
  کدام استقالل، کدام برابری، و کدام آزادی برای زنان؟
  

  شھاب برھان                                                                         
  

  توضيحی در باره چاپ دوم اين مقاله
چاپ شده " راه کارگر" ، در واکنش به بيانيه ای نوشتم که در فصلنامه  ٢ ٠ ٠ ٣من اين مقاله را  در نيمه نوامبر 

فرستادم ، که لطف کرده و با تقبل زحمت " آوای زن " تا شماره بعدی اين نشريه منتشر شود، آن را برای انتشار به مجله . بود
  .چاپ اش کردند ) ٢ ٠ ٠ ٤بھار (  ۵ ٢ – ۵ ١تايپ، در شماره 

، خانم دکتر شھرزاد "بيانيه " م که نويسنده چند ماه پس از آن، از طريق رفيقی که اين مقاله را خوانده بود آگاه شد
  .مجاب است  و چند حزب و سازمان سياسی ھم آن را به درخواست ايشان امضا کرده اند

منتشر می شود، آگاھی ام بر دو نکته اخير را دليلی برای تجديد " راه کارگر" اينک که چاپ دوم مقاله در خود  
اد من بر انتشار بيانيه ای بی صاحب و بی امضا به حساب ھمه چپ ھا  و بدون ھيچ نظر در مدخل مقاله نمی بينم، چون انتق

تنھا غلط ھای تايپی و جا افتادگی عباراتی در چاپ پيشين را اصالح کرده، و عبارت . توضيحی از جانب ناشر، کماکان معتبر است
   .نان  يکی از سه محور اصلی اين مقاله استرا به عنوان چاپ دوم افزوده ام، چون استقالل جنبش ز" کدام استقالل؟ " 

  .ب. ش                                                                                            

  
بيانيه ای چاپ )  ١ ٣ ٨ ٢نيمه اول (   ١ ٧ ١شماره "  راه کارگر" در انتھای فصلنامه 

  :در مقدمه کوتاه آن می خوانيم. »ورد برابری و آزادی زناناصول پايه ای در م« شده است با عنوان 
ما اصول زير را بعنوان اصول حد اقل سازمان ھا و احزاب چپ ايران در « 

ھمانطور که چپ با خواست و آرمان برقراری عدالت . مورد مسأله زنان اعالم می کنيم
و برابری زنان که  اجتماعی مشخص می شود، در زمينه مسأله زنان نيز با خواست آزادی

ً در اصول زير منعکس است مشخص می شود سازمان ھا و احزاب چپ ايران . بخشا
تالش می کنند که اصول زير به عنوان اصول دموکراتيک پايه ای در ميان توده ھای 

  .»مردم فراگير شود و توسط جامعه به رسميت شناخته شود
باال پرسش ھائی را ايجاد می کند که بيانيه، مقدمه  »اصول پايه ای« پيش از ورود به 

: به آن ھا داده نشده است " راه کارگر" برخالف انتظار، پاسخی نه در خود بيانيه و نه از طرف نشريه 
« ؟  آيا پيشنھاد يک يا چند نفر يا سازمان به » اعالم می کند « کيست که اصول بيانيه را  »ما « اين 

سازمان « تا آن را امضا کنند؟ آيا بيانيه ايست که مورد توافق  است »احزاب و سازمان ھای چپ ايران 
قرار گرفته است؟ کدام ھا؟ کو اسم و امضاشان؟ اين که ھمه احزاب و سازمان  »ھا و احزاب چپ ايران 

بيانيه را قبول  »اصول « بدون استثنأ ) به آن صورت عمومی که بيانيه ذکر کرده است( ھای چپ ايران 
پس می ماند اين که  کسی، کسانی يا عده ای به خودشان اختيار . يد، بلکه محال می نمايدکرده باشند بع

سازمان ھا و احزاب چپ و  ھمهاز جانب  »اصول پايه ای « داده اند که نظرات خودشان را بعنوان 
  .و از آن ھم بدتر، بی آن که خودشان را معرفی کنند! کنند »اعالم « بدون ذکر نام آن ھا 
ارائه نمی شود، اين » سازمان ھا و احزاب چپ ايران « ھيچ اسم و امضائی از وقتی 

« ؟  آنطور که از مقدمه برمی آيد، ظاھراً منظور، آن چپی است که  »چپ« سئوال پيش می آيد که کدام 
« از کنار اين سئوال ھم می گذرم که . »با خواست و آرمان برقراری عدالت اجتماعی مشخص می شود 

چيست؟ اين خود عبارتی مبھم و کشدار است که گرچه بعضا از روی بی دقتی معادل  »اجتماعی عدالت 
گرفته شده و بعنوان آرمان کمونيست ھا معرفی می شود، اما در واقع آرمان » برابری اجتماعی « 

سوسيال دموکراتيک خرده بورژوازی است که عدالت در توزيع و افزايش قدرت خريد مردم را آرمان 
  .ود قرار داده  و ربطی به برابری طلبی  کمونيستی که بر لغو کار مزدوری گره خورده است، نداردخ

  
« پاراگرا ف شماره بندی شده ای می رسيم که ظاھراً   ١ ٢از اين سئواالت بی جواب، به 

دارند، چه مورد اشاره مقدمه اند؛ اما اکثراً ھيچ ربطی به اصول برابری و آزادی زنان ن »اصول پايه ای 
پاراگراف ھای توصيفی و گزارشی، و شرح دشمنی رژيم اسالمی با زنان؛  .»اصول پايه ای « رسد به 



فراخوان به جوانان که عليه مردساالری به پاخيزند؛ فراخوان به معلمين که متون ضد زن را تدريس 
شايد . ان نام گرفته انددر مورد برابری و آزادی زن »اصول پايه ای « نکنند و مطالبی از اين دست، 

  .بشود اين را ھم به حساب بی دقتی در نامگذاری نوشت
اعالم   »اصول حد اقل « است، ولی مقدمه، آن ھا را » اصول پايه ای « در عنوان بيانيه، 

سازمان ھا « اصول حد اقل باشند، اصول حد اکثر چه خواھد بود؟ چرا  ،»اصول پايه ای « اگر . می کند
در رابطه با  زنان دفاع کنند؟  چه ارزيابی معين، چه  »حد اقل « بايد از  »ايران  و احزاب چپ

ً بايد نماينده راديکال مطالبات جنبش ھای  -مالحظات و محاسباتی ايجاب می کنند که چپ ھا  که قاعدتا
انيه قناعت کنند؟ اين سئوال ھم در بي» حد اقل « در مورد زنان به  –دموکراتيک و اجتماعی باشند 

  . پاسخی ندارد
من قصد نقد اين بيانيه را ندارم، چون نقد چيزی که نه معلوم است جايگاه اش چيست و نه 

بھانه ايست تا من با استناد به برخی  »بيانيه « اما اين . سنديتی دارد، کاری بی مورد و اتالف وقت است
تقالل جنبش، و برابری و آزادی مسائل مطرح شده در آن، موضوعاتی را در رابطه با مردساالری، اس

  .زنان عنوان کنم
  

  !مرد ساالری به ضرر مردان است؟
 

  :می خوانيم   ٣شماره  »اصل « در 
زنان فقط با دستگاه حاکمه روبرو نيستند، بلکه نظام پاتريارکی حاکم، « 

اين روابط که مردان را بر . مردان را به استيال جوئی بر زنان تشويق و وادار می کند
نان مسلط می کند، به ضرر اکثريت مردان جامعه است زيرا کليت نظام استثمار و ستم ز

  »... طبقاتی را نيز تقويت می کند 
  

اين ادعا که روابطی که مردان را بر زنان مسلط می کند به ضرر اکثريت مردان جامعه 
آنچه اساساً نظام . ع دارندمردان در تسلط بر زنان، مناف. است، بکلی بی پايه، غلط و گمراه کننده است

با اين استدالل که چون نظام سلطه بر . مرد ساالر و پدر ساالر را پايدار نگاه ميدارد، ھمين منافع است
زن، در تحليل نھائی کليت نظام استثمار و ستم طبقاتی را نيز تقويت می کند، بر عريان ترين واقعيتی که 

درست مثل اين که بگوئيم دزدی به ضرر . انداخته می شود منافع مردان در سلطه بر زنان باشد، پرده
برخی ھا برای اثبات آن که ! دزدان است، چون در نھايت، کليت نظام پليسی کشور را نيز تقويت می کند

بکنند و چون نمی دانند چگونه، اصل صورت مسأله »  تحليل طبقاتی « اند، ھر چيزی را بايد » چپ « 
در مورد ستم جنسی ھم، يا منکر ماھيت . ز ھويت و جوھر می اندازندکرده و ا »طبقاتی « را 

از پايه منکر  ،»بيانيه « فراطبقاتی اين مسئله شده، به ستم بر زنان زحمتکش محدود اش می کنند؛ يا مثل 
مرد ساالری . دليل وجودی و دليل دوام مردساالری، يعنی منکر منافع مردان در سلطه بر زنان می شوند

« زنان جان سختی می کند، نه بخاطر آن که نظام پدر ساالری، مردان را به استيال جوئی بر ھست و 
می کند، بلکه اساساً به اين دليل ساده و بديھی که مردان در اين استيال ذی نفع اند  »وادار « و  »تشويق 

بيانيه خيال . ی می کندستيال جوئابه   »وادار « و  »تشويق « و اين منافع و امتيازات است که آنان را 
اکثريت « ، »کليت نظام استثمار و ستم طبقاتی « می کند با يادآوری مضرات سلطه بر زنان در عرصه 

« و  »تشويق « را به چشم پوشی از منافع سلطه جنسی ) يعنی کارگران و زحمتکشان مرد(  »مردان 
معه، بلکه اقليتی به تعداد انگشتان يک اما در واقعيت، نه تنھا اکثريت مردان جا. خواھد کرد »وادار 

نظام استثمار و  »بر کليت « دست را ھم نمی توان با موعظه در باره نقشی که مرد ساالری می تواند 
« ستم طبقاتی داشته باشد، به چشم پوشيدن از مزايا و منافع ملموس و مستمر آقائی و تسلط بر زنان 

  .کرد »وادار 
طغيان « راگراف، سلطه جوئی مردان بر زنان را محکوم کرده، بيانيه در انتھای ھمين پا

اين . می کند »زنان بر عليه مردان سلطه گر و عليه روابط پاتريارکی را عادالنه دانسته و از آن حمايت 



و . محکوم کردن البته جا دارد، ولی به شرطی که با انکار منافع مردان در اين سلطه گری ھمراه نباشد
طغيان عليه مردان .  م قابل حمايت است، به شرطی که معلوم باشد طغيان عليه چيستطغيان زنان ھ

منکر  »بيانيه « چيزی که ( سلطه گر اگر طغيان عليه منافع و امتيازات آقائی و سلطه گری شان نباشد، 
به ھمين . ، طغيان عليه مردان سلطه گر خواھد بود، ولی نه عليه سلطه گری مردان)وجودش است 

ب، شناسائی اين امتيازات و منافع و ھدف گرفتن آن ھا، ضرورت دارد و گفتن اين که سلطه گری بر سب
  .زنان به ضرر مردان است، کمکی به رھائی زنان از اين سلطه نمی کند

  
  استقالل جنبش زنان

 
ايجاد تشکالت مستقل زنان را برای پيشبرد مبارزه   ٨در پاراگراف شماره   »بيانيه « 

روی اين موضوِع نه کم اھميت مکث نمی . زادی و برابری زنان يک ضرورت حياتی می نامدبرای آ
کنم که بيانيه فقط از وظيفه آگاھگری اين تشکالت ياد می کند و ھيچ وظيفه عملی و سازمانگرانه را قيد 

زيابی می از استقالل تشکالت زنان می فھمد و آن را حياتی ار »بيانيه « نمی کند؛ اما روی آنچه که 
  :، استقالل تشکالت زنان را اينچنين معنی می کند »بيانيه «  . کند، بايد مکث کرد

مرز بندی با رژيم جمھوری اسالمی و سازمان ھای زنان وابسته به آن؛ « 
استقالل از پس مانده ھای رژيم شاه و سازمان ھای وابسته به آن؛ و مرز بندی با 

  . »است " آزاد کردن زنان ايران " آن مدعی  امپرياليسم آمريکا که رئيس جمھور
  

که بگذريم، می بينيم که بيانيه تنھا »  استقالل « با » مرز بندی « از خطای يکسان گرفتن 
به استقاللی برای تشکالت زنان قائل است که برای ھر تشکل سياسی و مدنی دموکراتيک ديگری نظير 

صادق باشد؛ استقالل از جمھوری اسالمی، از سلطنت  اتحاديه ھا و انجمن ھا و احزاب ھم می تواند
اين استقالل ھيچ چيزی ويژهء جنبش زنان و مربوط به ھويت . طلبان و از سياست استعماری دولت بوش

. اخص آن ندارد و به ھمان سادگی می تواند به ھمه جنبش ھای دموکراتيک و اجتماعی توصيه شود
بمثابه جنبش زنان ندارد؛ و دليل آن نه فقط محدود کردن معنای  بيانيه اعتقادی به استقالل جنبش زنان

استقالل به استقالل از جمھوری اسالمی و سلطنت طلبان و دولت بوش، بلکه بويژه استداللی است که 
زيرا اين ھا نه تنھا ضد مردمی اند، بلکه تا مغز استخوان « : برای ضرورت اين استقالل ارائه می دھد 

  )ھمان پاراگراف ( . »زن ستيز اند
معنای مستتر در اين استدالل چيزی جز اين نيست که تشکالت زنان و جنبش ھای زنان می 

از اين اقامه دليل برای . توانند به دولت ھا و احزاب سياسی دموکرات که زن ستيز نباشند، وابسته باشند
بلند است و ھمينطور وابسته  استقالل تشکل ھای زنان، بوی سازمان ھای زنان وابسته به احزاب سياسی

چنين درکی از استقالل برای تشکل ھای زنان، ھرچند زن ستيزانه ". مردمی" به دولت ھای خلقی و
نباشد، اما در دورانی که کارنامه منفی اين گونه تشکل ھای دموکراتيک پيش چشم ھمگان است و 

سياسی و از دموکراتيک ترين دولت  استقالل اتحاديه ھا و انجمن ھا و نھادھای دموکراتيک از احزاب
  .ھا، يکی از اصول دموکراسی و آزادی شناخته می شود، قطعاً غير دموکراتيک است

زن « ھا و  »غير مردمی « در پيکار با ستم جنسی، استقالل را نه بايد به استقالل از 
مستقل باشند، ولی اين  تشکل ھای زنان البته بايد. تقليل داد، و نه به تشکل ھا محدود ساخت »ستيزان 

می گيرد که مفھومی کلی  جنبش زناناستقالل، ضرورت و معنای اصلی اش را از ضرورت استقالل 
برای »  جنبش کارگری و معلمان« و  »جنبش جوانان « تر از تشکل ھاست؛ و بيانيه در حالی که از 

ه نام  جنبش  زنان  اشاره نمی دعوت می کند، حتا يک بار به وجود چيزی ب »مسأله زنان « مداخله در 
آيا اين از قلم افتادن در بيانيه ای که موضوع اش ھمين جنبش زنان است، تصادفی است، يا به ھمان . کند

نگرشی بر می گردد که قائل به چيزی با ھويت مستقل زنان نيست و مبارزه زنان برای برابری و آزادی  
ه زائده ھائی بصورت کميته ھا  يا سازمان ھای وابسته را جزئی از مبارزات احزاب سياسی می داند ک

  به خود را سازمان می دھند؟



استقالل جنبش زنان را نمی توان توضيح داد، اگر ھويت آن بعنوان يک جنبش جنسی، و 
زن نيمی از جمعيت است و روشن است که . انحصاراً جنس زن، مورد انکار يا بی توجھی قرار بگيرد

و مزد بگير، در جنبش طبقاتی کارگری؛ بعنوان دانشجو در جنبش دانشجوئی؛  زنان بعنوان کارگر
بعنوان ُکرد و تُر ک و بلوچ و غيره در جنبش ھای ملی؛ و بعنوان شھروند، در جنبش ھای سياسی و 

اما جنبش زنان جنبشی است که در آن،  زنان فقط بعنوان جنس زن و به دليل . عمومی جامعه جا دارند
ھر  –از اينرو اين جنبش برای خود ھويتی مستقل از ديگر جنبش ھا دارد . ضور دارندستم جنسی ح

جنبش زنان برای آن که جنبشی توانمند، کارا، . چقدر ھم که پيوندھا و تداخالتی با آن ھا داشته باشد
پيش  را» از چه « اما استقالل از چه و به چه معنا؟ . سراسری و موفق باشد، ناگزير از استقالل است

  .بررسی کنيم» به چه معنا « از 
جنبش زنان بايد از جنبش طبقاتی، از جنبش سياسی ھمگانی، از جنبش ملی، و از مردان، 

  :مستقل باشد؛ به دالئل زير 
سرمايه داری از تبعيض جنسی بر زنان، برای پرداخت دستمزد پائين تر از مردان، تقدم 

تجارت سکس و ( متأھل و باردار، سؤ استفاده می کند  در اخراج، و محدوديت استخدامی برای زنان
با اين تبعيض دو پشته، زنان کارگر و مزد بگير از ستم طبقاتی و ). تبليغات تجاری سکسيستی به کنار

. جنسی شديدتر و ظالمانه تری نسبت به زنانی که مجبور به فروش نيروی کارشان نيستند رنج می برند
واليه، استقالل تشکل زنان مزد بگير و زحمتکش را از زنان طبقات بورژوا اگر مبارزه عليه اين ستم د

توجيه می کند، اما واقعيت بزرگی که در اين ميان نبايد مورد غفلت قرار بگيرد، اين است که اين ستم 
اضافی بر زنان در بازار کار، نه بخاطر کارگر بودن شان، بلکه فقط بخاطر زن بودن شان روا داشته 

اگر ھمه زنان مشمول اين ستم مضاعف نيستند، اما ھمه زنان بخاطر زن بودن شان و . می شود
آن زنی ھم . صرفنظر از اين که به کدام طبقه اجتماعی تعلق داشته باشند، مورد ستم جنسی قرار دارند

که در مقام سرمايه دار يا کارفرما ، کارگر زن را بخاطر زن بودن اش مورد تبعيض قرار می دھد، 
خودش بعنوان زن، تحت ستم و تبعيض از جانب شوھر و پدر و برادر و جامعه مرد ساالر و دولت و 

از اينجاست که ھويت مستقل جنبش زنان بايد در قبال جنبش طبقاتی . قانون و سنّت و مذھب است
  .مورد توجه قرار بگيرد

در قبال جنبش اساس اين استدالل در مورد به رسميت شناختن ھويت مستقل جنبش زنان، 
زنان در ھمه اين . ملی و جنبش سياسی، ضد استبدادی و بطور کلی جنبش ھمگانی ھم صادق است

جنبش ھا جا و حضور دارند، اما نه بمثابه زن، بلکه بعنوان عضوی از فالن ملت و قوم، و يا بعنوان 
د، که مختص زنان آنان در اين عرصه ھا برای حل مسائلی و برای مطالباتی تالش می کنن. شھروند

حقوق ملی، حقوق مدنی و شھروندی، مطالبات صنفی، آزادی : نيست، بلکه مردان ھم در آن شريک اند 
اما زنان مسائل و مطالباتی اخص دارند که مسائل نيمه ديگر، يعنی مردان در اين جنبش ھا . ھای فردی

خود برخی از مسائل زنان را ھم  از اين رو ھر اندازه ھم که اين جنبش ھا در چھارچوب وظائف. نيست
که در آن چھارچوب می گنجد دنبال کنند، نمی توانند جای يک جنبش مستقل برای مبارزه عليه ستم 

انکار ضرورت چنين جنبش مستقلی؛  ادعای اين که مسائل زنان خود به خود . جنسی بر زنان را بگيرند
سياسی و فردی و حقوق شھروندی حل خواھند شد؛ و با حل  مسائل طبقاتی يا ملی يا با تأمين آزادی ھای 

با اين پندار، تشکل ھای زنان را زائده ھا و ضميمه ھای ديگر جنبش ھا و تشکالت آن ھا کردن، جز 
، استمرار مرد ساالری، و جان سختی ی تبعيضات جنسی در »مسأله زن « کمک به الينحل ماندن 

  .از حاکميت سرمايه،  نتيجه ای نخواھد داشت جامعهء رھا شده از استبداد، از ستم ملی، و
چون جنبش زنان عليه ستمی جنسی : اما جنبش زنان چرا بايد مستقل از مردان باشد؟ 

که »  بيانيه« برخالف اين ادعای غير واقعی . است که توسط مردان بر آنان روا داشته می شود
مردان در اين  ،»ت مردان جامعه است مردان را بر زنان مسلط می کند، به ضرر اکثري« روابطی که 

اين منافع، ھم شامل شاه، ھم گدا، ھم سرمايه دار، و ھم آن . روابط منافع دارند و در حفظ آن ذی نفع اند
اين منافع از خانه و . است، يعنی کارگران، می شود »بيانيه « که ّمد نظر  »اکثريت مردانی « 

با برابری . ارخانه، در ھمه جا وجود دارد و عمل می کندآشپزخانه  تا تجارتخانه و وزارتخانه و ک



اين . حقوقی، با تأمين حقوق شھروندی و با کنارگذاشتن قوانين شرعی، اين منافع از ميان نمی روند
منافع و امتيازات، شالوده مادی ی نابرابری حقوقی و تبعيضات رسمی و غير رسمی و سنّت و 

ع و امتيازات نه فقط در عرصه قانون و حقوق، بلکه در عمل و با تا جلو اين مناف. فرھنگ ضد زن اند
قاطعيت گرفته نشود، برابری حقوقی و به رسميت شناختن ھای لفظی، مانع از تداوم نابرابری و ستم و 

نابرابری آھنين خيلی به آسانی می تواند با برابری کاغذين . حاکميت و سلطه مرد بر زن نمی شود
ھم نابرابری جنسی، ھم ملی، ھم  -غالبا ترجيح می دھد خود را در آن بپيچد ھمزيستی کند و حتا 

  .نژادی 
از چنين نقطه عزيمتی، مبارزه با . از مرد ساالری غالباً فقط بمثابه يک فرھنگ ياد می شود

آنچه از . مردساالری از سطح مبارزه برای حقوق برابر و مبارزه با فرھنگ مردساالر فراتر نمی رود
مبارزه ای . از دسترس دور می ماند، منشأ عينی و مادی اين نابرابری حقوقی و اين فرھنگ است نظر و

. که از اين سطح نخواھد فراتر برود، می تواند به ھر حال روی ھمدلی و حتا ھمراھی مردان حساب کند
رانه کرد؛ اما با زنانی که مروج و توجيه کننده مرد ساالری اند، می شود فقط برخورد فرھنگی و آگاھگ

عالوه بر تالش فرھنگی و عالوه بر مبارزه برای به . با مردان، تنھا برخورد فرھنگی کفايت نمی کند
بايد . حقوقی به آنان، بايد با امتيازات و منافع مردان در سلطه بر زنان در افتاد رسميت شناساندن برابرْ 

از خانواده تا دولت  –کتيو در ھر سطحی در ھر کشور و در ھر شرايط مشخص، اين منافع را بطور ابژ
  .شناسائی کرد و به مقابله  آگاھانه و سازمان يافته با آن ھا رفت –

آيا اين کار، يعنی سد کردن راِه برآورده شدِن منافع مردان از سَروری و سلطه بر زنان را 
ئوال است که بر می ضرورت استقالل جنبش زنان از مردان، از اين س! می شود از مردان توقع داشت؟ً

  .خيزد
و اما اين که استقالل جنبش زنان به چه معناست؟ بھتر است به اين صورت مطرح  شود که 

  به چه معنا نيست؟
استقالل جنبش زنان به اين معنا نيست که در درون اين جنبش، زنان از ھمه طبقات و با ھر 

و غيره بدون استقالل  "ست اسالمی فميني" گرايشی از چپ و راست و سوسيال فمينيست و باصطالح 
اين کار نه ممکن است، نه . صفوف شان از يکديگر، ھمگی در يک تشکيالت واحد زنان متشکل شوند

غرض نفی پلوراليسم و تعدد تشکالت در جنبش زنان . به سود جنبش زنان و نه به سود دموکراسی
بايد اعم از راست و چپ، کارگری يا  نيست، بلکه فقط اين است که ھريک از اين تشکل ھا و گرايشات

بورژوائی بودن شان، تشکلی با ھويت مستقل جنسی و عليه ستم جنسی باشند و نه يدک احزاب و جنبش 
  .ھای ديگر

استقالل جنبش زنان به اين معنا نيست که مبارزه برای امر زنان و عليه ستم جنسی بايد 
اسی و انجمن ھای دموکراتيک و مدافع حقوق در انحصار تشکل ھای زنان باشد و سازمان ھای سي

مسائل زنان کنند و نبايد کميسيون ھا  و کميته ھای مربوط به مسائل " قاطی" بشر و غيره نبايد خود را 
ھر چند که غير از زنان و  –ستم بر زنان مختص زنان است، و نه مبارزه با آن؛ . زنان تشکيل دھند

  .ھمه زمينه ھا،  يا بطور راديکال در اين مبارزه شرکت کنند وانند يا نخواھند درنتتشکالت زنان 
اين استقالل به اين معنا نيست که جنبش زنان بايد به جنبش ھای سياسی، جنبش ھای 
مدنی، به جنبش برابری طلبانه مزد بگيران، جنبش محيط زيست و غيره پشت بکند؛ بخش بزرگی از 

نان، و نيز برخی از مطالبات اخص ضد تبعيض شان مطالبات انسانی، سياسی، شھروندی و مدنی ز
اين جنبش ھای سياسی و . جزو مطالبات عمومی دموکراتيک در جنبش ھای سياسی و ھمگانی است

گسست جنبش زنان از . دموکراتيک نيز به دالئل متعدد به مطالبات و مبارزات زنان گره خورده اند
ارزات آن ھا، ھم اين جنبش ھا را از پتانسيل عظيم اين جنبش ھا و پرھيز از پيوند و اشتراک در مب

آزادی خواھی و برابری طلبی و ستم ستيزی نيمی از جمعيت بی بھره می کند؛ و ھم جنبش زنان را از 
جنبش زنان اگر به خودی . جنبش ھای عمومی منزوی و از ھمراھی و ھمياری آنان محروم می سازد

برابری طلبی آنان با برابری طلبی طبقاتی ی مزد بگيران و خود جنبشی طبقاتی نيست، اما، ھم جوھر 
تھيدستان؛ و ھم ستم ھائی که سرمايه داری و مناسبات کاالئی بر کارگران و زنان روا می دارد، زمينه 



نه . ھائی سياسی، اجتماعی و اقتصادی برای ھمپيوندی و ھمياری اين دو جنبش فراھم می سازند
اليستی بدون آزادی زنان و برابری حقوقی و عملی آنان با مردان می مبارزه برای دموکراسی سوسي

تواند به ھدف برسد؛ و نه مبارزه زنان عليه موقعيت کاالئی خود در جامعه سرمايه داری، عليه 
تجارت سکس و عليه بھره کشی جنسی می تواند بدون ھمدستی و ھمسوئی با جنبش ضد سرمايه داری 

  .راه به جائی ببرد
ل جنبش زنان از مردان به اين معنا نيست که آپارتايد جنسی اين بار از طرف زنان استقال

و عليه مردان صورت بگيرد و آنان را از مشارکت در پيکار زنان و عضويت در تشکل ھای زنان 
جنبش زنان بايد بکوشد تا در مقياسی ھر چه بزرگتر مردان را با مطالبات و اھداف خود . منع کنند

ھمانطور که در مبارزات ضد آپارتايد نژادی در آفريقای جنوبی شاھد بوديم؛ . راه کندھمدل و ھم
ھمانطور که در جنبش مردم فلسطين عليه صھيونيسم شاھديم؛ و ھمانطور که در مبارزه طبقاتی 
کارگران ديده ايم، بخشی از سفيد پوستان از سياھان، يھوديان از فلسطينيان، و روشنفکران بورژوازی 

جنبش . پرولتاريا به دفاع برخاسته و در اردوی آنان و برای آرمان آنان مبارزه کرده و می کننداز 
زنان نيز متحدين و ھمراھانی در ميان مردان دارد و بايد بجای تبديل زنان به دشمنان مردان، تعداد 

  .ھرچه بيشتری از مردان را به دشمنان مردساالری و به ھمدستان خود تبديل کند
  
  م برابری؟کدا
  
بکار رفته  »برابری زنان و مردان « و   »برابری زنان« جا بجا عبارات  »بيانيه« در 

ھمه می دانند و من ھم می . بکار بردن اين عبارات خيلی متداول است و مختص اين بيانيه نيست. است
دانم که منظور اين است که زنان و مردان حقوق برابر داشته باشند؛ و چون اين منظور، بديھی و محرز 

. رانه و مال نُقَطی به نظر برسداست، شايد ھر تأملی بر درستی يا نادرستی اين عبارات، کاری خرده گي
اما به گمان من ال اقل در اسنادی که بيان حقوقی دارند، بايد دقت و وسواس زبان حقوقی ھم رعايت 

» کدام برابری « تنھا از اين جھت و محض توصيه به دقت کافی در فرموله کردن است که بحث . شود
  .را مطرح می کنم

. بايد فھميده شود، برابری ميان خود زنان است »نان برابری ز« آنچه قاعدتاً از عبارت 
يک چنين درخواستی  می تواند کامال به مورد باشد، مثال در نظام آپارتايد نژادی؛  يا در حاکميت 
اسالمی که حقوق زن کافر و مسلمان را نا برابر می کند؛ ھمچنين در سرمايه داری پيشرفته غرب،  که 

به رسميت می شناسد، ولی در عمل غالباً در استخدام و اخراج و دستمزد  حقوق برابر ھمه را روی کاغذ
و غيره ميان زنان جوان و مسن؛ مجرد و متأھل؛ رنگين پوست و سفيد پوست؛ بومی و خارجی،  

  .اما در ھر صورت اين تبعيض ربطی  به تبعيضات و نابرابری جنسی ندارد. تبعيض قائل می شود
البته به منظور، نزديک تر  »برابری ميان زن و مرد « يا  »برابری زن و مرد « عبارت 

. است و فرمولی که در قانون اساسی و مدنی بايد بکار رود، ھمين است و به خودی خود اشکالی ندارد
توجه به اين واقعيت  –که ھنوز از ثبت دستاورد بصورت قانون فاصله دارد  –اما در عرصه مطالبات 

. برابری، در شرائطی صورت می گيرد که حقوق مردان، بيشتر از زنان استاھميت دارد که اين طلب 
از لحاظ  نظری، اگر برابری به . پس برابری، متضمن افزايش حقوق زنان تا سطح حقوق مردان است

در تحت حاکميت رژيم . خودی خود ھدف تلقی شود، می تواند برابری در بی حقی و فالکت ھم معنا بدھد
ندی و اسالمی که علنا از ميکروفن ھای نماز جمعه، بی حقی انسان در برابر هللا  و سرمايه داری آخو

حکومت هللا را فرياد می زند و عمالً به سلب ھرچه بيشترحقوق شھروندان و به حد اقل رساندن آن 
ه گرايش دارد؛ و در شرائط ھجوم لجام گسيخته ليبراليسم نوين اقتصادی که دستاوردھا و حقوق تثبيت شد
« مردم در طول دھه ھا و قرن ھا را يکی پس از ديگری از چنگ شان بيرون می آورد، دميدن روح 

صرفنظر از اين که در عمل، تأمين برابری زن و . به برابری طلبی، اھميت دارد» ارتقأ « و » افزايش 
آن باشد يانه،  مرد، از طريق کاھش و تنزل حقوق مردان تا چه اندازه عملی باشد، و اصالً کسی در پی



مھم است که در طرح برابری جنسی، حقوق مرد بعنوان رفرانس گرفته شده و برابری، جھِت افزايش 
  .حقوق زن را به نمايش بگذارد

« يا  »برابری زنان « با اين مالحظات است که فکر می کنم بايد از بکار بردن عبارت 
است، پرھيز کرد؛ و مناسب تر است که  در جائی که برابری دوجنس منظور  »برابری برای زنان 

مردان  بابرابری زنان « ، از عبارت » برابری زنان و مردان« يا  »برابری ميان زن و مرد « بجای 
  .استفاده شود» 

  
  کدام آزادی؟  

  
ھم ياد کرده است بی آن که منظور از آن روشن  »آزادی زنان « بارھا از  »بيانيه « 

اما  . حقوقی با مردانْر براب: بت می شود، منظور از آن روشن است وقتی از برابری صح. باشد
پاسخ مستقيم و صريحی ندارد، ولی از دو موردی که در باره آزادی  »بيانيه « آزادی زنان  يعنی چه؟ 

 ۶شماره    »اصل « در . زنان اظھار نظر می کند، می شود دريافت که از آزادی زن چه می فھمد
معيارھا و باور ھای « را می خواند که بجای متون ناقض اصل برابری زن و مرد، معلمين ايران را ف

که مبشر برابری و آزادی زنان و کل بشريت است، در ميان کودکان و نوجوانان آموزش   ]را  [ نوين
  .»دھند 

فقط خدا و معلمين ايران می دانند که معيارھا و باورھای ! »کل بشريت « آزادی زنان و 
شر برابری و آزادی زنان و کل بشريت چيستند؛ ولی يک چيز در اين فراخوان روشن است و آن نوين مب

کل « ، آنچه زنان بايد از قيد اش آزاد شوند، ربطی به انقياد اخص زنان ندارد و »بيانيه « اين که از ديد 
  .را شامل می شود »بشريت 

آزادی « : ت، چنين است دومين موردی که  بطور مشخص از آزادی زنان سخن رفته اس
اينجا ھم قضيهء آزادی ربطی به عدم آزادی اخص زنان  .»معاشرت دختران و پسران در اماکن عمومی 

به پسران ھم مربوط است، پس طلب اين » معاشرت در اماکن عمومی « ندارد، بلکه چون اين ممنوعيت 
« کته ھم خالی از لطف نيست  که در حاشيه، توجه به اين ن. ( ھم می شود »پسران « آزادی، شامل 

؛ و آزادی معاشرت دختر و  پسر  »دختر و پسر« چگونه معاشرت زن و مرد را به معاشرت  »بيانيه 
  !)البته در اماکن عمومی  –آزادی قدم زدن تقليل می دھد  »اصل حد اقِل « را ھم  به  

. نيست »بيانيه « ، در بيش از اين دو مورد، چيزی که منظور از آزادی زنان را روشن کند
ھم می شود، بکلی مبھم است؛ شايد منظور از آن، آزادی از بھره کشی  »کل بشريت « اولی که شامل 

ولی دومی، به روشنی از نوع آزادی ھای . انسان از انسان باشد؛ يا آزادی کل بشريت از کل ستم ھا
اين ھاست . اصی به زنان نداردفردی است که جزئی از حقوق و آزادی ھای دموکراتيک است و اختص

  !عرضه می شود »بيانيه « در مورد آزادی زنان در »اصول پايه ای « ھمهء آنچه که بعنوان 
  

ً با پاسخ ھائی رفع و رجوع می شود که من  اين که آزادی زن چيست و از چيست، عموما
بديھی ترين چيز . م بناممآن را ھيچ چيزی جز يک تقلب مرد ساالرانه از نوع دموکرات مآبانه نمی توان

اين است که زنان بعنوان نيمی از شھروندان، مثل مردان مشمول ھمه بی حقی ھای سياسی، مدنی، 
و باز ھم بديھی است که زنان کارگر و مزد بگير، . شھروندی و فقدان آزادی ھای سياسی و فردی ھستند
ھا ھم واضح تر اين است که زنان ھم بايد از اين . مثل ھمه مردان ھم طبقه شان اسير چنگال سرمايه اند

ی عمومی و طبقاتی آزاد شوند و آزادی از اسارت ھا و زنجير ھا و بی حقی ھاھمچون مردان از اين 
اما تقلب مردساالرانه در اين . اين غل و زنجير ھا، جزئی از موضوع آزادی زنان محسوب می شود

آن را آزادی از اين بی حقی ھا و زنجيرھائی وانمود  است که وقتی موضوع  آزادی زن  به ميان می آيد،
می کنند که حوزه شمول آن يا عمومی است، يا طبقاتی؛ حال آن که موضوع آزادی زنان موضوعی است 

آن آزادی ھای سياسی، دموکراتيک و فردی که ياد شد، آزادی ھای . خاص زنان و منحصر به زنان
حتا . ی زنان، نه عمومی است، نه طبقاتی، بلکه جنسی استموضوع آزاد. ھمگانی اند و نه فقط زنان



نيست بلکه جزو آزادی » آزادی زنان « آزادی روابط جنسی ھم که يک آزادی جنسی است، از جنس 
  .ھای فردی است که شامل مردان ھم می شود

تقلب مردساالرانه در تبيين آزادی زنان،  در آنجا شکل پوشيده تر و ظاھر فريب تری به 
د می گيرد که دامنه عدم آزادی ھمگانی و بی حقی عمومی را به عرصه تبعيضات و ستم ھای خو

به تبعيضات و محدوديت ھائی که از ) يا اساساً ( مختص زنان ھم گسترش می دھد، اما آن ھا را فقط 
حجاب اجباری؛ ممنوعيت : مذھب، شرع و حکومت دينی بر زنان تحميل می شود محدود می سازد 

« البته اگرمردساالری . دون اجازه پدر يا شوھر؛ ممنوعيت برخی حرفه ھا و ورزش ھا و غيرهسفر ب
ً بر زنان روا می دارد، از قلم نمی  »چپ  ھم باشد، ستم مضاعفی را که سرمايه داری اختصاصا
  . اندازد

چه کسی می تواند انکار کند که اين فقره ازفقدان حقوق و آزادی ھا، منحصراً به زنان 
حدود می شود؟ و چه کسی می تواند انکار کند که آزادی از اين فقره قيود و تبعيضات، جزئی از م

آزادی زنان بمعنی اخص کلمه است؟  فريبندگی قضيه در اين است که ھمه اين ھا حقيقت دارند؛ و 
و تقلِب پوشيده شده در اين حقايق در اين است که اگر فرض را بر تأمين شدن آزادی ھای سياسی 

ملغا شدن تبعيضات مضاعف دولت دينی و سرمايه داری بگذاريم،  و فردی، حقوق مدنی و شھروندی
بر اين مبنا در کشورھای پيشرفته غربی که نه دولت . اين، حقيقت ندارد! آزادی زنان تأمين شده است

دی در وآزادی ھای عمومی و فر ،نه قوانين مذھبی رسميت دارند ،دينی مثل ايران حکومت می کند
 –حدی يکسان برای مردان و زنان به رسميت شناخته شده اند، آزادی زنان بايد تأمين شده تلقی گردد 

 . اما اين ھم حقيقت ندارد! مگر فقط در مورد آزادی سقط جنين
بر اساس چنين تبيينی از آزادی زنان، اين آزادی ھا برای زنان در ايران عبارت می 

؛ آزادی پوشش؛ آزادی گزين ھمسر و حرفه؛ آزادی مسافرت ... ل و آزادی بيان و تشک: شوند از 
بدون اجازه پدر و ھمسر؛ آزادی دوچرخه سواری، ورود به استاديوم فوتبال، آواز خواندن و رقصيدن 

در اھميت و فوريت اين ھا کوچکترين ترديدی نيست؛ اما آزادی زنان فقط اين ھا . و نظاير اين ھا
غالبا فراموش . زادی شان تنھا با مذھب، دولت و کارخانه دار رو برونيستندنيست و زنان در سلب آ

می شود که آزادی زنان در جوھر خود و بنا بر تعريفی که در خود عبارت مستتر است، آزادی يک 
آزادی زنان . جنس است و اين نمی تواند فقط  بمعنی آزادی از ستم ھای دولت و مذھب و سرمايه باشد

مردان معنی پيدا می کند و مضمون اساسی آن، آزادی يک جنس، از سلطه جنس ديگر در رابطه با 
و اين درست ھمان چيزی است که مردساالری دموکرات و طرفدار برابری حقوق زنان با . است

مردان ھم آن را ُدور می زند، تا چه رسد به مردساالری ارتجاعی و ضد زن، که وقتی می شنود 
ی از انقياد جنسی توسط مرد است، مو بر تن  و رگ بر گردن اش راست می موضوع آزادی زن، آزاد

  .شود و خون جلو چشم ھايش را می گيرد
می گويم . جوھر اسارت و انقياد زن بمثابه يک جنس، مالکيت جنسی مرد بر زن است

و غيره مالکيت جنسی و نه صرفا مالکيت، تا بر تفاوت آن با مالکيت برده دارانه، سرمايه دارانه، 
اين ما لکيت، جنسی است و به ھمين دليل ھم با برافتادن مالکيت سرمايه دارانه، به . صراحت داده باشم

  .خودی خود بر نمی افتد
حق ( در مقياس کلی وقتی از آزادی و برابری ياد می شود، آزادی به حوزه حقوق 

. و برابری، به حوزه مالکيتبر می گردد ... ) حاکميت، آزادی ھای سياسی و فردی، حقوق مدنی و 
اما در قلمرو ستم جنسی، برابری است که به حوزه حقوق مربوط می شود و آزادی به مالکيت 

است که بيل زدن » مالکيت « چه در آن عرصه کلی و چه در اين عرصه ستم جنسی، زميِن ). جنسی(
کلی تحمل می کند و اگر نظام بورژوائی مبارزه برای آزادی را کم و بيش به ش! اش سخت است

ظاھراً ھم که شده تن به تساوی حقوقی شھروندان می دھد ولی مبارزه برای برابری را که چالش با 
در : مالکيت خصوصی است بر نمی تابد؛ نظام مرد ساالر در عرصه جنسی برعکس عمل می کند 

و تصادفی . بشنودرا ھم نمی تواند »  آزادی« به نحوی کنار می آيد ولی حرف » برابری « قبال 
را از جنبش عليه ستم جنسی حذف کند، می کوشد » آزادی زن « نيست که وقتی نمی تواند مقوله 



آزادی پوشش؛ آزادی انتخاب ھمسر؛ آزادی سقط جنين؛ آزادی : مضمون آن را تحريف و عوض کند 
  ...آرايش کردن؛ و 

آزادی « کيت جنسی از مقوله البا بيرون کشيدن چاشنی ميعنی به اين ترتيب، با اين ترفند، 
ً به نابرابری تنزل داده شده و چنين القأ می شود که با رفع تبعيضات و به ، »زن ستم جنسی صرفا

رسميت شناخته شدن برابری حقوقی زن با مرد، آزادی زن تأمين و تکميل خواھد شد؛ حال آن که اين 
است  تملک جنسی بر زنسنّتی ی  آن  مضاعف، بيان حقوقی ونابرابری ھای حقوقی و اين تبعيضات 

   .که به مرد حق و امکان می دھد در مقام قيّم، سرپرست، مراقب، مسئول و محافظ زن ظاھر شود
برخالف فرھنگ ژورناليستی، تملک بر زن تنھا از طريق تصاحب به زور و تجاوز به 

ترين عواطف می توانند توجيه  حتا عاشقانه ترين و لطيف. ُعنف و با خشونت نيست که معنی پيدا می کند
در جامعه مردساالر، عشق نمی تواند در آزادی زن تبلور . باشند »غيرت مردانه « احساس مالکانهء 

مرِد . کردن می تواند ثابت شود »محافظت « و  »مراقبت « ، »پائيدن « پيدا کند، بلکه با ھرچه بيشتر 
  .باز بگذاردقفس را  ر جامعهء مردساالر نمی تواند درِ عاشق د

را نمی توان  »شرف « و  »ناموس « و  »غيرت « جز با مالکيت جنسی مرد بر زن، 
  .اين احساس ھا، گارد ھا و محافظان مالکيت جنسی اند. توضيح داد

شدت و ضعف تملک بر زنان و سلب آزادی و اختيارشان؛ و ھمچنين شکل و شيوه اِعمال سلطه و 
سطح رشد جنبش . ان ھا و مکان ھا و نزد ھمه مردان يکی نيستسروری مردان بر زنان، در ھمه زم

زنان و ميزان تأثيری که در ساختارھای خانواده، جامعه و دولت و نظام حقوقی کشورھا گذاشته اند؛ 
سطح فرھنگ عمومی جامعه؛ سطح فرھنگ در چھار ديواری ھر خانه و در کله ھر مرد؛ و صد البته 

ھا، سطح تکامل اقتصادی، فنی، علمی و آموزشی ھر جامعه، مجموعه بعنوان شالوده مادی ھمه اين 
وضوع مداخله دارند و از اين رو مالکيت جنسی را نبايد معواملی ھستند که در چند و چون اين 

اين يک پديده اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و تاريخی است و نه . ديد   phallocraticفرويديستی  و يا 
از اين رو شرائط و رفتارھای . که به طبيعت مرد و زن رجوع داده شود » طبيعی« در منشأ خود، 

مردساالرانه قابل تعميم نيستند، اما چيزی که قابل تعميم است، اين است که در کنه ھمه نابرابری ھای 
در کنه  قسيم کار جنسی در خانه و جامعه،در کنه ت بعيضات مضاعفی که بر زنان می رود،حقوقی و ت
محافظت، سرپرستی و نگھداری از ) در وجه عاطفی و انسانی اش ( ستی و نيز فرھنگی که ناموس پر

 »زناکار « نه فقط آخوندی که زن . زن را وظيفه مرد می داند، رابطه مالک و مملوکی پنھان شده است
 ھم که در قبال شستن ظرف ھای شام و" فمينيست شده ای" را سنگسار می کند، بلکه مرد روشنفکر و 

تا چه اندازه را برای خودش نگھميدارد،  »کجا می روی؟« و  »کجا بودی؟ « کشيدن جارو برقی، حِق 
زن، « به اين موضوع آگاھی دارند يا ندارند، تغييری در اين واقعيت نمی دھد که در ھر دو حال، 

  )کارل مارکس(  .»پرولتر مرد است
اما ... ، اجتماعی، اقتصادی آزادی زن، سطوح و وجوه متعددی دارد، سياسی، حقوقی

در باره آزادی زن به ميان می آيد، پايه ای ترين اصل، آزادی زن از  »اصول پايه ای « وقتی سخن از 
آزادی قطعی و واقعی زن  .»!با ھرکه خواستم، و ھر وقت خودم خواستم« . تملک جنسی مرد است

ن او، و اختيار آن در ھر شرائطی و بطور زمانی است که ت... ) و نه شھروند و کارگر و ( بمثابه زن 
اما جھاِن مردساالر ھنوز با سماجت تمام بر آن . مطلق، بی ھيچ قيد و شرطی به خودش تعلق داشته باشد

و وای بر وقتی که قباله ای ھم در کار ...  .»! زمين از آِن کسی است که آن را می کارد« است که 
  !باشد

  
  :برابری و آزادی زنان چنين است بيانيه در مورد   ٤اصل شماره 

ما تمام باورھای سنتی مبنی بر ناتوان و فرودست بودن زنان و لزوم « 
تبعيت زن از مرد را باطل اعالم کرده و مبارزه برای پاک کردن اذھان جامعه از اين 

ما تمام معيارھای اخالقی سنتی و مذھبی غالب در جامعه . باورھا را وظيفه ھمه می دانيم
ما توده ھای .  تقسيم می کنند، رد می کنيم" بد " و " خوب " که بر پايه آن زنان را به را 



که زنان را  ]را  [کھنه مردم را فرا می خوانيم که اين باورھای سنتی و معيارھای اخالقی 
فرسوده کرده، استعداد ھا و خالقيت ھای آن را کشته است؛ کنار زنند و آفريننده و مروج 

عامل تعيين کننده در رابطه با خلق . وين در روابط ميان زن و مرد باشندمعيارھای ن
  .»معيارھای نوين، رعايت اصل آزادی زنان و برابری ميان زن و مرد است

مگر جامعه، غير از !  »وظيفه ھمه است ... پاک کردن اذھان جامعه از باورھای سنتی « 
آيا شايسته ! ذھن چه کسی را می خواھند پاک کنند؟است؟ اگر ھمه چنين وظيفه ای دارند، پس  »ھمه « 

اينطور ياوه بگويند؟ از اين ھم مھمل تر و جمله پرداختن بی  »سازمان ھا و احزاب چپ « است که 
آفريننده و مروج معيارھای نوين در روابط « به اين است که  »توده ھای مردم « انديشه، فراخواندن 

  ! »ميان زن و مرد باشند 
اند که در  –و نه فقط  توده مردان، بلکه ھمچنين توده زنان   –توده ھای مردم  اين خودِ 

خوِد اين توده ھا بايد از اين باورھا و . باورھای سنتی و معيارھای اخالقی کھنه در مورد زنان اسير اند
شانه پرت معيارھای نوين باشند، يا ن »آفريننده و مروج « از آنان خواستن که . معيارھا خالصی يابند

و احتماال از   –بودن از توده ھاست، يا نشانه پرت بودن از معيارھای نوين در روابط ميان زن و مرد 
  .ھر دو

پيکار برای برابری زنان با مردان، و برای آزادی زنان از انقياد جنسی، پيکاری بس 
که حاال ( »  برابری « برخالف . دشوار و طوالنی است؛ اما اين دومی به کندن صخره با ناخن می ماند

حتا به دست آوردن آزادی ی سخن گفتن از مضمون ومعنای ) تقريبا ھمه ادعای حمايت از آن را دارند
بجای فراخواندن توده . حقيقی آزادی زن، خود به مبارزه ای جسورانه، سنگين بھا و طوالنی نياز دارد

ان زن و مرد، بايد خود را به جرأِت معيارھای نوين در روابط مي  »آفريدن و ترويج « ھا برای 
  . انديشيدن در باره اين معيارھای نوين و انديشيدن در باره معنای حقيقی آزادی زن فراخواند

  
***  

استبداد سياسی، نظام پدر ساالری و مرد ساالری، و سرمايه داری، دست در دست ھم، با 
دن امنيت شغلی زنان شاغل؛ با عليل کردن دريغ کردن تأمين اقتصادی و اجتماعی از زنان و متزلزل کر

حقوقی زنان؛ با تحقير و سرکوب شخصيت و منزلت انسانی شان؛ با مسدود کردن امکانات شکوفائی 
ابتکارات و خالقيت ھا و توانائی ھاشان؛ با فشار و استثمار مضاعف شان، زمينه ھای اقتصادی و 

به اين ترتيب، در شرائط نا امنی . و باز می سازندروانی وابستگی زنان به مردان را فراھم می سازند 
مادی و روحی، آنان را بجای ايستادن روی پای خود، انديشيدن با مغز خود و تصميم گرفتن با ميل و 

به تکيه گاه ّجستن در مرد و حمايت و حراست شدن توسط او  ،»قوی « اراده خود، به آويختن به مرد 
 –حتا در ميان زنان  –ول زمان به يک ايدئولوژی، به يک فرھنگ و ھمين خود، در ط. سوق می دھند

  :تبديل می شود که بيان تمثيلی آن چنين است 
  ! »زن، بدون حفاطت مرد، ماھی بدون تُنگ است « 

من با اين ضرب المثل مخالفتی ندارم و آن را صد در صد تأئيد می کنم؛ به شرط آن که 
  !» در دريا « : فه کنم اين عبارت کوچک را به دنبال اش اضا

  !ماھيان جھان، تُنگ ھا را بشکنيد
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زن، « به اين موضوع آگاھی دارند يا ندارند، تغييری در اين واقعيت نمی دھد که در ھر دو حال، 
  )کارل مارکس(  .»پرولتر مرد است

اما ... وه متعددی دارد، سياسی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی آزادی زن، سطوح و وج
در باره آزادی زن به ميان می آيد، پايه ای ترين اصل، آزادی زن از  »اصول پايه ای « وقتی سخن از 

آزادی قطعی و واقعی زن  .»!با ھرکه خواستم، و ھر وقت خودم خواستم« . تملک جنسی مرد است
زمانی است که تن او، و اختيار آن در ھر شرائطی و بطور ... ) کارگر و و نه شھروند و ( بمثابه زن 

اما جھاِن مردساالر ھنوز با سماجت تمام بر آن . مطلق، بی ھيچ قيد و شرطی به خودش تعلق داشته باشد



و وای بر وقتی که قباله ای ھم در کار ...  .»! زمين از آِن کسی است که آن را می کارد« است که 
  !باشد

  
  :بيانيه در مورد برابری و آزادی زنان چنين است   ٤اصل شماره 

ما تمام باورھای سنتی مبنی بر ناتوان و فرودست بودن زنان و لزوم « 
تبعيت زن از مرد را باطل اعالم کرده و مبارزه برای پاک کردن اذھان جامعه از اين 

تی و مذھبی غالب در جامعه ما تمام معيارھای اخالقی سن. باورھا را وظيفه ھمه می دانيم
ما توده ھای .  تقسيم می کنند، رد می کنيم" بد " و " خوب " را که بر پايه آن زنان را به 

که زنان را  ]را  [کھنه مردم را فرا می خوانيم که اين باورھای سنتی و معيارھای اخالقی 
و آفريننده و مروج فرسوده کرده، استعداد ھا و خالقيت ھای آن را کشته است؛ کنار زنند 

عامل تعيين کننده در رابطه با خلق . معيارھای نوين در روابط ميان زن و مرد باشند
  .»معيارھای نوين، رعايت اصل آزادی زنان و برابری ميان زن و مرد است

مگر جامعه، غير از !  »وظيفه ھمه است ... پاک کردن اذھان جامعه از باورھای سنتی « 
آيا شايسته ! ھمه چنين وظيفه ای دارند، پس ذھن چه کسی را می خواھند پاک کنند؟است؟ اگر  »ھمه « 

اينطور ياوه بگويند؟ از اين ھم مھمل تر و جمله پرداختن بی  »سازمان ھا و احزاب چپ « است که 
آفريننده و مروج معيارھای نوين در روابط « به اين است که  »توده ھای مردم « انديشه، فراخواندن 

  ! »ن زن و مرد باشند ميا
اند که در  –و نه فقط  توده مردان، بلکه ھمچنين توده زنان   –اين خوِد توده ھای مردم 

خوِد اين توده ھا بايد از اين باورھا و . باورھای سنتی و معيارھای اخالقی کھنه در مورد زنان اسير اند
معيارھای نوين باشند، يا نشانه پرت  » آفريننده و مروج« از آنان خواستن که . معيارھا خالصی يابند
و احتماال از   –يا نشانه پرت بودن از معيارھای نوين در روابط ميان زن و مرد  ،بودن از توده ھاست

  .ھر دو
پيکار برای برابری زنان با مردان، و برای آزادی زنان از انقياد جنسی، پيکاری بس 

که حاال ( »  برابری « برخالف . خره با ناخن می مانددشوار و طوالنی است؛ اما اين دومی به کندن ص
حتا به دست آوردن آزادی ی سخن گفتن از مضمون ومعنای ) تقريبا ھمه ادعای حمايت از آن را دارند

بجای فراخواندن توده . حقيقی آزادی زن، خود به مبارزه ای جسورانه، سنگين بھا و طوالنی نياز دارد
معيارھای نوين در روابط ميان زن و مرد، بايد خود را به جرأِت   »آفريدن و ترويج « ھا برای 

  . انديشيدن در باره اين معيارھای نوين و انديشيدن در باره معنای حقيقی آزادی زن فراخواند
  

***  
استبداد سياسی، نظام پدر ساالری و مرد ساالری، و سرمايه داری، دست در دست ھم، با 

اجتماعی از زنان و متزلزل کردن امنيت شغلی زنان شاغل؛ با عليل کردن  دريغ کردن تأمين اقتصادی و
حقوقی زنان؛ با تحقير و سرکوب شخصيت و منزلت انسانی شان؛ با مسدود کردن امکانات شکوفائی 
ابتکارات و خالقيت ھا و توانائی ھاشان؛ با فشار و استثمار مضاعف شان، زمينه ھای اقتصادی و 

به اين ترتيب، در شرائط نا امنی . به مردان را فراھم می سازند و باز می سازند روانی وابستگی زنان
مادی و روحی، آنان را بجای ايستادن روی پای خود، انديشيدن با مغز خود و تصميم گرفتن با ميل و 

به تکيه گاه ّجستن در مرد و حمايت و حراست شدن توسط او  ،»قوی « اراده خود، به آويختن به مرد 
 –حتا در ميان زنان  –و ھمين خود، در طول زمان به يک ايدئولوژی، به يک فرھنگ . وق می دھندس

  :تبديل می شود که بيان تمثيلی آن چنين است 
  ! »زن، بدون حفاطت مرد، ماھی بدون تُنگ است « 

من با اين ضرب المثل مخالفتی ندارم و آن را صد در صد تأئيد می کنم؛ به شرط آن که 
  !» در دريا « : بارت کوچک را به دنبال اش اضافه کنم اين ع

  !ماھيان جھان، تُنگ ھا را بشکنيد
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