زن
آتشفشاني زيرپای جمھوری اسالمی
اين مقاله برای نخستين بار در شماره يک نشريه "راه کارگر" دوره دوم ـ سال چھارم ـ
فروردين  ١٣۶٣انتشار يافته است ھر چند در آن زمان مقاالت بدون امضاء نوشته می
شدند ولی يادآوری می کنيم که اين مقاله به قلم رفيق شھاب برھان نوشته شده است ـ
يادآوری سايت راه کارگر
اگر چه اين مقاله به مناسبت ٨مارس روز جھانی زن و بزرگداشت آن نوشته می شود ،ولی نخستين
پيامش اين است که تنھا در سالگرد روز زن نيست که بايد به ياد زنان افتاد ،ھمانطور که نمی توان
کار انقالبی را به بزرگداشت انقالب يا سالروز آن محدود کرد ،در مورد زنان نيز نبايد به "تجليل" از
مقام زن و "حمايت" از حقوق دمکراتيک زنان  ،آنھم فقط در روز معينی از سال ،اکتفا نمود.
علت آنکه سازمان ھای سياسی اغلب فقط درسالگرد روز زن به ياد زنان می افتند و تا سال ديگر
فراموششان می کنند ،يکی آنست که جنبش مستقل زنان وجود ندارد و اين يادکنندگان ،غالبا ً مردانند،
مردانی که از درک مساله زنان بشدت عقب مانده اند .علت ديگر که بسيارمھمتراست ،اين است که
زنان ايرانی بيشتر ھمچون"وسيلۀ " افشای ارتجاعيت رژيم نگريسته ميشوند تا يک موضوع جدی،
حياتی و مستقل سازماندھی عليه اين رژيم ارتجاعی .اگر زنان ايران فقط بمثابه نمونه ای از قربانيان
رژيم اسالمی به نمايش افکارعمومی جھانيان گذاشته شوند ،معنايش اين خواھد بود که گويا ازخود اين
قربانيان کارديگری ساخته نيست جزاينکه اين بارھم درھيات " مانکن" ھائی درھم شکسته و مچاله
شده ،نکبت و ذلت را درپشت ويترين جمھوری اسالمی به نمايش بگذارند و ترحم و دلسوزی
رھگذاران را برانگيزانند ! وقتی زنان موضوع سازماندھی نباشند طبعا به "وسيله " تبليغ عليه رژيم
تنزل خواھند يافت و روز زن  ،چيزی شبيه "روزمادر" و "روزدرختکاری" خواھدشد!

"مساله مستقل زنان" يعنی چه؟

گذشته از بی اعتنائی اغلب سازمان ھای سياسی به وظيفه سازمانگری توده ای ،غفلت ازسازماندھی
زنان ازعلت مضاعف ديگری ھم ناشی ميشود و آن ترديد درپذيرش چيزی بنام " مساله مستقل زنان"
است .اين ترديد يا از ترس مرزکشيدن ميان مسائل زن و مرد و سقوط درفمينيسم )صف آرائی جنس
زن عليه جنس مرد( است و يا ازترس زيرپا نھادن مرزھای طبقاتی و انحراف به نگرش "
فراطبقاتی" .ترس اول به اين دليل بيمورد است که انگاراين واقعيت مسلم که زنان مورد تبعيضات
خاصی قرارمی گيرند که مردان را شامل نميشود ،مرزبندی با فمينيسم نيست .برای فاصله گرفتن از
فمينيسم  ،بايد بجای مبارزه زنان با " بدجنسی مرد" مبارزه عليه تبعيض برزنان را به سمت نظامات
فرھنگی ،ايدئولوژيک ،سياسی و اجتماعی که مردساالری و نابرابری حقوق زنان با مردان را
تجويزو توجيه می کنند ھدايت کرد .ترس دوم ھم بيجاست ،زيرا مظالم و تبعيضاتی که برزنان بمثابه
" جنس " ) و نه طبقه( اعمال ميشود فی نفسه يک موضوع طبقاتی نيست .پدرساالری محصول
پيدايش جامعه طبقاتی است ،ولی امتيازات جنسی با تقسيم طبقاتی عينا ً يکی ومنطبق نبوده و نيست.
زنان ھر طبقه دردرون ھمان طبقه با مردان خود نابرابرند .البته تبعيضات جنسی و فرا طبقاتی
برزنان ،چون درپيوند با مناسبات طبقاتی عمل می کنند شدت ،دامنه وعملشان به کمک نظام بھره
کشی درتوليد نيز می آيد و گناه زن بودن يکبار ديگر به صورت دستمزد نابرابر با مردان ،و شدت
استثمار ،گريبان زنان کارگرو زحمتکش را می گيرد .اين شدت استثمار زنان کارگر ،ھم عملکرد
مساله مستقل زنان را درمناسبات طبقاتی و ھم تاثيرمناسبات طبقاتی را در تشديد اين مساله مستقل
نشان ميدھد .زن مرفه طبقه باال ،کاردربيرون را بعنوان يک تجمل و تفنن می نگرد ،حال آنکه برای
زنان کارگرو زحمتکش و حتی خانواده ھای متوسط  ،کار در بيرون مساوی با کرايه خانه ،نان شب،
پول دارو و شيربچه است .تبعيضات بردگی خانگی زنان را نيزبه ھمين نسبت تشديد ميکند .زنان
مرفه اگرکلفت و نوکرو آشپزنداشته باشند ،با ماشين رختشوئی وظرفشوئی ،جاروبرقی و آبگرمکن و
ديگر وسائل خودکارخانگی ،شغل کنيزی مردان را تحمل پذيرترميسازند ،ولی برای زن زحمتکش
وفقير ،آب گرم و پوشک بچه و ديگ زودپزھنوز جزو روياھاست .ازاين مقايسه )که بايد مورد توجه
وتاکيد باشد( نبايد نتيجه گرفت که فقط بايد عليه بردگی زنان طبقات پائين مبارزه کرد .بردگی برای
مردان ،مساله تمامی زنان است ،تفاوت فقط دربردگی تحمل پذيروبردگی با اعمال شاقه است .مبارزه
با اين تفاوت ،به مبارزه طبقاتی بر می گردد؛ ولی اصل بردگی تمامی زنان برجای خود ھست.
درمساله زنان ،دعوا برسر نابرابری حقوق زنان زحمتکش با زنان مرفه نيست ،دعوا برسر نابرابری
حقوق زنان با مردان است! دعوا برسرپدرساالری و مردساالری است ،نه برسرسرمايه داری
وفئوداليسم وغيره .وقتی اين مساله بطورمستقل وبعنوان يک تبعيض جنسی درک شد ،آنگاه بايد
جايگاه ونقش اين مساله را درمبارزه طبقاتی مشخص کرد .و رابطه متقابل اين دو را نه با ناديده

گرفتن يکی از آنھا بلکه با درک ديالکتيک متقابلشان تنظيم کرد .مساله مستقل زنان يک "توھم" نيست
وبه ھمان اندازه واقعيت دارد که مساله ملی ،به ھمان معنا " فراطبقاتی " است که مساله ملی ،و
دراوضاع کنونی ايران اگر اھميت و وزن سياسی و اجتماعی آن بيش از مساله ملی نباشد ،به ھمان
اندازه ھست .اگرطبقات باال بيسواد باشند ،وای به حال طبقات پائين؛ و اگر زنان طبقات باال
کنيزباشند ،وای به حال زنان طبقات پائين ! ما کمونيست ھا بی آنکه ذره ای مرزھای طبقاتی را
کمرنگ سازيم و لحظه ای مبارزه طبقاتی را تعطيل کنيم ،مخالف بردگی زنان در ھر دو سوی
سنگريم واين آشتی ناپذيری با بردگی را با صدای بلند اعالم می کنيم .زنان طبقات کارگرو زحمتکش
بی آنکه زيرپرچم دشمنان طبقاتی خود بروند و بی آنکه بردگی زنان را در آنسوی مرزھای طبقاتی
تائيد کنند ،بايد بدون وحشت از ھمسوئی دراين زمينه خاص با زنان طبقات مقابل ،مبارزه خود را نه
بعنوان کارگرو زحمتکش ،بلکه بعنوان عصيان گران عليه شھروندی جنسی  ،سازمان دھند وبه پيش
ببرند.

سازماندھی مستقل زنان چه ضرورتی دارد؟
نظم ظالمانه مردساالری  ،زنان را بعنوان " جنس پست" و " انسان نوع دوم " مجزا کرده است ،حال
چرا نبايد ھمين دسته مجزا ،برای مبارزه عليه اين ظلم جنسی مستقال متشکل شوند؟ درپاسخ به اين
سئوال ،نظراعالم نشده ای وجود دارد که درعمل به چشم می خورد ،نظری با اين مضمون که :
اگرفرض ،مبارزه با نظامات سياسی  ،اقتصادی و اجتماعی گوناگونی است که انسان را برده
ميسازند ،پس دراين مبارزه " فرقی ميان زن ومرد نيست" و زنان را می توان ھمراه مردان درتشکل
ھای طبقاتی ،توده ای و حزبی سازمان داد و دليلی برای تشکل مستقل زنان بعنوان يک دسته ويژه
وجود ندارد .اشکاالت متعددی دراين استدالل وجود دارد .اشکال اول ،انگار ويژگی مساله زنان و
محدود کردن آن به چارچوبۀ طبقاتی و توده ای است .مساله زنان يک موضوع دمکراتيک است به
اين اعتبار که شھروندی يک درجه ای و برابری حقوق زنان با مردان دربرابر قانون ،يک موضوع
دمکراتيک است .اما دمکراتيک بودن مساله زنان را نبايد بمعنی انحصار حق برابری برای زنان
کارگر وزحمتکش فھميد .مساله زنان درچارچوب مسائل عمومی و دمکراتيک ) مثل آزادی بيان( يک
مساله خاص است زيرا فقط مختص زنان است ،و درقبال مساله طبقاتی ،يک مساله عام است ،زيرا
ناظربرتبعيض جنسی برزنان تمامی طبقات است .اشکال دوم در نگرش به منطق سازماندھی است که
فکرمی کند کافی است زنان يکباردرتشکل ھای طبقاتی ،صنفی يا سياسی سازمان داده شوند و ديگر
دليلی برای سازمان يابی مستقل زنان باقی نماند! حال آنکه ھدف ازسازمانگری اين نيست که افراد،
به ھرحال درتشکلی جا داده شوند و حسابشان بسته شود ،بلکه غرض اين است که مسائل موجود

درجامعه سازمان داده شوند .شک نيست که زنان کارگر ،زحمتکش و روشنفکرايران بايد درتشکل
ھای طبقاتی ،صنفی ،دمکراتيک و سياسی متشکل شوند ،ولی دراينجا آنان نه با ھويت زن ،بلکه با
ھويت کارگر ،دھقان ،دانشجو ،معلم ،نويسنده وغيره متشکل می شوند .ھر تشکلی بمعنای بسيج
نيروھای درگيردريک جنگ معين است .ھرتشکلی برای مبارزه حول تضاد معينی است و از اينرو
مضمون معينی دارد .تشکل ھای طبقاتی ،صنفی و سياسی مضامين خاص خود را دارند و ھر اندازه
ھم که با برابری حقوق زن ومرد موافق و ھمسو باشند نخواھند توانست – و نبايد -مبارزه عليه ستم
جنسی برزنان را مضمون مرکزی وھدف اصلی کار خود قراردھند .دراين تشکل ھا زنان ھمدوش
مردان برای مسائل مشترک طبقاتی و صنفی و سياسی خود مبارزه می کنند و آنچه درمجموع روی
زمين می ماند ،مساله خاص زنان است! ھرکس می تواند بر حسب تعدد مسائل اجتماعی که درآن
درگيراست ،درسنگرھای متعدد جا بگيرد وبه جھات گوناگون شليک کند .اکتفا به سارماندھی زنان
درتشکل ھای طبقاتی صنفی وسياسی نتيجه ای جزخالی گذاشتن يک سنگرعظيم وعاطل گذاشتن يک
لشکر چند ميليونی در مصاف با ارتجاع ندارد.
برنامه ھای مبارزاتی اگرمابه ازای سازمانگری نداشته باشند ،ماديت نمی يابند ومثل نقش و نگار
دعانويسان برای دلخوشی وخود فريبی روی کاغذ می مانند .اما سازمانگری امر مربوط به مشخصات
است و کليات را نمی توان سازمان داد .کلی گوئی درباره دمکراسی و حقوق مردم و مبارزه با
ارتجاع به جائی جز دوام ارتجاع ضد دمکراتيک نمی انجامد ،مگردمکراسی وحقوق مردم و راه ھای
مبارزه با ارتجاع  ،شکل برنامه ای پيدا کنند و اين برنامه ھا ريزشوند و آنگاه نيروھای مشخص حول
مسائل وتضادھای مشخص سازماندھی گردند .کل توده ھا را نمی توان سازمان داد مگر آنکه ھر
بخش توده ھا حول مساله و درد مشترکی که دارند متشکل شوند .اما وقتی به برخورد سازمان ھای
سياسی با مساله زنان در ايران می نگريم چيزی جزعبارت کوتاه " برابری حقوق زن ومرد"
دربرنامه ھا و پالتفرم ھا ،و چيزی فراتر از استفاده افشاگرانه ازمسائل زنان عليه رژيم حاکم ،
درعمل نمی بينيم .حال آنکه مساله زنان نه فقط بخاطر آنکه نيمی ازجمعيت جامعه را دربرمی گيرد و
نيروی اجتماعی عظيمی را درپشت سرخود دارد ،بلکه بطوراخص بخاطر ويژگی استثنائی رژيم
جمھوری اسالمی ايران وکيفيت انفجاری ستم ھای غيرمتعارفی که درتمامی زمينه ھای اقتصادی،
اجتماعی ،سياسی و خانوادگی – آنھم ازموضع دولتی -برزنان ايران اعمال می شوند،اھميت سياسی
عظيمی پيدا می کند .ھرنيروی سياسی که وضعيت فاجعه بارو آمادۀ انفجارزنان ايران را درک نکند
و به سازماندھی آن ھمت نکند ،درسياست گردآوری نيرو برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی

دچارخطای مھيبی خواھد شد .قلب ھر زن ستمديده ،يک بمب ساعتی است ،اين ھا را بايد کنارھم
جمع کرد وعقربه ھايشان را با يکديگرميزان نمود!

ابعاد بردگی زنان در جمھوری اسالمی
اگررضاشاه کشف حجاب اجباری را حجاب چشم نوازی برای پوشاندن عقب ماندگی ھا ومحروميت
ھای زنان ايران ساخت تا اين کشور را دررديف "ممالک راقيه" قراردھد ،اگرپسرخلف رضا شاه با
اعطای حق انتخاب شدن وانتخاب کردن به زنان" ،تمدن برزگ" اھدائی امپرياليسم آمريکا را تکميل
کرد تا سرمايه داری گنديده را در زرورق ترقيخواھی بپيچد ،روحانيت درھردو مورد ،ازموضعی
مافوق ارتجاعی و برده دارانه دربرابر اين اقدامات عوام فريبانه و ظاھرسازانه قد علم کرد .برخی
معتقدند تحميل حجاب ،اسيد پاشيدن به روی زنان وتمامی فشارھای افراطی وارتجاعی که درجمھوری
اسالمی به زنان ايران وارد ميشوند ،عکس العملی است به بی بند وباری زنان دردوره شاه .اين عقيده
بکلی نادرست و ناشی ازعدم شناخت مبانی ايدئولوژيک جمھوری اسالمی دررفتاربا زنان است.
خمينی وقتی به قدرت رسيد ادعا کرد که در دوره شاه زنان ما در فحشا دست وپا می زدند .اگر فحشا
بمعنی تن فروشی است خمينی اغراق کرده و با بی انصافی محض به تمامی زنان ايران اھانت کرده
است .اما قضيه چيز ديگريست .حتی اگردردوره شاه يک فاحشه بمعنی عرفی آن وجود نميداشت
خمينی ھمين اعتقاد را ميداشت زيرا دراسالم رابطه زن با جامعه نه براساس ھويت انسانی ،بلکه
براساس ھويت جنسی تعريف ميشود" :محرم و نامحرم" ھرگونه رابطه زن با نامحرم )حتی حرف
زدن با نامحرم( رابطه نامشروع تلقی می گردد .تنھا رابطه مشروع  ،محدود به چھارديواری خانه
پدری وشوھری است که محارم به آن محدود می شوند .زن ،ھمانطور که ماليان آذربايجان به زبان
پيرمردان و پيرزنان بيسواد وعقب مانده انداخته اند" ،عورت " است يا به اصطالح امروزی ھا فقط "
سکس " است! فلسفه حجاب ھمين است .اگرقوزک پای زنی را نامحرمی ببيند ،زن مرتکب فحشا شده
است! زن عضوی از جامعه نيست ،بلکه فقط عضو جنسی خانواده است و براين اساس اگرزن با
جامعه درآميزد ،جامعه دچار فحشا ميشود! بمنظورمبارزه باچنين " فحشا " ئی بود که درسال١٣۵٨
بھنگام تجديد چاپ کتاب ھای درسی ،درکتاب فارسی اول ابتدائی ،جمله " آذر برای خريد با مادرش
به بازارمی رود" را بصورت زير"علی الحساب" اسالمی کردند " :آذر درکارھای خانه به مادرش
کمک می کند"! آری مساله برسر رابطه اجتماعی زن است .کسی که اززن چيزی جزشھوت نمی
فھمد ،حق دارد قياس به نفس کند و باور نداشته باشد که مردان بتوانند جزبه چشم شھوت به زنان
بنگرند .درتفکر چنين شخصی ،آزادی زن معنائی جز آزادی شھوت رانی و مالکيت مشاع زنان نمی
تواند داشته باشد .ماليان با تن فروشی زنان اگر صيغه شرعی برآن جاری شود) عقد موقت( نه تنھا

مخالفتی ندارند و آن را فحشا نمی دانند ،بلکه خود ازدوره صفويه تاکنون در ايران وسيعترين فحشای
" شرعی " را گسترش داده و بسياری از آنان بويژه در شھرھای "مقدس" قم و مشھد از شغل شريف
صيغه خوانی نان حالل خورده اند ! درقاموس آنان ھرگونه ارتباط زن با جامعه و محيط  ،فحشا
محسوب ميشود .زن حتی المقدور بايد از خانه خارج نشود واگر مجبور بود ،بايد زره پوشيده خارج
شود .تازه اين ھم کافی نيست .درعزا وعروسی اتاق مردانه و زنانه بايد جدا باشد ،درنمازجمعه ميان
جايگاه جداگانه زنان ومردان پرده سياه بايد کشيده شود ،دراتوبوس ھا صندلی ھا و درھای ورود و
خروج زنان بايد جداگانه باشد ،حتی درخشکشوئی ھا لباس زن و مرد نبايد يکجا شسته شود ....ھمه
اين ھا در جمھوری اسالمی بمعنای فحشا ست .حال با اين قياس ميتوان فھميد که کارمشترک زنان
ومردان درکارخانجات ،مزارع ،ادارات ،مدارس ،دانشگاه ھا ،موسسات علمی و تحقيقی وخالصه
حضورو فعاليت زن درحيات اجتماعی چه "فحشا " ی ھمه گيری را درجامعه اسالمی ببار می آورد!
و ازاينجا می توان دريافت که جايگاه زن درجامعه اسالمی کجاست و جمھوری اسالمی چه آشی
برای زنان ايران می پزد! تصفيه ھای وسيع و مداوم کارخانجات ،دانشگاھا ،مدارس ،ادارات،
موسسات علمی و غيره اگرچه دالئل ايدئولوژيک – سياسی ھم داشت و مردان را ھم شامل ميشد ،اما
درمورد زنان يک تيرو دونشان بود و تدريجا عرصه فعاليت اجتماعی را برآنان تنگ تر و تنگ تر
می کرد و با افزودن ممنوعيت ھا و موانع بيشمار استخدامی ،شغلی و تحصيلی ،برنامه اسالمی ی
بازگشت زنان از"بازار" به " خانه " را قدم بقدم پيش می برد .اگر جمھوری اسالمی در خانه نشين
کردن تمامی زنان عجله بخرج نميدھد نه بخاطر آنست که چنين قصدی ندارد ،بلکه سبب آن يک
حسابگری سياسی است .جمھوری اسالمی تا استقرار کامل نظامی که درآن زنان حتی حق نداشته
باشند پا از درخانه به بيرون بگذارند ،به راه پيمائی زنان ناآگاه درخيابان ھا ،به حضورشان
درنمازجمعه ،به آراء شان در انتخابات ،به تحويل داوطلبانه فرزندان شان به کشتارگاه اوين و جبھه
ھای جنگ نياز مبرم دارد .جمھوری اسالمی برای زنده بگورساختن زنان ،ھنوزبه زنانی احتياج دارد
که حاضرند بدست خويش گورخود را و دخترانشا ن را بکنند!
درجمھوری اسالمی ھرزنی که با مردی درخيابان راه برود متھم به فاحشگی است ،مگرآنکه بعد از
دستگيری و بازجوئی توسط " اداره مبارزه با منکرات" با ارائه شناسنامه و قباله ازدواج وغيره
عکس آن را ثابت کند! اين گوشه ای از مبارزه دولت اسالمی با فحشاست! رژيم اسالمی با خانه نشين
کردن زنان شاغلی که اگر کارنکنند كرايه و نان شب ندارند به جنگ فحشا می رود! رژيم اسالمی
بجای تامين زندگی زنان بيکارشده  ،دربسياری موارد شوھران آنان را ھم بيکارکرده است .دراين
ميان وضع زنان کارگر درمعرض تھديد بمراتب بيشتری است زيرا اگر سرمايه داری شاھانه آنان را

به بردگانی تبديل کرده بود که جزاز طريق فروش نيروی کارخود امکان زندگی نداشتند ،سرمايه
داری اسالمی حق فروش نيروی کاررا نيزازآنان سلب ميکند .جمھوری اسالمی برای " حراست"
ازعفت عمومی ،زنان را به چادر می پيچد ،اما با قطع نان شب و شير کودکانشان راه فحشای زير
چادر را ھمواره می سازد .در جمھوری اسالمی مسائل ابعاد ديگری دارند ،اينجا ديگر مساله فقط
برسر نابرابری دستمزد زنان ومردان کارگرنيست ،برسرحق حيات زنان کارگراست!
جمھوری اسالمی با خانه نشين کردن زنان شاغل سطح زندگی خانواده ھا را پائين می آورد،
فشارھای اقتصادی کمرشکنی به آنھا تحميل ميکند ،زنانی را که با خالصی از وابستگی اقتصادی به
شوھر و پدرو برادر ،شخصيت اجتماعی مستقل خود را بازيافته اند ،دوباره " نان خور" و جيره بگير
زبان بريده " ارباب ولی نعمت " می سازد ،ھمبستگی عاطفی و انسانی زن و شوھر را به وابستگی
کنيزوار زن به شوھرتنزل ميدھد ،امنيت عاطفی و روحی زنان را ازميان می برد و ازھرجھت
خانواده را دچاربحران و تالطم می سازد و شيرازۀ واحد خانواده را که ادعای تحکيم و سالمت آنرا
دارد ،ازھم می پاشاند .درجمھوری اسالمی ،مردان شرعا ً و قانونا ً مجازند تا چھارزن با عقد دائمی
داشته باشند .اين قانون عمومی اسالم است؛ اما درجمھوری اسالمی ايران ،شيعيان حکومت می کنند
و در س ّنت شيعيان ،عالوه بر اين حرمسرای کوچک ،تعداد نامحدودی صيغه  ،يعنی زن با " عقد
موقت " نيز مجازاست و برای آن – ھيچ محدوديتی وجود ندارد ،يعنی درجمھوری اسالمی ،مرد
ميتواند با جاری کردن صيغه عقد موقت ،زن کرايه کند – درست به ھمان شيوه و به ھمان سادگی که
ميتواند برای يک ساعت يا يک روز دوچرخه کرايه کند؛ معنای اخالق ،معنای خانواده ،معنای عشق
و ھمينطورضمانت استحکام پيوند زناشوئی دراين جمھوری " مکتبی " بقدرکافی روشن است!
درجمھوری اسالمی دختر بايد زن يک ناشناس شود ،زيرا شناخت قبل ازازدواج ،مستلزم معاشرت
ومصاحبت با نامحرم است واين حرام است .دختروقتی " متعلقه " ی مردی شد شرعا ً مکلف است که
ھرزمان و درھرشرائطی که شوھراراده کرد با او ھمبسترشود و"نفقه" )روزی( زن دربرابر اين
تمکين بی چون وچرا است ،حال آنکه مرد شرعا ً می تواند حداکثر تا چھارماه به سراغ زنش نرود!
اگر شوھرمرگ را برای او شيرين تراززندگی ساخت ،فقط درشرائط استثنائی ازحق تقاضای طالق
برخوردارميشود ،حال انکه مرد عمال مالک زن است و ميتواند با او ھمچون مايملک خود
ھرطورخواست رفتار کند و اگر دلش را زد ميتواند دورش بياندازد! اگرزن طالق داده شد ،حق
سرپرستی کودکان با شوھراست ،واگر شوھر مرد ،پدربزرگ درسرپرستی کودکان بر مادرتقدم دارد!
سھم زن از ميراث ،نصف سھم مرد است و سھم او از ميراث شوھر ،يک ھشتم ماترک شوھر ،و

اگرشوھر فرزندی نداشت ،يک چھارم؛ ولی سھم شوھر ازميراث زن يک چھارم و اگرفرزندی
نداشت ،يک دوم  .زن از زمين شوھر ميراث نمی برد!
دراسالم  ،حق قضاوت از زنان سلب شده است و دليلش " ضعف قدرت استداللی زنان" و دليل آن نيز
"نقض خلقت" است! براين اساس ،شھادت دادن فقط زنان پذيرفته نيست ،مگر آنکه بھمراه زنان شاھد
مرد نيزشھادت دھد .شھادت دو زن مساوی شھادت يک مرد است! درقانون قصاص – که يادگار شوم
انتقام جوئی قبايل وحشی است – مرد را بخاطرقتل زن نميکشند ،ولی زن را بخاطر قتل مرد ميکشند.
تمامی اين مثالھا که به اشاره از آنھا می گذريم  ،نمونه ھای اندکی از " عدالت " مردساالری اسالم
است! اما مساله زنان درجمھوری اسالمی ايران يک بعد ديگری ھم دارد که بطوراخص به اسالم
برميگردد ،وآن تبعيض ايدئولوژيک در چارچوب تبعيض جنسی است .درنگرش اسالمی  ،جامعه نه
برطبقات استثمارگرواستثمارشونده؛ بلکه به مسلمان وغيرمسلمان تقسيم ميشود .درجمھوری اسالمی
ھم که نه فقط يک رژيم سرمايه داری و نه فقط يک رژيم مردساالر ،بلکه درعين حال يک رژيم
اسالمی و ايدئولوژيک نيزھست ،تقسيم جامعه به ھمين منوال است:
 -١مسلمانان  -٢ ،غير مسلمانان اھل کتاب)زرتشتی ،کليمی ،مسيحی( و  -٣کفار) کمونيست ھا  ،غير
مذھبی ھا ،بھائيان و(..
دسته اخير دراسالم واجب القتل اند و صحبت بر سرعدالت يا تبعيض نيست .اما در درون ھر دو
دسته قبلی ،تمامی تبعيضات ميان زن و مرد عينا ً صادق است ،ولی بين اين دو دسته ايدئولوژيک
يعنی مسلمانان و غير مسلمانان اھل کتاب تبعيض ھست .ارزش انسان دراسالم با شتروگوسفند و پول
سنجيده ميشود )ديه( .براساس تبعيض جنسی  ،ديه ی زن نصف ديه ی مرد است ،وبراساس تبعيض
مذھبی ديه غيرمسلمانان اھل کتاب نصف ديه ی مسلمان است .به اين ترتيب ديه ی زن غير مسلمان
اھل کتاب نصف ديه زن مسلمان و يک چھارم ديه ی مرد مسلمان است! يعنی اگر درکشورنژاد
پرست افريقای جنوبی دو نوع شھروند )سياه وسفيد( وجود دارد ،درجمھوری اسالمی چھارنوع
شھروند وجود دارد -تازه اگرازحساب" کفار" بگذريم!
مسلمان با مسلمان نمی جنگد ،و با ھرکس جنگيد حريفش محارب و در نتيجه ،کارفراست .زنان کفار
و محاربين سربازنيستند ،مملوک حربی اند و سرباز اسالمی می تواند زنان اسيران و کشته شدگان را
بعنوان غنيمت جنگی تصاحب کند و با آنان ھرطورکه خواست رفتار کند.

اگردرساليان گذشته ،مامورين ساواک بمنظورشکستن مقاومت زنان ھنگام بازجوئی درموارد معدودی
مرتکب تجاوز به زنان شده بودند ،دررژيم جمھوری اسالمی ،زندانبانان مسلمان ھزاران
دخترکمونيست ومجاھد را بطورسيستماتيک درشب قبل ازاعدام مورد تجاوزقرارداده اند .اين عمل که
درتمام زندانھای جمھوری اسالمی ،بدون استثنا و حتی درمورد دختران نابالغ صورت می گيرد
ربطی به شکنجه برای اقرارگرفتن ندارد ،زيرا اوال پس از طی تمام مراحل شکنجه و بالفاصله قبل
از اعدام صورت می گيرد ،وثانيا شامل آن دسته از دخترانی نيز ميشود که عليرغم شکستن
درزيرشکنجه و دادن اطالعات خود  ،به لحاظ اينکه " مرتد فطری" بوده اند ) يعنی در خانواده
مسلمان متولد شده ولی خود ازاسالم برگشته اند ( قتل آنان واجب است؛ تجاوز به دختران در
زندانھای جمھوری اسالمی ،يکی به دليل اين تفکر است که خدا زن را برای ھمين کار آفريده و باکره
رفتن او ازدنيا کفران " نعمت " دربارگاه الھی است ،و دوم به اين خاطراست که اين دختران اگرچه
خود مستقيما به جنگ با حکومت ﷲ قيام کرده اند و بمثابه محارب ،بايد اعدام شوند ،ولی اين
محاربين ،درعين حال چون زن ھستند ،غنيمت جنگی محسوب ميشوند .تجاوز به زنان ،درزندانھای
جمھوری اسالمی ايران رسما ً به مراسم عمومی قبل ازاعدام تبديل شده است و ھمانطورکه وصيتنامه
زندانيان و خون رگ ھايشان را می گيرند  ،به دختران نيز تجاوز می کنند .اين يک تشريفات مذھبی
 ،يک تکليف شرعی و يک وظيفه جنسی و ايدئولوژيک برای زندانبانان جمھوری اسالمی است!
مساله زنان درجمھوری اسالمی ايران با ھيچيک ازمقياسات ستمگری مردساالری خوانائی ندارد .با
شعاردادن درباره "برابری حقوق زنان با مردان" نمی توان از کناراين فاجعه ناشنيده گذشت،آنھم
درنظام واليت فقيه ،که خود مردان را گله اي بحساب می آورد که چوپانی بنام فقيه بايد ازجانب خدا
بر آنان حکومت کند ! تا قبل از حاکميت اسالم درايران بسياری از اين قوانين ھولناک وتبعيضات
جنسی و ايدئولوژيک فقط درالی کتابھای دينی ودر رساالت مجتھدين و آيات عظام وجود داشتند و
پاره ای از اينگونه مسائل نظير حجاب و محرم و نا محرم وغيره فقط به نيروی سنت متکی بودند و
به اليه ھای سنتی و عقب مانده جامعه محدود ميگشتند و جزدربرخی موارد حقوقی نظير مقررات
ارث ،اجباری برای پذيرش ھمگانی آنھا وجود نداشت .ولی با حاکميت سياسی اسالم تمامی اين قوانين
مذھبی حتی قانون قصاص به قوانين رسمی مملکتی تبديل شده اند و با نيروی دولتی اعمال می گردند.
اين نيز يکی از ابعاد ويژه فاجعه درايران درمورد زنان است؛ دولت اسالمی بررختخواب مردم
نيزحکومت ميکند!

چند نکته درباره سازماندھی زنان

اگر ابعاد و عمق ستم ھای ھمه جانبه برزنان درجمھوری اسالمی ايران روشن است و اگر ضرورت
سازماندھی اين نيروی عظيم ومستعد انفجارگشايش يک جبھه جديد عليه رژيم تباھی و نکبت پذيرفته
است ،پس بايد اين سازماندھی را بطورجدی و پيگيردردستورکارقرارداد و به شعاردادن در باره "
برابری حقوق زن با مرد" اکتفا نکرد .اما سازماندھی زنان درايران با توجه به وضعيت خاص
سياسی و فرھنگی جامعه ،با مشکالت ومسائل متعددی مواجه است .حل بسياری ازمشکالت و يافتن
اشکال گوناگون سازماندھی زنان ،ھمگی مسائل عملی اند و نسخه نويسی برای آنھا کاردرستی نيست،
اما اشاره به پاره ای مسائل ،تاکيد روی برخی از محورھای اين سازماندھی و پيشنھاد بعضی روش
ھا و اشکال ،می تواند بمثابه رھنمودھای کلی مفيد واقع شود.
 -١کشورما کال ً ازلحاظ فرھنگی عقب مانده است؛ دربطن اين عقب ماندگی عمومی  ،طبقات کارگرو
زحمتکش بخاطر فشار اقتصادی و سياسی ،ازعناصرموجود فرھنگ پيشرفته نيز که دردسترس
توانگران وتحصيلکردھاست ،سھم کمتری داشته اند .دراين ميان محروميت فرھنگی زنان طبقات
پائين بخاطر تبعيضات جنسی و محدوديت ھای سنتی بمراتب بيشتر بوده است .زنان طبقات مرفه و
اقشارتحصيلکرده اليه ھای متوسط جامعه ما نسبت به حقوق زنان آگاھی بسيار بيشتری دارند ،حال
آنکه درميان زنان طبقات پائين،بويژه زنان روستائی ،و ايضا ً درميان زنان اليه ھای متوسط سنتی،
آگاھی نسبت به حقوق زن بسيار پائين و حتی گاه در"زيرصفر" است .کم نيست تعداد زنانی که وقتی
کلمه "آزادی زن" را می شنوند به تصور آنکه منظوراز آن ،آزادی از قيد اخالق ،آزادی ازپيوندھا و
تعھدات زناشوئی و خانوادگی و آزادی فحشاست ،ازخود اکراه نشان می دھند .بسياری از زنان مذھبی
ذھنيت خود را نسبت به زن و حقوق آن از مردساالری مذھبی گرفته اند و اگرچه ازستم مردان رنج
می برند ،اما آن را بمثابه يک حکم الھی می پذيرند و ھرگونه ترديد وعصيان دربرابر آن را ترديد
وعصيان دربرابراحکام الھی می دانند .زنان زيادی وجود دارند که خود طرفدارسرسخت حجاب اند،
زيرا اين فکرآخوندمآبانه درذھن خود آنان نيزرسوب کرده است که گويا زن فقط برای شھوت مرد
است و مرد نمی تواند بجزبه چشم ھرزگی به زنان نگاه کند! حجاب درنظربسياری از اينگونه زنان،
چاره بی عفتی "طبيعی " مردان است .وجود ناآگاھی ازحقوق خود درميان بخش عظيمی اززنان
ايران ،که عموما ً دربيسوادی ،تعلقات مذھبی وسنتی آنان ريشه دارد ،مانع ازآن می گردد که درلحظه
حاضر بتوان آگاه ترين زنان به حقوق اجتماعی زن را نقدا ً درميان طبقات کارگرو زحمتکش سراغ
کرد .اگر چه رھائی زنان و ريشه کن ساختن ناآگاھی آنان اساسا تحت حاکميت يک دولت کارگری و
درنتيجه توسعه و تعميق دمکراسی کارگری وگسترش آموزش امکان پذيراست ،اما درھمين شرائط
موجود نيز درجھت گسترش اگاھی زنان و تجھيز آنان برای دفاع از حقوق انسانی خود کارھای

بسياری می توان کرد .درشرائط موجود ،خواه ناخواه بار آگاه گری زنان بيشتر به دوش زنان اگاه و
درعين حال مبارزکه عموما ً ازبخشھای الئيک و تحصيلکرده جامعه ھستند می افتد .وضعيت سياسی
جامعه ما چنان است که نه زنان کارگرو زحمتکش می توانند ،بدون آگاھی نسبت به حقوق پايمال شده
شان به تشکل بپردازند ،و نه تشکل زنان پيشرو و آگاه بدون نقب زدن به درون توده انبوه زنان مبارز
طبقات کارگرو زحمتکش می تواند دوام آورد و به يک نيروی اجتماعی تبديل شود .ترکيب اگاھی و
نيروی اجتماعی – که درحال حاضر به نحو چشمگيری ازيکديگر فاصله دارند  -بايد محوراصلی
سازماندھی زنان تلقی شود.
 -٢مسائل مربوط به آزادی زنان و رفع تبعيضات تحميلی برآنان  ،به دليل تلقی ايدئولوژيک دولت
اسالمی حاکم از زن ،ازچارچوب مبارزه برای رفرم خارج شده و مستقيمآ ً به سرنگونی رژيم
جمھوری متصل می گردد .ازاينرو تشکل زنان و فعاليت ھای تبليغی و ترويجی حول آزادی زن،
ھمچون تمامی مسائل دمکراتيک درايران به يک مساله عميقا ً سياسی تبديل می گردد و ضرورتا ً
خصلت زيرزمينی پيدا ميکند.
 -٣ھرکارتوده ای ،الزاما ً کاريست سراسری و درنتيجه علنی ،به اين خاطرميان ضرورت گستردگی
وخصلت غيرعلنی ی تشکل وفعاليت زنان ،تناقض بوجود می آيد ،اين تناقض را بايد با توسل به
اشکال منعطف کار و پوشش ھائی کمتر ضربه پذيربرای تجمع و تشکل زنان وايجاد واحدھای پراکنده
و اتصال تدريجی آنان به يکديگرحل کرد .ايده ايجاد يک سازمان واحد و سراسری زنان دروضعيت
کنونی ايده غيرعملی وضايعه باری است .واحد ھای کوچک که مستقل از يکديگر وتحت پوشش ھای
ساده وقابل توجيه بوجود آيند ،درشرائطی که فضای جامعه ازکنترل رژيم خارج گردد بالفاصله و
خودبخود يکديگر را پيدا می کنند و بلوربندی عظيم بسرعت شکل می گيرد .آنچه درحال
حاضراھميت بسياردارد بوجود آمدن اين ملکولھای اوليه و اين چاشنی ھای انفجاريست.
 -۴برای متشکل ساختن زنان وايجاد اين واحد ھا ھم ميتوان ازروابط طبيعی و موجود ميان زنان مثال
در کارخانه ھا  ،کارگاه ھا ،مدارس ،ادارات ومحالت بھره گرفت و زيرپوشش اين روابط فعاليتشان
را سازمان داد وھم الزم است که محمل ھای ابتکاری متنوع برای ايجاد ارتباط ميان زنانی که رابطه
اجتماعی ندارند) مثال زنان خانه دار( بوجود آورد .فی المثل کالس ھای سوادآموزی  ،کالس ھای
آموزش خياطی  ،تاسيس مھد کودک  ،آموزش آشپزی وختی مھمانی چای و گپ زنی  ،ھمه می توانند
محمل ھای کارآيند و مناسبی باشند .محمل ھائی نظير سواد آموزی و کالس ھای آموزش فنونی مثل
خياطی که درعين حال می توانند به ارتقا آگاھی زنان کمک اساسي بکنند يا برای استقالل اقتصادی

آنان وکاھش فشار مالی بر خانواه شان موثرباشند ،محمل ھای مطلوب تری ھستند زيرا ھم ضربه
پذيريشان کمتر است ھم مضمون مددکاری و ياوری دارند و ھم ازاقبال بيشتری برخوردارميشوند.
 -۵ازآنجا که نقطه حرکت ،وضعيت نا آگاھی بخش وسيعی از زنان به حقوق خويش است ،پس امکان
ايجاد تشکل ھائی که ھمگی مستقيما با انگيزه دفاع ازحقوق زن بوجود آيند کم ميشود .دراين حالت،
نفس گردھم آمدن زنان اولويت و اھميت زيادی می يابد ،وقتی محملی برای تجمع و ارتباط بوجود آمد
می توان بتدريج و با سنجش جوانب گوناگون کارو ظرفيت ھای موجود ،درسمتی حرکت کرد که
مساله حقوق زنان و تبليغ و ترويج آن به مضمون اصلی و مرکزی اين تجمع تبديل شود .بعبارت
ديگر ،جزدرمورد زنانی که آگاھی اوليه به حقوق زن وانگيزه مبارزه درراه آن را دارند ،درموردبقيه
زنان انگيزه تشکل ،ازمضمون اصلی وھدفی که برای آن درنظر است درابتدای کارفاصله می گيرد.
با توجه به اين موضوع است که انگيزه ھای داغ و بالفعل بمثابه عامل اوليه تجمع اھميت فوق العاده
ای می يابد .نه تنھا برای ايجاد تشکل ھا بلکه پس ازشکل گيری اوليه آنھا نيربايد ازتمرکزروی
مسائلی که برای افراد يک تشکل مشخص جنبه انتزاعی يا حتی مقاومت برانگيزدارند) مثال اختياری
بودن حجاب ،حق قضاوت زنان دردادگستری ،لغو اجازه پدريا شوھر برای مسافرت به خارج و
نظايرآن( پرھيزکرد و اينگونه مسادل را به نوبت و با افزايش نسبی ومداوم ظرفيت و پذيرش زنان ،و
ازطريق مسائل ملموس تری چون نابرابری دستمزد زن با مرد برای کاريکسان ،فقدان تامين شغلی
برای زنان ،محدوديت استخدامی برای آنان ،محدوديت ھای گوناگون تحصيلی و ممنوعيت تحصيل
دربرخی ازرشته ھای تخصصی برای زنان ،ازدواج ھای تحميلی به دختران و امتياز درحق طالق به
شوھران ،خطرتعدد زوجات و مساله حق نگھداری فرزندان وغيره مطرح ساخت و پله پله جلو رفت.
شرط آنکه سازماندھی زنان بتواند عملی شود و گسترش توده ای يابد حرکت از مسائل ومضامينی
است که عقب مانده ترين زنان نيز آنھا را ھم اکنون لمس و درک می کنند و زنان مترقی و پيشرو
براحتی می توانند برسراين موضوعات ھمدردی خود را به آنان نشان دھند .برای مثال ھيچ زن عقب
مانده و بی سواد  ،ھيچ زن سنتی و بشدت مذھبی را نمی توان يافت که بتواند با رغبت و رضا تن به
"ھوو" بدھد ومخالف حق تعدد زوجات مردان نباشد ،يا به نحوی زندگی خود را درسايه اين قانون
ظالمانه درمعرض خطراحساس نکند .اينگونه مسائل را بايد درزندگی واقعی ومتناسب با سطح
فرھنگی زنانی که موضوع سازماندھی قرارمی گيرند شناخت وآنھا را تکيه گاه اھرم سازماندھی
ساخت.
 -۶برای تعيين حوزه ھای کار درميان زنان واتخاذ روش ھای مناسب وانتخاب موضوعات و
مضامين درخوربا ظرفيت ھای واقعی،الزم است ابتدا طبقه بندی زيررادرنظرگيريم:

الف – زنانی که خود کارگر ،يا جزئی ازطبقه کارگرند؛
ب -زنانی که جزو زحمتکشان شھرو روستا ھستند و يا بطورکلی به خانواده ھای متوسط شھری تعلق
دارند؛
ج – زنانی که به اقشارمرفه خردبورژوازی تعلق دارند؛
د – زنان اشراف ،سرمايه داران ،مالکان وغارتگران دسترنج کارگران وزحمتکشان .
ازچھار رده فوق ،حوزه فعاليت سازمانگری ما بايد به سه رده نخست محدود باشد .ما مخالف تشکل
زنان رده " د " نيستيم  ،زيرا موافق بردگی آنان نيستيم  ،ولی بگذارآنان که ازآزادی زن چيزی
جزآزادی ی خانم ھای متشخص نوکرو کلفت دارنمی خواھند ،جداگانه و به فاصله يک سنگزازما
متشکل شوند؛ بوی عطرو پودرآنان شامه ما را کورميکند!
دررده ھای " الف" " ،ب "" ،ج " که زمينه کارسازماندھی ماست ،اولويت و اھميت تابع ھمان ترتيب
است .کارگران ،ھمانگونه که درتمامی عرصه ھای برنامه مبارزاتی ما ،درعرصه سازماندھی زنان
نيزمحورکارخواھند بود .اين اولويت مطلقا بمنظورنفی استقالل جنبش زنان نبوده بلکه تنھا شرط واقع
بينانه ی پا گرفتن آن بويژه درشرائط مشخص ايران است .زنان آگاه که اغلب درميان تحصيل کردگان
طبقه متوسط شھری اند ،اگرخيلی ھنرکنند شايد بتوانند تشکل مستقلی برای زنان ايجاد کنند ،اما
ھرگزقادرنخواھند بود ابعاد اجتماعی به آن ببخشند و جنبش مستقل زنان را بوجود آورند؛ زيرا آنان
دراقليت قراردارند و فرياد شان درگلو خفه خواھد شد .اکثريت زنان ايران را زنان طبقات کارگر و
زحمتکش تشکيل می دھند .بدون حرکت اين نيروی عظيم که قادراست ازجانب جامعه سخن بگويد،
ازجنبش زنان ھيچ سخنی نميتواند درميان باشد .اما بيشترين زنان ناآگاه ،بی سواد و سنتی درميان
ھمين اکثريت اند! کليد حل اين تناقض ،تمرکزروی سازماندھی زنان کارگراست ،زيرا زنان
کارگرتحت تاثيرکارتوليدی وخالق ،فرھنگ کارجمعی درکارخانجات ،دوشادوشی با مردان در حيات
اقتصادی کشورو شرکت فعال درنبرد طبقاتی جاری ،از روحيه ی برابری طلبی و ظرفيت آگاھی
پذيری بسيار باالئی برخوردارند .زنان کارگر اگرازآگاھی زنان تحصيلکرده فاصله دارند ،درعوض
اززنان بيسواد ھم فاصله دارند؛ اگراز زنان متجدد فاصله دارند ،از زنان سنتی نيز فاصله دارند و
نقش مھمی که آنان دراين شرائط می توانند ايفا کنند؛ دقيقا درھمين جايگاه است .آنان لوالی اتصال
اقليت آگاه و روشنفکر ،به اکثريت ناآگاه وعقب مانده اند .جائی که ورطه ای نا پيمودنی زنان آگاه را
از زنان سنتی وعقب مانده جدا ميکند ،زنان کارگربا ھزاران رشته ارتباطی با انبوه اين زنان

درتماسند و ھمچون سرپلی اين دو قطب را برای جريان آگاھی از حقوق زن بيکديگرمتصل می
سازند .زنان کارگربرای آنکه بتوانند اين آگاھی را منتقل سازند  ،بايد ابتدا آن را دريافت و جذب کنند
و وقتی اين اگاھی را کسب کردند و به نسبتی که کسب کردند ،ديگرنقش سرپل نخواھند داشت بلکه
خود به پيشروان و پرچمداران آگاھی و جنبش مستقل زنان مبدل خواھندشد ،زيرا موقعيت طبقاتی
زنان کارگراين امکان واستعداد را بطوربالفعل به آنان ميدھد که ظرفيت آگاھی ی بمراتب بيشتری از
زنان روستائی و زحمتکش شھری  ،و ظرفيت جنگندگی بمراتب بيشتری از زنان روشنفکرطبقات
ميانی داشته باشند .گزارشات کارگری و اخبارمبارزات قھرمانانه کارگران ايران که پشت رژيم
اسالمی را به لرزه درآورده است ،ھمگی ازمبارزات و مقاومت ھای دوشادوش زنان با مردان،
ازظرفيت باال و کامال بالفعل زنان کارگر برای درک حقوق برابرشان با مردان و از ظرفيت درخشان
مبارزاتيشان حکايت دارند .رژيم اسالمی موج جديد اخراج زنان کارگر را ازکارخانجات آغاز کرده
و زنان کارگر را به مصاف با خود فراخوانده است .رژيم قصد دارد با سواستفاده ازخطربيکاری که
برسرھمه کارگران سايه انداخته است ،کارگران مرد را دربرابر کارگران زن قراردھد .تالش ھای
رژيم را بايد با دومشت گره کرده پياپی ،يکی تشکل مستقل زنان کارگربرای دفاع ازحق اشتغال و
تامين شغلی خود ،و ديگری حمايت و ياوری متشکل وانقالبی مردان کارگرازآنان پاسخ داد .زنده
ترين و نقد ترين موضوع برای آگاھی وتشکل مستقل زنان ھم اکنون درکارخانجات و محالت
کارگری خود رانشان ميدھد و سازمانگر می طلبد! انبارباروت را بايد درھمين نقاط مستعد چاشنی
گذاری کرد؛ انفجاربزرگ ازھمين نقاط آغازخواھد شد!
اما ھژمونی زنان کارگردرجنبش مستقل زنان بمعنی محدود ساختن کاربه سازماندھی زنان کارگر
نيست زيرا درآنصورت نه استقالل جنبش زنان معنی خواھد داشت و نه ھژمونی کارگری  .بايد ازھم
اکنون ميان زنان زحمتکش و زنان آگاه ) اعم ازمعلمين ،کارمندان ،روشنفکران ،ھنرمندان و زنان
خانه دار وغيره( به کارسازمانگری پرداخت ولی اين مھمترين اصل را يک لحظه نبايد مورد غفلت
قراردھد که  :جنبش مستقل زنان بايد برمحورتشکل زنان کارگرسازمان داده شود .زيرا ھمانطورکه
بدون سرکردگی طبقه کارگر ،مبارزات دمکراتيک راه به عافيت نمی برد ،بدون سرکردگی زنان
کارگر در جنبش مستقل زنان نيزچيزی جزبقای ستم و بردگی نصيب زنان نخواھد بود .نبايد فراموش
کرد که سوسياليسم بدون آزادی زن  ،و آزادی زن بدون سوسياليسم خواب و خيالی بيش نيست.
-٧ھيچيک ازرده ھای "الف" و"ب" و"ج" دردرون خود کامالً ھمگن نيستند ،درھريک ازاين رده ھا
به نسبت ھای متفاوت ھم زنان آگاه به حقوق زن وھم زنان ناآگاه وجود دارند ،ھم زنان مذھبی ،ھم
زنان الئيک وجود دارند؛ توجه به اين ناھمگنی برای تشخيص نيروھای آماده و بالفعل جھت افزايش

راندمان کاروھمچنين بمنظوراتخاذ روش ھای متناسب با روانشناسی و ظرفيت بخش ھای گوناگون
زنان ،رعايت موازين امنيتی وھمينطورپرھيزازکمرنگ کردن مرزھای طبقاتی و ناديده گرفتن تضاد
ھای سياسی،ضرورت اساسی دارد.
 -٨انقالب ايران زنان را وسيعا ً به ميدان کارزارکشيد و آنان راعميقا ً سياسی کرد .رژيم اسالمی
درعين سوء استفاده ابزاری اززنان درجھت استقرارخود ،زنان را قدم به قدم به بھانه ھای "عدم
رعايت حجاب اسالمی"" ،دشمنی با مکتب اسالم" و غيره ازعرصه حيات اجتماعی و فعاليت سياسی
دور کرده ودرراستائی به پيش ميرود که تمامی زنان را با خانه نشين کردن ازفعاليت سياسی و
اجتماعی محروم سازد .اما رژيم ھنوزبه اين کاردرابعاد وسيع موفق نشده و زنان کماکان
درھردوسوی سنگربشدت فعالند و وزن آنان درمعادالت سياسی ھنوزچشمگيراست .حتی تحرک
سياسی زنان حزب اللھی حاکی ازگريزآنان از رکودی است که رژيم اسالمی خواھان پياده کردن آن
است .تحرک فعاليت سياسی واجتماعی زنان ،حتی اگرمضمون آن مسائل مختص زنان نباشد ،خود
يکی از ارکان اصلی حقوق زنان وشايد باالترين سطح اين حقوق است .فعاليت و مبارزات سياسی
زنان را درصف ھای ارزاق ،درمقابل زندانھا  ،دراعتراض عليه اعدام زنان و تجاوزبه آنان
درمقاومت عليه جنگ وکشتارو فرزندان و شوھران و برادران شان دريک جنگ صليبی ابلھانه،
درمسائل مسکن و تخريب خانه ھا ،دربيکاری خود وبيکاری شوھرانشان درکارخانه ھا و روستاھا و
درھرعرصه ای ازمبارزات طبقاتی و دمکراتيک بايد دامن زد ،سازمان داد وتقويت کرد ،ھرچند که
دربسياری ازاين زمينه ھای مبارزاتی سازماندھی جداگانه زنان ناالزم و حتی گاه بکلی نادرست
است ،ولی نفس تداوم حضورو مبارزه زنان در تمامی زمينه ھا ،عالوه براينکه مبارزات طبقاتی
ومبارزات دمکراتيک عمومی را قوت و قدرت می بخشد ،زنان را بمثابه زن نيز به دخالت
درسرنوشت جامعه و درک قدرت و توان بيکران وغول آسايشان درھمه عرصه ھا واميدارد .ضمن
تالش پيگيربرای حفظ و تشديد فعاليت سياسی واجتماعی زنان درعرصه ھای طبقاتی ودمکراتيک،
بايد از سوئی کوشيد تا آنان از معبر ھمين مبارزات نيز به مسائل مستقل خود وقوف يابد و برای دفاع
ازآنھا مستقال متشکل شوند ،و ازسوی ديگربايد تالش کرد که رابطه مسائل مستقل خود را با مسائل
سياسی وحاکميت رژيم ارتجاعی دريابند و تشکل ھای مستقل زنان را ھمچون جويبارھای زيرزمينی
آتش به يکديگر متصل سازند ،دريای درد قرنھا ستمديدگی و رنج بردگی را در زيرپی ھای کاخ
ستمگران متراکم سازند و آتشفشان خشم گدازان نسل ھا لگدمال شدگی را برسررژيم برده داری
جمھوری اسالمی ايران بگشايند.

