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 مقدمه
 
 

زنان ايرانی ما نند زنان ساير مليتها، از ديرباز تحت ستمی مداوم قرار داشته و موجوديت  آنها 
 .  استهيچگاه به رسميت شناخته نشده

 
با کمی  سگا لش و پژوهش در روابط اجتماعی حاکم بر جوامع، در خواهيم يافت که وضع                           

 .زنان هر ملتی نشان دهنده ی  روابط اجتماعی آن ملت است
 

اگر گنجاره فعلی در جامعه را شسته و با ديد گان باز به آن نظر افکنيم به ابعاد اسفبار موقعيت                    
موقعيت چنان دهشتبار بوده، که از مرزهای خانواده گذر کرده            زنان دست خواهيم يافت؛  اين         

برای مثا ل، بيان نام زن      . و با فرهنگ و زبان متداول حاکم بر جامعه، خود را پيوند داده است              
برای بسياری از خانوادهای ايرانی عيب محسوب شده و آنان برای اينکه خود را از اين عيب                    

وس، والده بچه ها، عورت، زن زی، و يا از نام پسرارشد                    مبرا کنند از واژه های مانند نام          
، قول مردانه، ای نامرد، و      ) ١(اصطا حا تی نظير آقا با ال سر، اگر مردی           . استفاده می نما يند   

هزاران مثال ديگر به خوبی نشان دهنده ی اين مطلب هستند که چگونه زبان فارسی تحت تاثير 
 .قرار گرفته استروابط اجتماعی منحط  مرد سا الری  

 
اکثريت قريب به اتفاق خانواده های ايرانی دوست دارند بچه اولشان پسر باشد و آن را شگون                    

دخترها را از شکوهندگی و بلندپروازی باز داشته و به آنها القابی                  . خانه و خانواده می دانند      
روی ازدواج و بچه نظير مادر مقدس و زن خانه داده، تا سر به هوا نشده و تمامی فکر خود را 

 .دار شدن متمرکز نمايند
 

قانون حاکم بر جامعه، دروس مدارس، قهرمانان داستانها و ورزشها، همه و همه در حمايت از     
وظايف يکی پس از ديگری در جلوی پای زنان گذاشته می                   . طراحی شده است   ) ٢(مردان  
 :شود

 . مرد بلند نکندزن بايد حرف گوش کن و محجوب بوده و صدای خودش را به روی -
 .زن بايد مادر خوبی برای بچه هايش باشد -
 .زن بايد با لباس سفيد به خانه بخت رفته و با لباس سفيد از آن بيرون بيايد -

 
همانطور که مالحظه می کنيد زنان از همان ابتدا با تهاجم گرداسانه ی جامعه و خانواده روبرو 

آنان چون سپر پدافندی    . جع فريا د رسی برسانند    گشته، بدون آنکه بتوانند شکايت خود را به مر         
عادت « برای مهار حمالت پيگير و مداوم جامعه ندارند؛ اخالق و سنن مهاجمان را بصورت                  

 . پذيرا گشته و به همين علت در عرصه زندگی خانوادگی، مورد ظلم قرار می گيرند» رفتاری
 

ا تا قبل از ازدواج، مسا له ی بکارت          عالوه بر اين مسا ئل ، مطلب مهم ديگر در مورد دختره             
تمامی داما دها از نها لگاه می             . دختر ايرانی بايد قبل از ازدواج دست نخورده باشد                . است

اگر در شب اول ازدواج به        . آنان طا لب کاالی بکر هستند       . خواهند با دست پر بيرون بيا يند         
ر را به خانه پدر و مادرش باز          باکره نبودن عروس خود پی ببرند، طبق قانون می توانند دخت             

معلوم نيست اگر اين قانون در مورد مردان نيز اعتبار داشت چه حادثه ای پيش می                      . گردانند
 !آمد



 ٣

بر آن از هيچ گونه ستم و            ) ٣(زنان ايرانی در جامعه ای به سر می برند که سران حاکم                        
ا ستمتاع و    . ت می کنند   اجحافی در حق آنان کوتاهی نکرده و به زور آنان را به انزوا دعو                     

بهره گيری ا ز زنان در اشکا ل مختلف و قرون وسطا ئی کاری است متداول، و براحتی                                
 . نوشيدن آب برای مردان ميسر شده است

 
از آنجا که هميشه زنان بوسيله نظام طبقاتی در حاشيه قرار گرفته و ناتوان ترين موقعيت را                        

هجوم گردسان و گماشتگان جامعه طبقاتی قرار گرفته در جامعه کسب نموده اند، همواره مورد 
حقوق زنان مجموعه ای است به هم پيوسته که حمله به هر گوشه ای از آن، حمله      . و می گيرند  

لذا هيچ اندازه و حدی برای      . به کل مجموعه محسوب گشته و مقدمه ی حمالت  بعدی می باشد             
 آن تنها بوسيله ی مبارزه خود زنان تعيين          حقوق آنان کافی و پايدار محسوب نگرديده و ميزان         

حمله به حقوق و جنبش زنان، همچنين سرآغاز حمله به حقوق ساير اقشار و طبقا ت      . می گردد 
، سوسياليست تخيلی فرانسه،  در       » جارلز فوريه «در اين مورد     .  محروم جامعه نيز می باشد     

ميزان آزادی زنان،   : " در آورد صد و اندی سال پيش کلمات فراموش ناشدنی زير را بنوشته                
 ".وسيله طبيعی سنجش آزادی بطور اعم است

 
آخوندها ی   . با  يک مثال تاريخی از وطنمان به توضيح مطلب فوق مبادرت می ورزم                                

 اسفند  ١٩واپسگرای حاکم بر ايران در نخستين تهاجم خود به دستاوردهای انقالب، در تاريخ                  
به پيامد اين عمل  که در آن زمان            .  ايران حاکم کردند    ، حجاب اجباری را به زنان       ١٣٥٧ماه  

بسيار بی اهميت تلقی شد، حمله ی بسيار گسترده  تری از جانب آخوندهای واپسگرا به مليتها،                  
سازمانهای سياسی، شوراها و کانونها فرهنگی و غيره آغاز گرديد که سرانجام به اختناق فعلی          

 . منجر شد
 

 زنان، نفی اين افسانه است که زنان هميشه در تاريخ رل مادون                  يکی از جنبه های آگاهی در       
اين مسئله باعث اعتماد به نفس آنان شده و به آنها                   . اجتماعی و پست تر را بازی کرده اند             

امروزه ، پس از طی سالها پيکار و مبارزه تعداد زيادی از زنان به              .  نيروی تازه ای داده است    
 انقياد آنان شده پرداخته، و دريافته اند که آزادی زنان تنها به                   رد کليه افسانه ها يی که باعث         

 ). ٤(دست خود زنان امکان پذير است 
 

بررسی چگونگی سازماندهی مبارزات زنان و لزوم ا يجاد تشکالت مستقل آنان،  يکی از                           
 .بحث های داغ امروزی بوده  که  سعی می کنم بطور اجمالی به آن بپردازم

 
  قل زنا نضرورت تشکل مست

 
آنچه ما نياز داريم تنها کار تشکيالتی در مقياسی که ميليونها نفر را شرکت دهد نيست،                        " 

بلکه ما به کار  تشکيالتی در کوچکترين مقياس نيز نيازمنديم و اين برای زنان امکان کار را                   
 »لنين« ) . ٥"  (نيز فراهم می کند

 
آنان عالوه بر دست و پنجه        . ان زندگی می کنند    بدون ترديد بايد بگويم که زنان در دنيای مرد           

نرم کردن با ستم طبقا تي، روزانه با ستم ديگری روبرو هستند که در تمام لحظات بمانند شبح                     
 . به دنبا ل آنانست؛ نام اين ستم، ستم جنسی است

 



 ٤

ستم جنسی ستمی است که ريشه در ساختار زندگی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی داشته و                    
 .له ی جامعه طبقاتی تداوم و تشديد می يابدبوسي

 
 با  درک مطلب فوق، بايد به اين استنتاج فکری دست يابيم که لزوما زنان با انقالب پرولنری                      

لذا در راستای نابودی اين ستم       ). ٦(رها نگشته بلکه همچنان با معضل ديگری روبرو هستند             
ای يک برنامه انقالبی و رهائی بخش می دوگانه، زنان به جنبش و تشکالت مستقل خود که دار       

اين مسئله به   . باشد احتياج دارند؛ سازمانی که از بطن مبارزات توده ای خود زنان بيرون آيد                 
آنها فرصت می دهد که آنان عالوه بر مبارزه روزانه، در جنبش های کارگری، جنبشهای رها                 

 .شند، شرکت کننديبخش ملی و غيره که درآن تحت ستم مشترکی با مردان می با
 

بايد توجه داشت که يکی از پايه های اصلی انقالبات در مقياس جهانی حضور فعال زنان است                  
: " در اين رابطه لنين می نويسد      . که موضع طبقاتی آن بوسيله مبارزه سياسی تعيين می گردد            

ست که  تجربه همه جنبشهای آزاديبخش نشان داده است که موفقيت يک انقالب متکی بر اين ا                   
 ).٧(جه اندازه زنان در آن شرکت می جويند 

 
 

 داليل لزوم دفاع از تشکالت مستقل زنان
 

 
جامعه طبقاتی به زنان ياد داده که به قدرت فکری، استعداد، اراده، عقل و هوش خود                     -١

هميشه سمبل بی   » زنانگی« جوهر  . بعنوان يک شخص و جنسيت ايمان نداشته باشند         
ر منطقی بودن، زشتی، ناتوانی، مکر و نقصان معرفی شده              ارادگی، مطيع بودن، غي    

در راستای نابودی اين تفکرات پوسيده، زنان ضمن شرکت در تشکالت                   ). ٨(است  
مستقل خود و در جريان مبارزه، نه تنها باعث تغييرات اساسی در جامعه شده، بلکه                      

مستقل، بوجود  يکی ديگر از ثمرات مثبت تشکيالت         ). ٩(خودشان نيز تغيير می کنند        
آوردن اعتماد به نفس برای زنان است؛ زنان در اين تشکالت با قبول يک سری                               

 . تبديل می شوند» روشنفکران ارگانيک « مسئوليت، اعتماد به نفس پيدا کرده، و به 
 

زنان مبارز زيادی وجود دارند، که برنامه ی از پيش طراحی شده احزاب و گروهها                     -٢
 . بر عليه ستم طبقاتی و جنسی مبارزه  می کنندرا قبول نداشته و خودشان

 
، در   )١٠( در شرايطی که هيچ حزب و گروه انقالبی بين المللی يافت نمی شود                               -٣

شرايطی که  جنبش های خودجوش زحمتکشان و اقشار تحت ستم بسيار راديکال تر از 
ودهها حول  حرافان انقالبی نما عمل می کنند، وظيفه ی ما کمونيستها بايد سازماندهی ت             

تنها با اتحاد   . تشکالت مستقل خود آنها و دخالت مستمر در فعاليتهای اين تشکالت باشد           
عمل با اين تشکالت است که ما می توانيم از مرز تئوری های خام بيرون آمده و                               

 .برنامه ی رهائی کل بشريت را منطبق با وضعيت آنها تدوين کنيم
 

 زنان اين است  که احزاب و گروههای انقالبی           يکی ديگر از داليل لزوم تشکل مستقل       -٤
و کمونيست، بيشتر انرژی و نيروی خود را صرف کسب قدرت سياسی کرده  و کمتر                 

به همين دليل وجود اين تشکالت مستقل ضروری          . روی مسائل زنان تمرکز می کنند       
 .احساس می شود



 ٥

 
 تدوين يک برنامه انقالبی برای رهائی زنان 

 
ر ايجا د و گسترش تشکالت مستقل زنان اصرار می ورزيم، از طرفی هم                 همانطوری که ما ب    

معتقد هستيم که اين تشکالت بدون بهره گيری از يک برنامه انقالبی راه به نا کجا آباد خواهند                    
برای بحثهای مقدماتی در مورد تدوين يک برنامه انقالبی می توان از نکاتی استفاده نمود                . برد

اين مبارزات، رابطه مهمی بين جنبش    .  با مبارزات طبقاتی قرار می گيرد      که در ارتباط مستقيم   
برای مثال می توان به مبارزات زنان بر عليه بنياد گرا ئی و              . زنان و کارگران فراهم می کنند     

 .سکسيزم اشاره کرد
 

برنامه اکثر سازمانهای انقالبی و کمونيستی به علت عدم شناخت وضعيت زنان در جوامع،                       
علت اين مطلب، عدم شرکت مستمر   . و در بسياری از موارد با عدم کارائی مواجه است         ناقص  

برای مثال ما    . چپ انقالبی در مبارزات زنان و توسل به کلی گوئی از جانب آنان می باشد                       
کمونيست ها، بعضی از اعتراض های زنان را در مورد کار خا نگی و پرورش بچه ها رد                          

 کنيم؛ در حالی که همين ستمهای به ظاهر کوچک باعث ايجاد ستم             کرده، و بی اهميت تلقی می     
وظيفه کمونيست ها در هر شرايطی که قرار دارند دفاع از اين                     . جنسی بر زنان شده است       

 .مبارزات و دامن زدن به آن می باشد
 

برنامه متداول کمونيستی برای زنان کارگر بايد شامل مبارزه بر عليه تبعيض در محل کار،                      
اين برنامه،   . وات در استخدام، ترک خدمت در دوران بارداری و ايجا د مهد کودک باشد                   مسا

نحوه زندگی اکثريت زنانی را که مجبورند ساعتی از وقت کاری خود را صرف نگهداری و                     
ممکن است عده ای بگويند اگر مسئله مرخصی        . تربيت کودکان خود گذارند را ناديده می گيرد        

ود زنان ديگر حرفی برای گفتن  ندارند؛ ولی  بايد گفت زنان دستگاه                       زايمان و غيره حل ش      
مکانيکی نبوده، بلکه دوست دارند  بعنوان مادر قسمتی از ساعت خود را با کودکان خود                               

لذا نيارهای روحی زنان نيز بايد در هر برنامه ای که با پايه ی اقتصادی ستم بر                   .  سپری کنند 
 .  ودزن مقابله می کند، گنجانده ش

 
مبارزات برای کنترل کامل بر بدن، حقوق مربوط به توليد مثل، جلوگيری از بارداری  و                              

 .سقط جنين، بايستی بعنوان مبارزات اصلی ومحوری در برنامه های پويا گنجانده شود
 

 چپ  و مسئله زن
 

               "          متاسفانه مارکسيزم ما همچون پير نقرسی از هر آزادانديشی هراس دارد                                              " 
 »لوزا لوکزامبورگ« 
 

اگر چه قبل از   .  پيوند می خورد   ١٣٥٧تاريخچه ی مبارزات اصلی زنان ايران با انقالب بهمن          
 .انقالب مبارزات زنان برای کسب حقوق ابتدائی وجود داشت ولی چندان چشمگير نبود

 زنان حزب الهی در       چپ ايران در مقطع انقالب، در زمانی که آخوندها در حال سازماندهی                 
پيدا کردن جواب اينکه چرا . به سر می برد   »  زيگ زاگ « مساجد بودند، در افتراق و سياست       

سازمانهای سنتی چپ در آن مقطع اين سياست را اتخاذ کردند، کار آسانی نيست ولی می توان                   
. مود  قسمت عمده ی پاسخ به آن سوا ل را  در انحرافات ايدئولوژيک گروههای چپ جستجو ن                  

مسلما بايد قبول کنيم اکثر اين سازمانها با اينکه خود را تا اندازه ای از سياستهای حزب توده                         



 ٦

جدا کرده بودند، ولی در عمل از اکثر کتب ترجمه شده ی اين حزب و سياستهای بوروکراسی                    
ر بکارگيری  همين سيا ستهای فرصت طلبانه ی  بگير و نگي. حاکم بر مسکو استفاده می کردند

از طرفی ديگر نبود يک رهبری       . باعث شد که هر روز فشار رژيم بر روی زنان بيشتر شود             
انقالبی که بتواند در آن مقطع جنبش بی تجربه و خودبخودی زنان را رهبری کند، بسيار                               

مبارزات موثر زنان نياز به تشکيالتی سراسری داشت که بتواند خواستهای                     . محسوس بود  
متاسفانه بيشتر   . رده و انسجام الزم را در بين زنان ايجاد کند                        عمومی آنان را ممکن ک          

سازمانهای چپ ايرانی به سازماندهی مستقل توده ها اعتقاد نداشته و بر اين مسئله باور نداشتند  
 . که اين تودهها هستند که سرانجام آزاد کننده خود می باشند

 
 :مومی عبارتندازانحرافات سازمانهای چپ سنتی در مورد مسئله زن بطور ع

 
ا ين سازمانها عموما تشکالت مستقل تودههای تحت ستم را  ما نع مبارزه خود دانسته،                   )  الف

اغلب . و در اکثر مواقع از آن فاکتور گرفته و گروه چند نفری خود را جانشين آن می کنند                            
در بيشتر  قريب به اتفاق اين سازمانها با در دست داشتن يک برنامه از پيش تعيين شده که                             

موارد با شرايط عينی جامعه، هيچ سازگاری نداشته پيش آمده و در مبارزه عمومی تا جائی                        
يکی از اشکا ل اساسی بر ا ين روش کار اين . شرکت می کنند که هژمونی آنها تامين شده باشد     

است که تشکلهای توده ای را از نيروهای واقعی اجتماعی شان جدا کرده و باعث پراکندگی و                    
جزم انديشان سازمانی، کليه مبارزاتی را که از طرف                . افتراق در پيکار توده ای می شود           

اين روش مارک    . گروههای آنان طراحی نشده باشد، اغتشاش و هرج و مرج تلقی می کنند                    
چسپانی، تنها محدود به مبارزات زنان نبوده، بلکه در مورد تشکلهای مستقل کارگری،                                 

 .ار برده می شوددانشجوئی، شوراها نيز بک
 
ستم جنسی را منطبق با ستم طبقاتی دانسته و از آن  مسئله به اين نتيجه می رسند که چون                  )  ب

زنان بورژوا دارای قدرت اجتماعی هستند و می تواند مصا ئب خود را حل کنند، در نتيجه ما                     
 بعنوان   آنان نمی خواهند حتی زنان بورژوا را                ( بايد زنان کارگر را سازماندهی کنيم                 

اين ). موجوداتی که وجود خارجی دارند در محاسبات خود  مورد تجزيه و تحليل قرار دهند                      
 :تحليل سطحی دارای پنج اشکا ل عمده است؛ که به شرح آن ا شکا لها مبادرت می ورزيم

 
وقتی . را ندانسته و تعريف درستی از آن ارائه نمی دهند                   » زن بورژوا     « مفهوم    )١

 می شود بايد رابطه و ميزان تسلط او بر ابزار توليد را در نظر    صحبت از زن بورژوا   
در بيشتر مواقع زنان بورژوا در کنار شوهرانشان در نظر گرفته می شوند؛                  . بگيريم

با هم پيوند خورده و به محض جدائی         ) ازدواج(در حا لی که آنان تنها با يک قرارداد            
 .  از دست می دهنددر بيشتر موارد،  جايگاه اوليه طبقاتی خود را

 
از مسا له ستمکشی زنان درک کامل و جامعی ندارند و به جوانب پيچيده اين ستم هيچ                    )٢

 .توجه ای نکرده؛ بخاطر همين در اکثر مواقع راه حل مکانيکی ارائه می دهند
 

بسياری از مبارزات   . تاريخ زنده ای که در مقابل آنان قرار دارد در نظر نمی گيرند                   )٣
اکثريت اين زنان به خاطر       . طرف زنان غير کارگر آغاز شده است          زنان نخست از      

لمس موقعيت دهشتبار ديگران، مبارزه برای کسب حقوق از دست رفته زنان را آغا ز           
.      کرده اند و با خيانت به طبقه ی که از آن آمده اند به انسان جديدی تبديل شده اند                                   

يده گرفتن پتانسيل مبارزاتی بخش        بی توجهی به اين بخش وسيع از زنان، يعنی ناد                 
 .عظيمی از جمعيت آنها است



 ٧

بايد توجه داشت زنان عليرغم اينکه به چه طبقه ای بستگي دارند، دارای يک سری                        )٤
برای .  مسائل مشترک هستند که می توانند در يک تشکل مستقل برای آن مبارزه کنند               

عالوه بر خودشان برای     مثا ل مبارزه زنان غير کارگر برای حق سقط جنين مجانی،               
 .زنان کارگر نيز مفيد خواهد بود

 
 سازماندهی مبارزات زنان کارگر بدون در نظر گرفتن مبارزات زنان ديگر، باعث                   )٥

محدوديت در مبارزه  می شود؛ زيرا اوال، با يدک کشيدن اين تز، ما خود را از درگير                   
 بايد بدانيم که جنين انسان        ثا نيا ،  . کردن در مبارزات زنان غير کارگر باز می داريم           

سوسيا ليستی در رحم سرمايه داری متولد می شود؛ با علم بر اين مسئله يکی از                                
بهترين راههای جلب زنان به سوسياليزم، مبارزه در کنار آنان، برای کسب حقوق                        

 .پايمال شده اشان می باشد
 

 وظايف سو سياليستهای انقالبی در مقابل تشکلهای مستقل زنان
 
 
 زنان کارگر بيشتری، چه زنان کمونيست و چه غير حزبی را برای شوراها انتخاب کنيد تا                     "

آنجا که آنها زنان کارگر صديقی بوده  و قابليت اجرای کارهايشان را بطور شرافتمندانه و                         
.         آنها را برای شورای مسکو انتخاب کنيد                 - حتی اگر عضو حزب نباشند          –عاقالنه دارند     

 )١١(» لنين« 
 

يکی از مهمترين وظايف سوسيا ليستهای انقالبی جلب هر چه بيشتر زنان کارگر به مبارزه می 
چون اين قشر از زنان عموما در مبارزه مصمم و پيگير هستند؛ ا لبته در اين راه  نبايد                        . باشد

با موضع گيرهای سکتاريستی و کوتاه نظرانه باعث ا فتراق در جنبش زنا ن شد؛ چون در                           
 . صورت دست ارتجاع را برای حمله و تاخت و تاز به جنبش باز خواهيم گذاشتآن

يکی از وظايف سوسيا ليستهای انقالبی، فعاليت پيگير در تشکالت مستقل زنان، ايجاد                                   
به نظر سوسيا ليستهای انقالبی، . همبستگی بين آن تشکالت در راستای منافع طبقه کارگر است

 تر باشند، امکان فعا ليت انقالبی موثر، جهت دگرگونی اجتماعی            تود هها هر چه سازمان يافته      
 .فراهم تر خواهد بود

 
سوسياليستهای انقالبی بايد با طرح شعارهای راديکا ل و انقالبی و فعاليت مستمر در راستای                   

برای . کسب يکايک حقوق زنان، کل جنبش زنان را به جنبشی راديکال و انقالبی تبديل نمايند                 
ا سوسياليستهای انقالبی بايد يکی از مدافعان سرسخت سقط جنين مجانی برای همه                     م: مثا ل 

زنان باشيم؛ ولی در عين حال اگر زنان فقير و زحمتکشی به علت فقر ما لی نتوانند بچه دار                         
بشوند، بايد شعار ما در دفاع از آن زنا ن اين باشد که دولت بايد تمام امکا نات  بچه دار شدن                           

 .ا بدون معطلی فراهم کنداين زنان ر
 

 : سخن آخر
 

 .بايد مردان ضمن شرکت در مبارزات مشترک با زنان، تغيير کنند -
 

بايد مردان کارهای را که در تقسيم بنديهای جامعه طبقا تی به زنان واکذار شده است،                    -
 . ياد بگيرد



 ٨

 
نگی را     بايد مردان و زنان متحدانه مبارزه مشترک جهت نابودی ستم جنسی و کار خا                      -

 . آغاز نمايند
 

 . بايد تغيراتی اساسی در مشاغل زنا ن روی دهد تا آنها استقالل ما لی پيدا کنند-
 

 .بر زنان  از بين برود  )  ١٢(» مثلث ستم« بايد روابط اقتداری و گرداسانه ی  -
 

 . بايد منفعت شخصی جای خود را به منفعت عمومی بدهد-
 

م هر يک از اين خواستها مستلزم تغييرات اساسی در قوانين                اما بايد توجه داشت که انجا       
حا کم بر جامعه است؛ لذا تنها راهی که برای احقا ق اين حقوق در جلوی پای زنان و                               
مردان قرار می گيرد برپا ئی يک انقالب  سوسيا ليستی و ايجاد  يک حکومت شورايی                         

افتن تمام معضالت اجتماعی منجمله البته  استقرار حکومت شورائی به معنی پايان ي. است 
راهی که در آن زنان  و مردان مصمم،              . ستم جنسی نيست بلکه تازه شروع راه  است                

 .آگاهانه  و پيگيرانه در راه  دگرگونی  خود و جامعه  بشری گام بر می دارند
 
 ٢٠٠٢ آگوست ٢٨
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩

 :پاورقی ها
 
 

در اينجا جالب ديدم    . ح زشت در زبان فارسی بسيار بکار می رود        متاسفانه اين اصطال   .١
 شمسی هنگام سرکوبی عشاير نوشته ١٣٤٥که توجه شما را به اعالميه ای که در سال 

 :  در آن اعالميه آمده است. شد، جلب کنم
 

اگر مرديد، اگر زن نيستيد بياييد در آخرين فرصت بخاطر زن و بستگان خود تسليم                          " 
 ".شويد

 
 

از جمله قوانينی که در حمايت ا ز موقعيت مردان نوشته شده و اجرا می گردد، می                           .٢
اشاره ... توان به چند همسری، ازدواج موقت، حق طالق برای مردان، قانون ارث و                 

 .کرد
 

از تساوی حقوق اظهار    : "  گفته بود که   ١٣٤٣برای مثا ل خمينی در آغاز محرم سال           .٣
 در اجتماع  که مستلزم مفاسد بی شمار است ابراز انزجار،    تنفر کنيد و از دخا لت زنها      
 )نقل از کتا ب نهضت امام خمينی". ( و دين خدا را ياری کنيد

 
ما می گويم که رهائی کارگران بايد توسط خود                  : " در اين رابطه لنين می نويسد           .٤

ان کارگران اجرا شود، و دقيقا بهمان طريق رهائی زنان کارگر امريست برای خود زن             
زنان کارگر بايد خودشان شاهد توسعه چنين مو سسا تی باشند، و اين فعا ليت                  . کارگر

تغيير کاملی در وضع شان با مقايسه با آنچه تحت جامعه سرمايه داری کهن بود،                             
 ).٣٠کلييات لنين، جلد (بوجود خواهد آورد 

 
 .١٩١٩ سپتامبر ٢٥، مورخه ٢١٣، روزنامه پراودا شماره ٣٠کليات لنين، جلد  .٥

 
ما . مساوات در برابر قانون لزوما مساوات حقيقی نيست        : " لنين در اين رابطه نوشت      .٦

می خواهيم که زنان کارگر نه تنها در مقابل قانون بلکه در حقيقت امر، با مردان                               
برای چنين امری زنان کارگر بايستی سهمی افزاينده در اداره                    . کارگر برابر باشند    

 ).٢٣کليات لنين، ج " (  و در اداره دولت بعهده بگيرندبنگاههای سوسياليزه شده
 

 به چا   ١٩١٨ نوامبر   ٢٠ مورخه   ٢٥٣شماره  »  ايزوستيا  « ، در   ٢٨کليات لنين، جلد     .٧
 .پ رسيد

 
در اين ميان بعضی از شاعران پارسی زبان بيکار ننشسته و هر يک برای ا ينکه از                       .٨

برای مثا ل توجه شما را به دو             . دقافله عقب نيفتند، صفتی را به زنان نسبت داده ان               
 :نمونه از آن ابيات جلب می کنم

 
 :» ناصر خسرو « 
 

 به گفتار زنان هرگز نکن کار
 زنان را تا توانی مرده انگار



 ١٠

 
 :که می گويد»  اسعد گرگانی «           و يا  

 
 مبادا کس که از زن مهر جويد 
 که در شوره بيابان گل نرويد

 
زنان با  شرکت در کا ر اداری می آموزند و بمردان              : " می نويسد لنين در اين رابطه       .٩

 ١٤٠، منتشر شده  در روزنامه پراودا شماره              ٢٣کليات لنين، جلد      " ( خواهند رسيد 
 ).١٩٢٠ فوريه ٢٢مورخه 

 
 و به قدرت رسيدن بورکراسی هار به                ١٩٢٤ بعد از مرگ لنين در سال               .١٠

در يک کشور بود؛ کليه فعا ليتها جهت ساختن          رهبری   استا لين، که پرچمدار سوسياليزم          
اين مسئله در بيشتر موارد باعث قطع کليه         . يک حزب بين المللی پر قدرت به پايان رسيد          

کمکهای و معنوی به جنبش آزاديبخش های رهايبخش در سطح جهانی گرديد، که جنبش                    
 .زنان نيز از اين قاعده مستثنی نبود

 
 فوريه ٢٢ مورخه ١٤٠ده در پراودای شماره ، منتشر ش٢٢ کيات لنين، جلد  .١١

١٩٢٠.  
 

سيستم سرمايه داری برای آنکه حاکميت خود بر جامعه را  به شکلی توجيه کند،  بر                     . ١٢
که نويسنده اين   . سه   نها د به اصطالح مقد س يعنی خانواده، قانون و دين تاکيد می ورزد                  

 . مقال  نام آن را مثلت ستم گذاشته است
 

 سعی می کنم  به اختصار توضيحا تی را در مورد هر يک از اين سه نها د                                  در اينجا 
 :بياورم

 
به نظر نويسنده، نخستين گامهای اوليه برای رهايی زن، به چالش گرفتن           :    خانواده  -الف  

شايد برای بسياری تعجب آور و حيرت انگيز باشد، ولی خانواده  در              . مفهوم خانواده است  
 :قاتی است  زيراحقيقت موسسه ظلم طب

 
برای مثال در  . ، نابرابرهای طبقاتی در جامعه از طريق خانواده بسط و ادامه می يابد             اوال

جوامع سرمايه داری شبانه و روز تبليغ می شود که منفعت خود و خانواده را تا آخر عمر                    
اين نکته کامال گوياست که سرمايه داری منفعت خصوصی را می خواهد                          .تامين کنيد  

گزين منفعت عمومی نموده و چنان فاصله ی طبقاتی ای ايجاد کند که افراد تشکيل                          جاي
دهنده جامعه عمال در فايل ها و بسته های مشخص قرار گرفته و از يکديگر متمايز و دور        

اين مسئله باعث می شود که بسياری از تنش ها و حرکتهای اعتراضی در مراحل                    . شوند
برای نمونه، بسياری از افرادی که به فکر خانواده، و            . نداوليه کم رنگ و بدون تاثير شو        

 .مسائل شخصی خود هستند نمی خواهند با پردازش به مبارزه، روزی خود را قطع کنند
 
، از طريق خانواده، جامعه از نگهداری بسياری از افراد، نظير پيران و کودکان، که                   ثانيا

 . مسئول نگهداری آنهاست، شانه خالی می کند
سرمايه داری برای اينکه    . ، از طرفی، خانواده بر پايه ی کار مجانی استوار می شود             ثاثال

از ورود زنان به جامعه جلوگيری کرده و يا مزد کمتری در مقابل کار برابر با مردان به                      



 ١١

آنها بدهد به زنان عناوين مبارک و مقدسی مانند مادر مقدس و غيره داده و معتقد است که                    
 . ارهای شخصی و خانوادگی بپردازندآنها بايد به ک

و از طرف ديگر، در هنگام توسعه اجتماعی و اقتصادی، سرمايه داری به نيروی ذخيره                   
ای بيشتری جهت بدست آوردن ارزش اضافی افزون تر نياز دارد، که هيچ نيروی بهتر از 

ها کرده،   نيروی زنی که خود را در بسياری از موارد از ساختار و قيد و بند خانواده ر                         
 .نيست 

 ا لبته با عناوينی که  سيستم سرمايه داری به اين موجود عطا نموده، مسلما مزد بسيار                           
 . کمتری به او خواهد پرداخت

در صورت بوجود آمدن بحرانهای اقتصادی بغرنج، نخستين کسانی که بيکار می شوند                      
روع به تبليغات در       بعد از بيکارسازی زنان، بلندگوهای سرمايه داری ش              . زنان هستند  

زمينه ی مزيت گوشه نشينی و اعتکاف زنان در خانه کرده و بر اين عقيده پای می کوبد                       
 .که زن موقعيت فيزيکی بدنش طوری  ساخته شده که بهتر است کمتر کار کند

  
قانون که بوسيله دولت به      .   هر مملکتی به شکلی حاکميت را توجيه می کند               قا نون ) ب  

ی شود، بر استثمار طبقات استثمار شونده نظارت کرده و در موقع لزوم                     اجرا گذاشته م   
جهت فشار بيشتر بر طبقات زيردست، در جهت افزايش افزونه توليد، به جبر و فشار دو                    

اين  جبر و فشار بر  زنان در قوانين مدنی و اجتماعی ترکيبی                    .  چندان متوسل می شود    
روزمره در اشکا ل  بسيار ناهنجار و غير           است از  ستم جنسی و طبقاتی که به صورت               

 .انسانی بر آنها اعما ل  می شود
 
دين مانند افيونی ملتها را تخدير کرده و به نوع بشر حکم می               .  افيون اجتماع است   دين) ج

در عرصه خانواده، زن را جنس دوم،   . کند که با سختی و بدبختی بسازد و جيکش در نيايد          
فی کرده و فرمان می دهد که وظيفه زن بچه داری و                        سمبل مکر و ناقص العقل معر          

دين به طور کلی به استثمارشدگان می آموزد که سرنوشت خود             . نگهداری از شوهر است   
 .را بپذيرند و در اميد جهانی ديگر، عاری از بديها و ستمها، رنجها را برتنشان بخرند
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