثر شكل گیری بحرانهای انقلبی گسترده تضعیف نشوند و یا به دلیل دیگری
دچار انشقاق و ضعف مفرط نگردند نمی توان انتظار پاگیری تشكلت علنی و مستقل توده ای را داشت .حتی در چنان
دورانهائی نیز باید با دید گسترده تری به مبارزات توده ای نگاه كرد و تمامی ساختار تشكیلتی را علنی نكرد.
امروزه جنبش زنان از امتیازات معینی برخوردار است كه می توان از آن برای پیشبرد این سیاست تشكیلتی سود
جست  .برای مثال وجود یك جنبش نسبتا متشكل در خارج از كشور و حضور دهها زن فعال و با تجربه یك نقطه قوت
مهم محسوب شده و موقعیت مساعدی را هم از زاویه متحد شدن و هم از زاویه كسب تجارب گوناگون جنبش زنان در
سطح بین المللی فراهم آورده است .جنبش زنان در خارجه بنوبه خود می تواند نقش موثری در تقویت جنبش زنان ایفاء
كند  .این امتیازی است كه می توان و باید از آن سود جست و فعالنه در جهت پیوند جنبش خارج با داخل قدم برداشت.
ایجاد ستون فقرات تشكیلتی از زنان انقلبی كه به شیوه ای پیگیر و خستگی ناپذیر فعالیت كنند؛ با مهارت كلیه شیوه
های مبارزاتی علنی و مخفی را بكار گیرند ،و ابزار و امكانات مناسب را با توجه به شرایط مشخص بكار گیرند ،نقش
حیاتی برای پیشروی جنبش زنان دارد .در روند مبارزه ،اشكال مبارزاتی و فرمهای تشكیلتی مناسب را می توان كشف
كرد و به ایده های تكامل یافته تری دست یافت و گامهای قدرتمندتری را در جهت رهائی زنان سازمان داد.

