جنبش زنان:محرك ها ،دورنماها و وظایف
از حقیقت دوره دوم ،شماره ، 29اسفند1377
تتحولت سیاسی جتامتعه شتتاب گترفتته؛ دور نتوینی از متبارزات تتوده ای بته راه افتتاده استت .فترصتت هتای انتقلبی جتدیدی
شتكل گترفتته انتد كته تتكرار گتذشتته نیستند؛ نیروهتای نتوینی محترك آن بتوده و آنترا شتكل داده انتد .جتنبش زنتان یكی از آنتهاستت.
شتاید كسی ت بتویژه در داختل كتشور ت نتتوانتد یك جتنبش زنتان شستته رفتته بتا ختواستتهای تتعریف شتده و متدون ،بتا درجته بتالئی
از تتشكل و بتا ستخنگویان رسمی نتشان دهتد؛ امتا هیچكس نمی تتوانتد حتضور قتدرتتمند زنتان در كلیه عترصته هتای متبارزاتی و
اجتتماعی را حتس نتكند  .آنتچه كته امتروزه در جتریان استت متقدمته ای استت بتر شتكل گیری و ظتهور حتركتات اجتتماعی
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
حتكومتت ،روحیه قتوی زنتان در دادگتاهتهای طتلق ،بتزیر ستئوال بتردن قتوانین ،آداب و رستوم ارتتجاعی و نتقش درجته دوم و
تبعی زن نستبت بته مترد ،متبارزه در عترصته هتنر و ادبیات و از هتمه متهمتر ایفای نتقش بترجستته در متبارزات ضتد رژیمی و
دختالتت هتر چته بیشتر در سیاستت از نتشانته هتای تتوده ای بتودن آنستت؛ كته آخترین آنتها شتركتت چشمگیر زنتان در تتظاهتراتتهای
سیاسی و اعتراضی اخیر می باشد.
جتنبش زنتان ،یك جتنبش سیاسی استت .این خصیصه عتمومی جتنبش زنتان در تتمامی كتشورهتاستت؛ چترا كته بتا قتدرتتهای
سیاسی متردستالر روبترو استت؛ و متردستالری در اشتكال گتونتاگتون و در تتمامی زوایای زنتدگی روزمتره بتطور آشتكار و
نتهان تتوستط حتكام این كتشورهتا حتفظ و تتقویت می شتود .امتا ،این سیاسی بتودن جتنبش زنتان در ایران شتكل تشتدید یافتته ای
بتخود گترفتته استت  .در كتشوری كته آشتكار شتدن متوی زن ،ایدئتولتوژی حتاكتم را بتزیر ستئوال می كشتد؛ آزادی عتشق،
اختلقیات حتاكتم را متتزلتزل می كتند؛ صتحبت از حتق طتلق زنتان شتریعت را تضعیف می كتند؛ دفتاع از حتق بترابتر زنتان بتا
متردان نتظام سیاسی را بته لترزه در می آورد؛ جتنبش زنتان نمی تتوانتد بته رویاروئی آشتكار بتا قتدرت سیاسی حتاكتم كتشانتده
نتشود  .در كتشوری كته قتدرت دولتی بتا دین كته متردستالری جتزء لیتجزا و همیشگی آن استت در هتم آمیخته ،هیچ زن
مبارزی نمی تواند از حقوق خویش دفاع كند اما پا به عرصه سیاست نگذارد.
جتنبش زنتان ،از پتتانسیل بتالی انتقلبی بترختوردار استت؛ چترا كته متبارزه علیه متوقعیت ستتمدیدگی زنتان اركتان نتظم كتهن را
زیر ضترب قترار می دهتد  .نتابترابتری میان زن و مترد یكی از پتایه هتای دولتت ارتتجاعی استت؛ زن ستتیزی یك ركتن حیاتی و
نتاگتزیر جتمهوری استلمی و جتزء لینفك كتاركترد آن استت .دامتنه متانتورهتای فتریبكارانته و تترفتندهتای رژیم بترای بته كجتراه
كتشانتدن این جتنبش بتا محتدودیتهای زیادی روبترو استت .ستر و دم بتریده تترین رفترمتهای فمینیستهای استلمی ستریعا بتا دیوار
محتدودیتهای ایدئتولتوژی استلمی بترختورد میكند ،و آنتان را بتا درد لعتلجی روبترو می كتند .در اثتتر وحشی گتتریهای
نتابتخشودنی جتمهوری استلمی ،شتكاف عمیقی میان رژیم و اكتثریت زنتان بتوجتود آمتده استت كته پتر شتدنی نیست .نته
فمینیستهای استلمی قتادرنتد این شتكاف را پتركتنند نته طترفتداران سیاستت آشتتی ملی .متبارزات بیباكتانته زنتان در دوره كتنونی
نشانه آن است كه این جنبش نقش مهمی در افشاء سیاستهای آشتی جویانه داشته و دارد.
جتنبش زنتان ،نیروئی قتدرتتمند در سترنتگونی جتمهوری استلمی استت .امتروزه زنتان بتعنوان یك نیروی سیاسی متهم در
صتحنه حتضور دارنتد و می تتوانتند نتقش مهمی در تتحولت جتامتعه ایفاء نتمایند .این مستئله بتویژه در شترایطی كته جتمهوری
استلمی بتخاطتر تتضادهتای درونی ختویش تضعیف و در بترابتر امتواج نتوین متقاومتت و متبارزات تتوده ای مستتاصتل گشتته
استت ،اهمیتی دو چتندان دارد  .متبارزه زنتان علیه متردستالری بتخش جتدائی نتاپتذیر از پتروسته كلی متبارزه انتقلبی بتوده و
جمهوری اسلمی بدون شركت زنان در مبارزه انقلبی سرنگون نخواهد شد.

برخی پایه های عینی
كتنترل و ستركتوب سیستماتیكی كته طی بیست ستال تتوستط جتمهوری استلمی علیه زنتان اعتمال شتده ،بته متقاومتت ادامته دار
آنتان پتا داده استت  .اگترچته ستركتوب زنتان تتوستط حتكام استلمی بترختاستته از یك ضترورت ایدئتولتوژیك ت سیاسی فتوری رژیم
در عتقب رانتدن و بته سترجتای ختود نتشانتدن نیروی گستتاخی بتود كته در انتقلب 57بته میدان آمتد .امتا ستتم بتر زنتان از دلیل
تاریخی و ریشه های عمیقتری برخوردار است.
تتحولت ستاختتاری كته عتمدتتا در دهته 40شمسی تتوستط رفترمتهای امتپریالیستی در جتامتعه صتورت گترفتت ،متوجتب تغییرات
متهم در جتایگاه و نتقش زن در جتامتعه شتد  .بترخی اشتكال آشتكارا فتئودالی یا"ستنتتی "ستتم بتر زنتان تضعیف گشتت و بترخی
دیگر بتا اشتكال سترمتایه دارانته یا"متدرن "در هتم آمیخت .بتا جتذب زنتان بته بتازار كتار ،آداب و سننی كته زن را محتدود بته
ختانته و ختانتواده می كترد زیر ضترب قترار گترفتت .در رفتتار و انتتظارات زنتان نیز تغییرات مهمی صتورت گترفتت و
متناستبات اجتتماعی میان زن و مترد تتكان ختورد .رونتد رشتد سترمتایه داری در ایران نته تتنها زنتان را از ستتمهای سنتی رهتا
نتكرد بتلكه بتا در هتم آمیزی آنتها بتا اشتكال جتدیدتتر ،ستتم بتر زنتان را تشتدید كترد .زنتان ایران هتم از روابتط سنتی در رنتجند هتم
از تناقضات روابط مدرن با سنتی؛ مضافا تناقضات خود مناسبات سرمایه دارانه نیز عذاب شان را بیشتر كرده است.
در ایران امتروز ،كتماكتان ختانتواده بتعنوان یك واحتد تتولیدی در عترصته هتای متختلف اقتتصاد جتامتعه ت بتویژه در زمینه اقتتصاد
كتشاورزی ت نتقش ایفاء می كتند  .حتفظ و تتقویت ختانتواده بتعنوان یك واحتد تتولیدی علیرغتم تغییراتی كته در آن صتورت گترفتته
از متهمترین متشخصات متناستبات فتئودالی بتوده كته در قتلب آن محترومیت زنتان از حتق متالكیت ت بتویژه محترومیت زنتان
روستائی از حق مالكیت بر زمین ت قرار دارد.
نیازهتای تتوستعه سترمتایه داری ،بتخش قتابتل تتوجهی از زنتان شهتری را مترتتبا بته عترصته كتار ختارج از ختانته كتشانتده امتا
متوقعیت اجتتماعی زن ت بتویژه در روبتنای حتقوقی و فترهنگی جتامتعه ت هتمان استت كته بتود .این تتناقتض ،شهترهتا را بته نتقطه
اصطكاك و كانون حاد مسئله زن تبدیل كرده است.
تتوستعه متعوج و از شتكل افتتاده جتامتعه ت تتركیب متناستبات سنتی بتا متدرن ت در روبتنای فترهنگی جتامتعه نیز ختود را نتشان می
دهتد  .عتقب متانتده تترین ایده هتای قترون وستطائی بتر ستر مستئله زنتان بتا"متدرن تترین "ایده هتا تتركیب می شتود و هتمه بتعنوان
ابتزاری بترای كتنترل و ستركتوب زنتان بتكار گترفتته می شتود" .متزیتهای "چنین تتركیبی را زنتان بتا گتوشتت و پتوستت ختود در
دوران ستلطنت پهتلوی حتس كتردنتد  .چته در آن دوره و چته در دوران جتمهوری استلمی می تتوان متشاهتده كترد كته حتی
متردان ختانتواده هتای متدرن شهتری چتگونته از ایده هتای سنتی متردستالرانته و پتدرستالرانته بترای كتنترل زنتان و كتودكتان
خود سود می جویند.
طی دوران حتاكمیت جتمهوری استلمی ،استتثمار نیروی كتار زنتان گستترش بیشتری یافتته استت .بتویژه پتس از پتایان جتنگ
ارتتجاعی بتا عتراق و اجترای طترحتهای تتعدیل اقتتصادی حتضور زنتان در بتازار كتار رشتد شتتابتانی بتخود گترفتته استت .استفاده
از نیروی كتار زنتان نته تتنها در بیرون ختانته بتلكه در درون ختانته نیز افتزایش یافتته استت  .استتفاده از زنتان بتعنوان"كتارگتران
خانگی "ابعاد گسترده ای بخود گرفته است .اگر در گذشته زنان ت بویژه زنان شهری ت عمدتا به كار خانگی می پرداختند،
امتروزه بتخش گستترده ای از زنتان)حتی زنتان متتعلق بته اقتشار میانی (عتلوه بتر بتدوش كشیدن این كتار بته متشاغتل دیگری
مترتتبط گشتته انتد كته بترای تتامین متعاش ختانتواده ضتروریست  .طتبق آمتارهتای رسمی طی ستالتهای 70ت 1365رشتد شتاغتلن
زن ستالنته بته8ر  4درصتد و طی ستالتهای 75ت 1370این رقتم بته5ر  7درصتد رسیده استت .طی ایندوران دهتسالته ،تتعداد
زنتان شتاغتل از 975هتزار نتفر بته765ر  1میلیون نتفر رسید .اگتر نتقش نیروی كتار زنتان در بتخش اقتتصاد غیر رسمی هتم
بحساب آید ،اهمیت روندی كه در بسیاری از كشورها بدان"زنانه شدن نیروی كار "نام گذاشته اند ،روشنتر می شود.

این رونتد عینی استت كته تتاثیر بتلواستطه ای بتر جتنبش زنتان در ایران از ختود بتجای گتذاشتته و این جتنبش بتر بستتر آن
جتریان دارد  .علیرغتم ستركتوبتهای وحشیانته ای كته جتمهوری استلمی علیه زنتان بتراه انتداختت نتتوانستت متقاومتت زنتان را در
هتم شتكند؛ متقاومتت نستل زنتانی كته در پی انتقلب 57بیدار شتدنتد ،قتبل از اینكه فتروكتش كتند بتا امتواج جتدیدی از متبارزات
زنان تقویت شد و زمینه های مساعدتری برای براه اندازی یك جنبش انقلبی گسترده تر ایجاد كرد.
علیرغتم اینكه امتروزه زنتان اقتشار میانی شهتری هستتند كته نیروی اصلی جتنبش زنتان را تشكیل می دهتند امتا همین جتنبش
پتتانسیل آنترا دارد بتر فتعال شتدن زنتان طتبقات تتحتانی در متبارزه علیه متوقعیت ستتمدیدگی زنتان راه بتگشاید .افتشاگتریها و
متبارزات زنتان طتبقات میانی از این نتظر می تتوانتد بته بیداری و آگتاهی بیشتر زنتان ت و همچنین متردان ت طتبقات تتحتانی
یاری رساند.
كمونیستها و جنبش زنان
هیچ طتبقه ای بته انتدازه طتبقه كتارگتر در بته راه افتتادن جتنبش انتقلبی زنتان ذینفع نیست؛ چترا كته تتنها طتبقه ای استت كته
رهتائی اش در گترو رهتائی تتمامی بشتر از قید هتر شتكل و درجته ای از ستتم و استتثمار استت .چنین جنبشی نیروی طتتبقه
كتارگتر و ختلق را در عترصته سیاسی صتد چتندان می كتند؛ چترا كته ضتربته وارد آوردن بتر ستتم جنسی چتهار بتند نتظام سیاسی
در ایران را بته لترزه در میاورد؛ نته تتنها بته آگتاهی و طغیانتگری و تتوان نیمی از طتبقه كتارگتر می افتزاید بتلكه نیم دیگر
)متردان ( را نیز از بتند ایده هتای كتهن رهتا میكند و راهتگشای پیگیری بیشتر و رزم آگتاهتانته تتر بترای سترنتگونی نتظم كتهن
میتشتود .جتنبش زنتان ،متحتد استتراتتژیك طتبقه كتارگتر در نتابتودی جتامتعه كتهنه و ایجاد جتامتعه نتوین می بتاشتد .این اتتتحاد،
ائتتلفی متوقتی و تتاكتیكی بین دو گتروه اجتتماعی بتر ستر یكرشتته اهتداف فتوری و كتوتتاه متدت نیست؛ بتلكه از یك ضترورت
تتاریخی و درازمتدت بتر ختاستته و از اهمیتی استتراتتژیك بترختوردار استت .ستتم جنسی و ستتم طتبقاتی در هتم بتافتته شتده و
نتابتودی یكی بتدون نتابتودی آن دیگری غیر ممكنستت .قیود ستتم و نتابترابتری بتر دستت و پتای زنتان ،حتلقه هتای هتمان زنجیری
استت كته هتمه ستتمدیدگتان را بته بتند می كشتد .نتابتودی ستتم بتر زنتان بتا نتابتودی متالكیت ختصوصی گتره ختورده استت .از هتمیتن
رو متبارزه زنتان بترای كستب رهتائی یك قتوه محتركته متهم در انتقلب ستوسیالیستی و یكی از كتانتونتهای متهم متبارزه بترای
پیشرفتت ستاختتمان ستوسیالیسم متحسوب می شتود .شتركتت هتمه جتانتبه زنتان در انتقلب بته معنی تتقویت عتنصر ستوسیالیستی
انتقلب می بتاشتد  .بی جهتت نتبود كته متائتوتتسه دون رهتبر پترولتتاریای بین المللی در متبارزه علیه بتورژوازی نتوختاستته در
جامعه سوسیالیستی تاكید ورزید كه"انقلب فرهنگی آتی توسط زنان و برای زنان بپا خواهد شد".
متضافتا ،در كتشورهتای تتحت ستلطه ای چتون ایران ،متبارزه زنتان نتقش پتر اهمیتی در پیروزی انتقلب دمتكراتیك ایفاء می
كتند  .بتا تتوجته بته كتاراكتتر نیمه فتئودالی ستتم جنسی در ایران ،زنتان نیروی مهمی بترای پیشبرد تتحولت دمتكراتیك ضتد
فتئودالی هستتند  .جتنبش زنتان علیه قیود متردستالری و پتدر ستالری مستتقیما متناستبات نیمه فتئودالی حتاكتم بتر جتامتعه را زیر
ضترب می بترد  .تتامین حتقوق بترابتر زنتان در متالكیت بتر زمین ،ارث و در تتصاحتب و اداره متایملك ختانتواده ،تتحقق شتعار
دستتمزد بترابتر در متقابتل كتار بترابتر بترای زنتان و متردان و بترابتری حتقوقی میان زنتان و متردان در سیاستت اقتتصاد ،و
فترهتنگ و بترقتراری قتوانین دمتكراتیك ازدواج و طتلق نیازمتند تتحولت ریشه ای استت .اینها تتحولت دمتكراتیكی هستتند
كه فقط تحت رهبری طبقه كارگر امكان پذیرند و راه را برای تحولت سوسیالیستی باز می كنند.
پیش بترد چنین تتحولت عمیقی در گترو بسیج انتقلبی اكتثریت زنتان استت و زنتان كتارگتر و دهتقان نیروی عتمده پیشبرنتده
آن ختواهتند بتود .طتریق عتمده بسیج این نیرو بتا بترپتائی و تتوستعه جتنگ انتقلبی بتا هتدف كستب قتدرت سیاسی استت؛ چترا كته
تتنها بتا اعتمال قهتر انتقلبی استت كته ختشم و انترژی كتامتل ستتمدیده تترین ستتمدیدگتان رهتا ختواهتد شتد و بتا تكیه بتر آن می تتوان
متناستبات ارتتجاعی كتهنسال را از میان بترداشتت .اعتمال جتبری ستتم بتر زنتان را فتاكتتها و رویدادهتای روزانته زنتدگی نتشان

می دهتد  .این تتوهتم متحض استت كته بتتوان اتتوریته پتدرستالرانته و متردستالرانته را ت بتویژه در روستتاهتا ت بتدون پشتتوانته یك
جتنگ انتقلبی علیه دولتت ارتتجاعی در هتم شكستت .این حقیقتی استت كته متائتوئیستها آنترا بهیچوجته متسكوت نتگذاشتته و در
تتمامی جتنبشهای تتوده ای بتا صتراحتت بتر آن بتعنوان تتنها راه رهتائی ستتمدیدگتان)منجتمله رهتائی زنتان (تتاكید می گتذارنتد .این
امتر را تتجارب انتقلبی دور و نتزدیك و امتروزه تجتربته انتقلب در پترو و نتپال و نتقش و شتركتت فتعال زنتان در آنتها ثتابتت
كرده است.
بتا چنین دورنتمائی استت كته كتمونیستهای انتقلبی در شترایط متختلف وظتایف ختویش را در قتبال جتنبش زنتان بتر عهتده می
گیرند و بر شركت همه جانبه زنان در جنبش انقلبی تاكید می ورزند.
سمت جنبش زنان
جتنبش زنتان می تتوانتد و بتاید بیش از پیش در عترصته سیاستت دختالتت نتماید" .غیر سیاسی نتگاه داشتتن جتنبش زنتان "راه را
بترای ختلع ستلح و بی متایه شتدن جتنبش زنتان بتاز میكنند .مستئله زنتان ،یك مستئله سیاسی استت .ایتن واقتعیتت را حتتی رژیتم
جتمهوری استلمی و امتپریالیستها بتا طترحتهای فتعالی كته بترای متهار زنتان دارنتد ،نتشان میدهتند .پیتش نتكتشیتدن چتارچتوبته هتای
سیاسی متشخص كته متنعكس كتننده متنافتع سیاسی و اجتتماعی اكتثریت زنتان ایران استت ،آگتاهتانته یا نتاآگتاهتانته این جتنبش را بته
چارچوبه سیاست و برنامه و طبعا منافع بانیان و نگهبانان ستم بر زن می كشاند.
از همین رو ،جتنبش زنتان بتاید مترزسیاسی روشنی بتا دشتمنان ختویش تترسیم كتند .نمیتوان بتا نتمایندگتان سیاسی ،سیستمی كته
هتر ثتانیه ستتم بتر زن را تتولید و بتازتتولید میكند یكجا قترار گترفتت و صتحبت از متبارزه علیه ستتم بتر زن نتمود .جتنبش زنتان
نمی تتوانتد چتشم امید بته امتپریالیستها و نیروهتای ارتتجاعی داشتته بتاشتد .این ختط تتمایز شتالتوده استتقلل سیاسی جتنبش زنتان
استت  .نته از شتر متناستبات سنتی و زن ستتیزانته ای كته جتمهوری استلمی متدافتع آنستت می تتوان بته امتپریالیسم پتناه بترد و نته
از دستت دهشتت هتای متدرنیسم متردستالرانته ای كته امتپریالیستها بترای زنتان كتشورهتای تتحت ستلطه بته ارمتغان آورده انتد می
تتوان بته جتمهوری استلمی و ایده هتای سنتی متكی شتد .بتدون داشتتن ختطی روشتن در این زمینه می تتوان بته ختطا رفتت.
اتتكاء یا امتیاز دادن بته فترهتنگ سنتی در متقابتله بتا فترهتنگ امتپریالیستی بتراحتی می تتوانتد مترز میان جتنبش زنتان بتا
جتمهوری استلمی را مختدوش كتند .بته همین تترتیب اتتكاء بته امتپریالیسم تتحت این عتنوان كته جتنبش زنتان فتقط بتاید جتمهوری
استلمی را آمتاج ختود قترار دهتد ،نیز نتادرستت بتوده و متانتع رهتائی زنتان می گتردد .نتظام متوجتود در كتشور متا حتاصتل
عتملكرد و اتتحاد امتپریالیسم و مترتجعین داختلی استت .زنتان بتا دو فترهتنگ كتهنه روبترویند كته در اتتحاد بتا یكدیگر بستر می
بترنتد ،فترهتنگ كتهنه نیمه فتئودالی و فترهتنگ كتهنه امتپریالیستی ،كته در پیونتد تتنگاتتنگ بتا یكدیگر علیه زنتان بتكار گترفتته می
شوند  .جنبش زنان با هیچكدام از آنها نمیتواند و نباید بدنبال وجوه مشترك باشد.
بتحث غیر سیاسی بتودن جتنبش زنتان بتویژه در شترایط كتنونی می تتوانتد ضتربتات جتدی بته جتنبش زنتان وارد آورد .در
شرایطی كه جامعه شاهد بروز جنبشهای سیاسی ت طبقاتی ،مختلف است .پاره ای نیروهای سیاسی گوناگون با چنین بحثی
و تتحت تتوجیهات متختلف می تتوانتند متانتع حتضور و طترح مستتقل جتنبش زنتان در صتحنه سیاسی جتامتعه شتونتد و صتحنه
سیاسی متردانته گتردد  .حتی بترخی نیروهتای انتقلبی میتوانتند بتطور ختودبتخودی دنتبالته رو جتو سیاسی گتردنتد و صترفتا مستئله
زنتان را بتصورت اعتطای بترخی حتقوق بته زنتان طترح كتنند تتا بتراه انتدازی یك جتنبش آگتاهتانته و انتقلبی .دعتوت زنتان بته
دختالتت هتر چته بیشتر در امتر سیاستت ختود محكی استت بترای ارزیابی نیروهتای طتبقاتی ای كته متدعی رهتائی زنتان می
باشند.
جنبش زنان ،باید یك استراتژی انقلبی اتخاذ كند؛ به رفرمهای وعده داده شده امید نبندد .این مسئله بویژه در شرایطی كه
ستران جتمهوری استلمی تتوستط جتریان متوستوم بته فمینیستهای استلمی وعتده اصتلحتاتی در قتوانین حتاكتم بته نتفع زنتان می

دهتند از اهمیت زیادی بترختوردار استت  .بترخی هتا تتصور وارونته ای از این جتریان دارنتد؛ مبنی بتر اینكه آنتان بهتر حتال می
ختواهتند كتاری بترای زنتان انتجام بتدهتند  .این تتصویری وارونته استت ،زیرا این جتریان دقیقا بترای متهار و كتنترل و بته كجتراه
كتشانتدن جتنبش زنتان از ستوی جتمهوری استلمی بتراه افتتاده استت .واقعیت این استت كته حتركتت زنتان علیه سیاستتهای زن
ستتیزانته جتمهوری استلمی بته ابتعادی رسیده استت كته بترای رژیم ختطرنتاك استت .در متقابتله بتا این مستئله استت كته رژیم بته
چتاره جتوئی پترداختته و این جتریان را بتراه انتداختته استت .آنتها بته ایدئتولتوژی مترد ستالرانته استلمی متكی هستتند .در عیتن
حتال اصتلحتاتی جتزئی می ختواهتند كته هتدف اصلی اش آب پتاشیدن بتر روی ختشم زنتان و از بین بتردن شتور و شتوق
متبارزاتی و شتكاف انتداختتن بین زنتان ،و فترصتت ختریدن بترای دشتمن استت .آنتان از طتریق حتجاب رنگی می ختواهتند
زنجیرهتای استارت زنتان را نتو جتلوه دهتند؛ و یا بتا انگشتت نتهادن بتر بترخی ختواستتهائی بسیار جتزئی كته فتقط محتدود بته یك
قشتر نتازك استت و امید بستتن بته التطاف جتمهوری استلمی ،بته تتوهتماتی در بین زنتان دامتن زنتند و كتل این نتظم ارتتجاعی
مردسالرانه را از بحرانی كه دچارش گشته نجات دهند.
مستئله این نیست كته نمی تتوان جتمهوری استلمی یا امتپریالیستها را وادار بته هیچ رفترمی در وضعیت زنتان كترد یا بترای
رفترم نتباید متبارزه كترد؛ و یا اینكه هتر كتس بترای رفترم در چتارچتوب سیستم متوجتود كتار كتند را بتاید جتزء دشتمن دانستت.
متبارزه كتردن بترای عتقب رانتدن جتمهوری استلمی در اینجا و آنتجا بتا وارد یك ختانته شتدن بتا آن ،فترق دارد .متضافتا،
رفترمتهای واقعی) نته وعتده رفترم یا رفترمتهای تتوختالی كته یك چیز را از در جتلو بیرون میرانتند و از در عتقب وارد میكنند (
تتنها بتا متبارزه انتقلبی و بتا اتتكا بته متبارزات ختود تتوده هتا بتدستت میاید  .بین متبارزه بترای رفترم)بتطریقی انتقلبی (بتا
رفترمیسم زمین تتا آستمان تتفاوت استت .بین رفترمی كته در اثتر متبارزات تتوده هتا حتاصتل می شتود بتا رفترمی كته از بتال اعتطا
میشود نیز تتفاوت بسیاری متوجتود استت  .غتالتبا رفترمتهای از بتال تتدریجی و دردآور و شتكننده می بتاشتند .مستلما ،جتنبش زنتان
می تتوانتد از هتر روزنته ای بترای تتقویت صتفوف متبارزه انتقلبی زنتان علیه كتل نتظام ارتتجاعی استتفاده كتند؛ امتا بتدون تقلیل
اهتداف و چتشم انتداز جتنبش زنتان و بتدون دستت شستتن از سیاستت اتتكاء بته نیروی تتوده هتا .آنتچه كته بتاید متورد متخالتفت قترار
بگیرد اسیر كتردن جتنبش زنتان در قتفس تتنگ استتراتتژی رفترمیستی و متبارزه در چتارچتوب قتوانین جتمهوری استلمی یا
نترمتهای پتذیرفتته شتده از ستوی قتدرتتهای امتپریالیستی استت .بتاید بتا نیروهتا ،تتزهتا و طترحتها و افتقهائی كته میخواهتند از جتنبش
زنتان پلی بتسازنتد تتا دره عمیقی كته میان متردم)متشخصا زنتان( و جتمهوری استلمی متوجتود استت را پتر كتنند ،متخالتفت
كرد.
جتنبش زنتان بتاید بترای یك اتتحاد دمتكراتیك تتلش كتند؛ در چتارچتوب وحتدتی متردمی و رزمتنده ،زمینه هتای متبارزه دوستتانته
میان گترایشات و بترنتامته هتای متختلف درون ختلق را فتراهتم كتند؛ استتقلل و ابتتكار عتمل گترایشات متختلف را بته رسمیت
بشناسد  .وجتود گترایشات سیاسی گتونتاگتون در جتنبش دمتوكتراتیك زنتان امتری طبیعی استت چترا كته زنتان نیز بته طتبقات تقسیم
میشونتد  .مترزبتندیهای سیاسی و ایدئتولتوژیك جتنبش سیاسی ختواه نتا ختواه در جتنبش زنتان متطرح ختواهتد شتد دقیقا بته آن دلیل
كته زنتان اقتشار و طتبقات متختلف ختلق در عین داشتتن وجته اشتتراك در زمینه ستتم بتر زن ،متتعلق بته اقتشار و طتبقات متختلفند
و دیدگتاه طتبقاتیشان نتگرش آنتان را بته مستئله زنتان و راه حتلها را رقتم میزنتد .عتلوه بتر این زنتان بتا این یا آن گترایش درون
جتنبش سیاسی ستمت گیری میكنند و این نته تتنها اشتكالی نتدارد ،ختوب هتم هستت .زنتان درعین اینكه بتخاطتر مستئله ستتم بتر
زن یك نیروی اجتتماعی متشخص هستتند ،بخشی از طتبقات گستترده تتر نیز میباشتند و ختواه نتاختواه بتا این یا آن گترایش
سیاسی درون جنبش سیاسی سمت گیری میكنند یا آن را بوجود میاورند.
ضتدیت بتا جتمهوری استلمی و سیاستتهای ستركتوبتگرانته آن چته در زمینه زنتان و چته در رابتطه بتا دیگر ستتمدیدگتان و
متخالفین جتمهوری استلمی؛ ضتدیت بتا امتپریالیسم و بیدادگتریهای آن در هتمه جتا؛ حتفظ استتقلل از كلیه دولتتهای جتهان 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 چتارچتوبته ای ،جتنبش زنتان بتاید بتتوانتد متنعكس كتننده متنافتع و متسائتل اكتثریت زنتان جتامتعه بتاشتد .از این رو بتاید
متدافتع حتقوق زنتان زحتمتكش كتارگتر و دهتقان بتاشتد و ختود را محتدود بته متسائتل و متنافتع زنتان طتبقات میانی و شهتری نتكند .
همچنین بتاید دربتر گیرنتده زنتان تتمام ختلقهای ستتمدیده ایران و زنتان متهاجتر افتغانستتانی بتاشتد؛ از این رو بتاید بتا تتنگ نتظری
ملی مترز تتمایز داشتته و متانتع نتفوذ جتریانتات و گترایشات شتوونیستی فتارس شتود .جتنبش زنتان بتاید بته طترق گتونتاگتون بته
ارتقا آگاهی و دامن زدن به مبارزه علیه ستم بر زن در میان كلیه اقشار و طبقات خلقی و ملل ایران بپردازد.
جتنبش زنتان بتاید اشتكال گتونتاگتون ستتم بتر زن را بتدون قید و شترط و متلحتظه افتشا كتند ت از عتریانتترین اشتكال ستتم فتئودالی
بته زنتان تتا اشتكال پتوشیده تتر بتورژوائی و امتپریالیستی آن .از ستتمهائی كته بته بخشی از قتانتون حتكومتی تتبدیل شتده تتا آن
دستته كته از طتریق متذهتب ،عترف و عتادت بته اجترا در میایند .همچنین بتاید بتدون قید و شترط از كلیه متبارزات زنتان در هتر
گوشه جهان و علیه هر گونه ستمی كه بر آنان روا میشود ،حمایت كند.
جتنبش زنتان عتمدتتا بتاید ختود را متشغول بتال بتردن آگتاهی زنتان و بسیج آنتان بترای طغیان علیه این ستتم كتند ،امتا بتاید بته
ارتتقاء ستطح آگتاهی متردان نیز تتوجته كتند و بترای گسستت آنتان از افتكار متردستالری و هتمدستتی بتا نتظامی كته هتم ختون زنتان
را می مكد و هم مردان را مبارزه نماید.
جتنبش زنتان بتاید بتطور كلی از زنتانی كته پیشگام متبارزه جتدی و ختونین علیه حتكومتت میشونتد و متشخصا از زنتان زنتدانی
سیاسی حمایت كند.
جتنبش زنتان بتاید تتبدیل بته تتریبون قتدرتتمندی بترای دفتاع از كلیه ستتمدیدگتان شتود؛ بتاید از متبارزات اقتشار و طتبقات
گتونتاگتون ختلق علیه ستتم و استتثمار حتمایت كتند؛ بتاید علیه متظالتم و بیدادگتریهائی كته در جتهان علیه تتوده هتای متردم رخ
میدهد عكس العمل نشان دهد.
جتنبش زنتان بتاید رزمتنده بتاشتد؛ و ختود را بته چتارچتوبته هتای رسمی و "متحترمتانته "و قتابتل تحتمل بترای حتكام كتشورهتای
مختلف محدود نكند .جنبش زنان نباید درگیر به قدرت رساندن این زن یا آن زن در حكومتهای ارتجاعی شود.
تتنها بتا جتلو گتذاشتتن چنین چتشم انتداز سیاسی استت كته جتنبش زنتان می تتوانتد نتقش متوثتر و مهمی در تتحولت كتشور ایفاء
كند.
كمونیست ها و سازماندهی جنبش زنان
نتقش و فتعالیت كتمونیستهای انتقلبی درون جتنبش زنتان بترای جهتتگیری آتی این جتنبش كلیدی استت .هتر انتدازه كتمونیستها
بتتوانتند بتر دامتنه و عتمق فتعالیتهای آگتاهتگرانته و ستازمتانتگرانته ختویش بیفزایند ،بیشتر می تتوانتند سمتگیری هتای سیاسی فتوق
الذكر را در این جنبش جا بیاندازند.
وجتود یك شترایط عینی متساعتد زمینه را بترای پیشبرد كتار گستترده تتوده ای و فتعالیتهای متحتدانته فتراهتم آورده استت .در متن
چنین شترایطی زنتان پیشرو كتمونیست ت یعنی زنتانی كته آمتال و آرزو و هتدفتشان رهتائی كتل بشتر از هتر نتوع ستتم و استتثمار
استت نته رهتائی فتقط یك بتخش از آن ت بهتتر می تتوانتند تتمامی نیروهتائی را كته می تتوان متحتد كترد ،حتول یك ختط دمتكراتیك
انتقلبی متحتد كتنند  .فتعالیتهای متبارزاتی آنتان می تتوانتد نتقش متوثتری در شتكل دادن بته یك قتطب انتقلبی ایفاء كتند تتا دوستتان
جتنبش زنتان بته ستوی آن جتلب شتونتد و دشتمنانتش از آن دور شتونتد .كتمونیستها بتاید بتا هتر نیروئی بته فتراختور حتالتش متبارزه
را بته پیش بترنتد؛ بین سترستختانی كته از یك ختط و بترنتامته بتورژوا رفترمیستی منسجتم و گتاه ارتتجاعی پیروی میكنند بتا
دیگرانی كته یك ختط در میان گترایشات بتورژوا رفترمیستی از ختود نتشان میدهتند تتفاوت بتگذارنتد؛ و بتر متبنای تتمایزات
سیاسی تعیین كتننده ،وحتدتی انتقلبی در جتنبش زنتان بتوجتود آورنتد .متمطئنا تعمیق و جتا افتتادن این معیارهتا زمتان و متبارزه
ختواهتد بترد و از هتمان ابتتدا هتمه آنتها تتامین نتخواهتد شتد .تتازه در هتر چترخشی از اوضتاع سیاسی جتامتعه ،دوبتاره متبارزه در

جتنبش زنتان بتر ستر هتمان متسائتل بتراه ختواهتد افتتاد و هتمان متسائتل در اشتكال جتدید بته میدان ختواهتند آمتد .جتنبش زنتان می
تواند در نتیجه مبارزات كمونیستها رزمنده تر و انقلبی تر شود.
جتنبش زنتان بترای اینكه بتصورت یك جتنبش پتایدار بتاقی بتمانتد نیازمتند آنستت كته از یك ستتون فتقرات تشكیلتی متحكم
بترختوردار بتاشتد .سیاستت رزمتنده ،تشكیلت رزمتنده می ختواهتد .تشكیلت رزمتنده افتراد ثتابتت قتدم و پیگیر می ختواهتد.
حتضور هتزاران زن كته در ستطوح متختلف فتعال بتوده و حتاضترنتد بته اشتكال گتونتاگتون گتامی در جهتت اهتداف جتنبش زنتان
بتردارنتد و همچنین وجتود متحافتل گتونتاگتون زنتان نته تتنها نتقطه قتوت این جتنبش می بتاشتد بتلكه ختود تتاكیدی استت بتر نیاز بته
ایجاد چنین ستتون فتقرات تشكیلتی .هتر چتقدر بهتتر بتتوان بتا اتتكاء بته افتراد متعهتد و متطمئن و بتهم پیوستته و متنضبط هستته
هتای رهتبری كتننده را ستازمتان داد ،بهتتر می تتوان تتوده هتای بیشتری را درگیر متبارزه نتمود و از تتوان و انترژی آنتها در
زمینه های مختلف سود جست.
شترایط سیاسی حتاكتم بتر كتشور یعنی اعتمال سیاستت تترور و ستركتوب انتقلبیون ،ضترورت مخفی بتودن چنین ستتون فتقراتی
را التزم آور می كتند  .بتدون وجتود یك ستتون فتقرات مخفی تشكیلتی حتی نمیتوان از بترخی فتعالیتهای علنی و قتانتونی نیز
بتطور متناستب استتفاده كترد  .تتجارب انتقلبی بتویژه در كتشورهتائی كته دیكتاتتوری و ختفقان بتر آنتها حتاكتم استت ،تتاكیدی استت
بتر پیشبرد روش انتقلبی و مخفی  .اتتخاذ روشی غیر از این بیان تتوهتم نستبت بته دشتمن استت و می تتوانتد فتعالین اصلی این
جتنبش را بته زیر تیغ دشتمن بترانتد  .نمی تتوان و نتباید بته حتجاب نتازك بتورژوا دمتكراسی كته گتویا قترار استت بتر دیكتاتتوری و
ختفقان عتریان كشیده شتود دل بستت؛ و یا فتریب شتعارهتای جتناحتهائی از حتكومتت بتر ایجاد تتشكلت مستتقل غیر حتكومتی را
ختورد  .قتصد آنتها در بتراه انتدازی چنین تتشكلتی ایجاد ستوپتاپ اطمینان بترای جتلوگیری از انتفجار تتوده ای استت .بعلوه
تتجارب تتاریخی متشخصا تتجارب متبارزاتی متردم در دوران دمتكراسی نتاقتص در ستالتهای  02تتا 23و 65تتا 06بتخوبی
نتشان داده تتا زمتانی كته این قبیل رژیمها در اثتر شتكل گیری بحترانتهای انتقلبی گستترده تضعیف نتشونتد و یا بته دلیل دیگری
دچتار انتشقاق و ضتعف متفرط نتگردنتد نمی تتوان انتتظار پتاگیری تتشكلت علنی و مستتقل تتوده ای را داشتت .حتی در چتنان
دورانهائی نیز باید با دید گسترده تری به مبارزات توده ای نگاه كرد و تمامی ساختار تشكیلتی را علنی نكرد.
امتروزه جتنبش زنتان از امتیازات معینی بترختوردار استت كته می تتوان از آن بترای پیشبرد این سیاستت تشكیلتی ستود
جستت  .بترای متثال وجتود یك جتنبش نستبتا متتشكل در ختارج از كتشور و حتضور دهتها زن فتعال و بتا تجتربته یك نتقطه قتوت
متهم متحسوب شتده و متوقعیت متساعتدی را هتم از زاویه متحتد شتدن و هتم از زاویه كستب تتجارب گتونتاگتون جتنبش زنتان در
ستطح بین المللی فتراهتم آورده استت  .جتنبش زنتان در ختارجته بتنوبته ختود می تتوانتد نتقش متوثتری در تتقویت جتنبش زنتان 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 ستتون فتقرات تشكیلتی از زنتان انتقلبی كته بته شیوه ای پیگیر و خستتگی نتاپتذیر فتعالیت كتنند؛ بتا متهارت كلیه شیوه
هتای متبارزاتی علنی و مخفی را بتكار گیرنتد ،و ابتزار و امتكانتات متناستب را بتا تتوجته بته شترایط متشخص بتكار گیرنتد ،نتقش
حیاتی بترای پیشروی جتنبش زنتان دارد  .در رونتد متبارزه ،اشتكال متبارزاتی و فترمتهای تشكیلتی متناستب را می تتوان كتشف
كرد و به ایده های تكامل یافته تری دست یافت و گامهای قدرتمندتری را در جهت رهائی زنان سازمان داد.

