مصاحبه ميليتانت با رفيق سارا قاضی به مناسبت روز جھانی زن
اسفند ١٣٩١ ,١٧
سارا قاضی
 -١در ابتدا بايد اين پرسش ھميشگی و بسيار مھم را -مھم از لحاظ نتايج سياسی و پروگراماتيک متعاقب آن ،و نه
صرفا ً از جنبۀ تئوريک -باری ديگر مطرح کرد که آيا اصوالً می توان از مسألۀ مشخصی به نام “مسألۀ
زنان” صحبت کرد؟ به عبارت ديگر با درنظر داشتن اھميت تحليل طبقاتی در مارکسيسم ،آيا اصوالً می توان چنين
مسأله ای را متصور شد؟
از ديدگاه مارکسيزم انقالبی و در يک کالم “بله“ .از اين ديدگاه ،مسألۀ زنان در جامعۀ سرمايه داری به مانند حق
آزادی بيان ،حق آزادی مذھب ،حق آزادی اقليت ھای قومی و غيره ،از جمله حقوق دموکراتيکی است که در نظام
سرمايه داری مورد تعرض و نقض سيستماتيک قرار گرفته و به ويژه در نظام ھايی مانند جمھوری اسالمی ايران
جزو ابتدايی ترين حقوقی است که به دليل اعمال سرکوب و خشونت شديد به عقب نشی نيمی از طبقۀ کارگر و
زحمتکش انجاميده.
ً
ً
امروز در نظام سرمايه داری ايران ستم وارد بر زنان که عمال و کامال محسوس است ،از دو زاويه وارد می آيد :يکی
ستمی که ذاتآ صاحبان توليدی ھا و کارخانه ھای توليدی بر کارگران وارد می آورند )يا بر ھرگونه کارگر و کارمند
مزدگير روا می دارند( و ديگری ستمی است که بر اثر تبعيض جنسی )يعنی به صِ رف اين که زن ھستند( به طور
اخص بر زنان کارگر ،کارمند در محيط کار )و حتی زنان خانه دار زحمتکش در خانه( اعمال می گردد.
ً
ستم سرمايه داران ،از آن زاويه که به کليۀ زنان زحمتکش و کارگر مربوط می گردد ،مشکلی است تماما طبقاتی؛
مشکلی که بر اثر تضاد و به اصطالح شاخ به شاخ شدن دو طبقۀ سرمايه دار و کارگر )که شامل مزدگيران غير
وابسته به رژيم ھم می شود( ايجاد می گردد و البته از ديدگاه مارکسيزم انقالبی برای رفع آن تنھا يک راه وجود دارد
و آن انقالب سوسياليستی است؛ انقالبی که در آن قدرت دولت سرمايه داری حاکم ،به قدرت شوراھای کارگری ،يعنی
نظام شورايی ،انتقال می يابد .با برچيده شدن ک ّل نظام سرمايه داری ،مسلمآ تبعيض مزدی عليه زنان نيز پس از
برقراری قوانين و سيستم نوين کار در جامعه برچيده می شود .البته در مرحلۀ سوسياليستی ،اين بدان معنا است که
سود کار توليدی در ھر زمينه ای در ميان توليدکنندگان واقعی آن )کارگران( به طور مساوی تقسيم می گردد و در اين
جا است که قوانين نوين می تواند از تقسيم نابرابر ميان مرد و زن جلوگيری کند .در نتيجه سطح زندگی کليۀ کارگران
به سطحی فوق العاده باال نسبت به گذشته می رسد و سطح زندگی زنان کارگر در مقايسه با مردان کارگر مساوی می
شود .اين رفاه مالی در زندگی ھر زن در ھر زمينه ای در نفس خود ،نياز به تن دادن زنان به ھرگونه کار خارج از
شأن انسانی را می زدايد .به خصوص که در اين مرحله ،راه به سوی پيشرفت و رسيدن به اھداف بھتر و مناسبت تر،
به روی ھر زنی از ھر سن و سالی باز می شود .در آن مرحله برطرف شدن نگرانی کمبود مالی که دغدغه ای
برطرف ناشدنی در دنيای امروز زنان جامعۀ ما است ،از فکر و ذھن ھر زن زحمتکشی در نظام سوسياليستی رخت
برمی بندد…آه اين آسايش خيال ،بزرگترين ھديه ای است که به ھر زن کارگر و مزدگير امروز ما می توانی بدھی!
اما در ديدگاه مارکسيزم انقالبی ،از آن جايی که تبعيض جنسی ابعاد ديگری ھم دارد که بسيار عميق تر است ،آگاھی
به آن ھا و رفع آن ھا در حقيقت بستگی به ابعاد خود انقالب سوسياليستی دارد .به عبارت ديگر بعد از انقالب ،ما تا
چه اندازه در صحنۀ جامعه فعال باقی می مانيم و قادريم که در برچيدن ريشه ھای باقی مانده از نظام سرمايه داری
پيشين ھمت می گماريم.
برخی از فعالين سياسی چپی ما بر اين باورند که به دنبال يک انقالب سوسياليستی و روی کار آمدن طبقۀ کارگر،
مسائل به طور خود به خودی حل شده و مشکلی باقی نمی ماند .مارکسيست ھای انقالبی بر اساس اصول پياده شده در
کتاب “انقالب مداوم” اثر لئون تروتسکی عمل کرده و نسل پس از نسل پشت جامعۀ اجتماعی و سياسی خود را خالی
نمی گذارند.
اين امر ،يعنی باقی ماندن در صحنۀ سياسی و اجتماعی پس از انقالب برای برچيدن ريشه ھا و عوامل ستم و فساد
متداول در جامعۀ سرمايه داری پيشين و برقراری قوانين نوين در دموکراسی کارگری ،تنھا تضمين برقراری آن
قوانينی است که می تواند از آن پس حافظ حقوق دموکراتيک افراد در جامعۀ انقالبی ما باشد و حقوق زنان ،يعنی
برقراری قوانينی که متضمن حفاظت از حقوق مساوی زنان و مردان در جامعه است نيز از اين شمار است .امروز
قوانين تبعيض آميز عليه زنان را می توان به طوماری تبديل کرد :نابرابری در حق تحصيل در رشتۀ مورد عالقه،
نابرابری در حق ارث ،وجود قوانين محدودکنندۀ زن در ازدواج ،نبود حق خروج آزاد از کشور و محدود کردن آن
به “اذن ولی” و اجازۀ ھمسر يا پدر ،نابرابری حقوق مادر با پدر و فرزندان ،تنھا نمونه ھايی از قوانين زن ستيز
کنونی است که بايد بعد از انقالب طبق اصول قوانين انقالبی ريشه کن گردد.اما جامعه ھر قدر ھم انقالبی باشد ،باز ھم
نمی تواند تضمين کنندۀ قوانين ضروری در رابطه با حقوق زنان باشد .زنان بعد از انقالب ،می توانند -و می بايد-
مانند مردان به راحتی در شوراھا شرکت کنند و در جھت پياده کردن اين قوانين فعال باشند .حتی بعد از برقراری

قوانين انقالبی ،اين تنھا خود زنان ھستند که می توانند و می بايد اجرای اين قوانين را در عمل از کل جامعه طلب کنند
و در برابر مردانی که اين قوانين را زير پا می گذارند ،ايستاده و درصورت لزوم آنان را تحويل قانون دھند.
بُعد ديگر مبارزه زنان عليه تبعيض جنسی ،رھايی خويش از چارچوب “خانواده” است .اين بحث بنا به تجربۀ شخصی
خود من ،موضوعی تقريبا ً غيرقابل انجام به نظر می رسد ،چون در يک حالت “ترس” ايجاد می کند .به نظر من دليل
اين “ترس” يکی وابستگی مادی زنان به خانواده ھايشان است و ديگری تأثير ذھنی آن بر “معنويات” آن ھا که مکتسب
از فرھنگ بورژوايی است و سوم مسألۀ فرزندانشان است .لذا زنان ما اگر از به اصطالح “موھبت” داشتن خانواده
برخوردار باشند ،نمی خواھند و می ترسند که به آن پشت کنند .به نظر من البته حق دارند ،زيرا در ايران امروز
امکان استقالل مادی تنھا برای جماعت ناچيزی از زنان ما مقدور می باشد .ساير زنان ،چه آنان که شاغلند و چه آنان
که کار نمی کنند ،عموما ً آن اندازه درآمد ندارند که مستقل زندگی کنند .از نظر “اخالقی” ھم جامعه نسبت به زنانی که
می خواھند مستقل زندگی کنند ،با نگاه شک و ترديد می نگردد .به اين دليل ،مثالً زنان مطلقه طبق ادبيات مردساالرانۀ
رايج در جامعه بايد “برگردندند به خانۀ پدر“ .به عالوه به خاطر جوّ حاکم ،اوالً کمتر کسی به او خانه اجاره می دھد و
ثانيا ً خود زن ھم ترجيح می دھد تا به خانۀ پدر يا يکی از اقوام برود تا اين که تنھا زندگی کند .در جامعۀ ما کمتر زنی
حق -و توانايی -داشتن محل زندگی مستقلی برای خود را دارد .افراد خانواده تا آخر عمر مجبورند در کنار ھم به سر
برند ،تا از آسيب جوّ حاکم و فضای جامعه به دور باشند .اين امرحتی در مورد آنان که در شھرستان ھای کوچک و يا
روستاھای دور افتاده سکونت دارند ھم صادق است .ديگر اين که زنان ما حتی المقدور ترجيح می دھند که وقتی
به“خانۀ شوھر” می روند با تمام قلدوری ھای او بسازند ،ولی به اصطالح “ننگ طالق” را بر دوش نکشند ،به
خصوص اگر صاحب فرزند شده باشند که نه تنھا به آن ھا آسيب روحی می خورد ،بلکه اين “ننگ” بر دوش فرزندان
نيز سنگينی خواھد کرد؛ در چنين زندگی اسفباری ميليون ھا زن ايرانی روز را شب و شب را صبح می کنند ،بدون
اين که از زندگی لحظه ای احساس لذت کرده و آرامش و آسايش داشته باشند.
در مقابل در جامعۀ سوسياليستی که درآمد مرد و زن با ھم برابر و مقدار آن برای يک زندگی آسايش بخش کافی می
باشد ،جوانب “اخالقی” باقی مانده از فرھنگ سرمايه داری ،تدريجا ً در مسير رسيدن به جامعۀ سوسياليستی ،از
فرھنگ زدوده می شود ،زيرا که اولين تأثير انقالب کارگری بر جامعۀ بورژوايی ،زدودن مذھب و اخالقيات آن از
فرھنگ جامعه است .مذھب ،در اين مرحله تبديل به عقيده ای شخصی می شود و در قانون و مسائل اجتماعی نقشی
ندارد )البته اقليت ھای مذھبی ھم مانند اقليت ھای ملی حقوق محفوظ دارند و کسی به حقوق دموکراتيک آنان تجاوز
نمی کند ،ولی آنان نيز بايد به انقالب احترام گذاشته و عقايد مذھبی خود را درون اماکن مذھبی خود محدود کرده و از
اين مھم تر انتظار کمک مالی دولتی برای تبليغات خود نداشته باشند( .دوم وجود رفاه مادی زنان است که به تدريج در
جامعه جا افتاده و ثابت می کند که زنان ذاتا ً به اصطالح “ضعيف تر” نيستند و قوانين نوين ھم اجازۀ برخوردھای
توھين آميزی را که ناشی از باقی مانده ھای فرھنگ بورژوايی است نسبت به زنان نمی دھد .اما مسألۀ فرزندان باعث
می شود که به نظر برسد که در اين دوران تمام زنان بالفاصله بعد از انقالب خواھان طالق شده و“کانون گرم
خانواده” را از فرزندانشان سلب نموده و برای آنان ايجاد ناراحتی ھای روحی و روانی می کنند.
موضوع اما در مرحلۀ سوسياليزم به اين گونه است که آزادی ھای حقوقی و قانونی زنان درنفس خود سبب طالق خود
به خودی نمی شود .اگر روابط ميان زن و شوھر به درجه ای بد شده باشد که يکی از طرفين خواستار جدايی باشد،
قانون مانعی بر سر راه آن ھا ايجاد نمی کند .در اين حالت ھم زن و ھم مرد می توانند زندگی ای مطابق ميل و توان
مالی خود برای خودشان فراھم آورده و فرزندان مشترکشان را ھم بر طبق توافق بين پدر و مادر )وحتی
فرزندان( اسکان داده و امکان ديدار فراھم کنند .ضمنا ً فرزند ھر زوج ،فرزند ک ّل جامعه محسوب می شود .از سوی
ديگر اگر زن و شوھر مايل به ادامه زندگی با ھم باشند ،تنھا تغييری که انقالب در زندگی آنھا پديد می آورد ،اين است
که زن اين فرصت را پيدا می کند که مثل شوھرش در خارج از خانه کاری تمام وقت داشته باشد و به يک فرد فعال
وسازنده در جامعه تبديل شود ،اما وقتی به خانه می آيد مجبور نباشد تا مانند خدمتگار خانه ،به پختن غذا و شستن لباس
ھا و تميز کردن خانه و رسيدگی به نيازھای تک تک افراد خانه برسد و در آخر با خستگی مفرط ،شب حتی نتواند
خواب و استراحت کافی داشته باشد و صبح روز بعد روانۀ محل کارش شود .اين وضعيت برای آن دسته از زنانی که
در نظام سرمايه داری پيشين ھم شاغل نبوده اند بسيار انسانی تر ،عادالنه تر و لذت بخش تر می شود .اين زنان که در
آن نظام در محدودۀ خانه ھم چون برده ای به ارائۀ خدمت مشغول بودند ،پس از انقالب ،کار خارج از خانه نه تنھا
برايشان افتخارآفرين است ،بلکه اتکاء به نفس آن ھا را ھم افزايش داده و از نظر روحی به قدری غنی می شوند که
برای اولين بار در زندگيشان احساس اھميت واقعی و مفيد بودن می کنند.
در اين ميان ،کارھای خانگی اين زنان توسط زنان/مردان ديگری که شغلشان سرويس دادن به خانه ھا است انجام می
گيرد و به اين ترتيب ھمۀ افراد جامعه اعم از زن و مرد در کارھای توليدی و خدماتی کل جامعه شريک بوده و در
کنار آن از مزايای شغلی ھم برخوردار می گردند و مھم تر از ھمه ،کار طاقت فرسای خانه ،به کارخدماتی در اجتماع
تبديل شده و اين حتی با استخدام يک خدمتکار که کار را به صورت شخصی و خصوصی انجام می دھد ،فرق
دارد.رسيدگی به کودکان ھم به ھمين نحو است .به جای اين که مادر در حصار خانه دائما ً مشغول نگھداری از کودکان
باشد ،او ھم مانند شوھرش سر کار می رود و وجود مھد کودک ھا و کودکستان ھا و مدارس )به نسبت سن

کودکان( از آن ھا نگھداری می کنند و ھر زمان که پدر و مادر کارشان پايان می يابد ،می توانند با فرزندان خود به
خانه بروند و چون در اين شرايط دغدغۀ مالی و دغدغه انجام امور خانه را ندارند ،بسيار راحت تر و با توان بيشتر
فرصت آن را دارند که چند ساعتی را به دور ھم گذرانده و از وجود يکديگر بيش از ھر زمان ديگری لذت
ببرند .چنين نحوه ای در تربيت فرزندان بسيار سازنده تر و مطلوب تر از زندگی در چارچوب خانواده به شکل آن چه
در نظام بورژوازی سابق تجربه کرده بودند ،می افتد؛ زندگی روزمرّ ه ،يکنواخت ،پردغدغه ،دشوار و ناراحت کننده
در جامعۀ بورژوايی ،با ايجاد رفاه مالی و کاھش فشار کار )خانه و خارج از خانه( در جامعۀ نوين ،فرصت رفع
خستگی جمسی و روحی را فراھم و به سالمتی جسمی و روحی مرد و زن در جامعه کمک می کند.
از اين رو است که از نظر مارکسيزم انقالبی ،رھايی زن از بند “خانواده” به مصداق گسستن کل ريشه و بطن ستم
مضاعف يا تبعيض جنسی از زندگی زن به شمار می آيد .انگلس در کتاب“دولت ،خانواده و سرمايه خصوصی” می
گويد که ارتش و مذھب و خانواده ،سه پايۀ برقراری و روی پا نگھداشتن نظام مالکيت خصوصی بوده است .صاحبان
سرمايه ھای خصوصی با داشتن نيروھای امنيتی خود ھميشه می توانستند ھرگونه اعتراض و قيامی را سرکوب کنند و
با کمک اعتتقادات مذھبی ،اخالق حاکم و متداول را در فرھنگ جامعه جا اندازند .اما پايۀ سوم حفظ نظام خانواده به
شکل امروزی آن بود و ھدف از آن صرفا ً مشخص نمودن فرزندان مرد مالک/سرمايه دار بوده ،تا به اين ترتيب آن
سرمايه نسل به نسل و دست به دست گشته و در ميان يک طيف خانواده باقی بماند تا به اين ترتيب برای آن مرد و
فرزندانش نام و شھرت بياورد.
اما زن که تا پيش از آغاز مالکيت خصوصی در جمع طايفۀ خود نيرويی قوی و مورد اتکا به شمار می آمد و برابر
مرد و يا حتی بيش از او در توليد اجتماعی نقش داشت و از احترام و موقعيت بااليی برخوردار بود ،به ناگاه ھم چون
برده يا زندانی به “خانۀ شوھر” رفت .به اين ترتيب مرد صاحب سرمايه ،صاحب يک خانوادۀ خصوصی ھم شد و
خود در رأس آن قرار گرفت و زن )زنان( و فرزندان تحت کنترل او در اين خانه حق زندگی پيدا کردند .از اين رو
فرھنگ پدرساالری نضج گرفت و امروزه ھم ھمۀ ما با مردساالری حاکم در قانون ،در محل کار ،در کوچه و بازار و
حتی در خانه از طرف کوچک ترين فرزند مذکر خود در حال دست و پنجه نرم کردن ھستيم و متأسفانه در جامعه
حتی زنانی ھستند که به اين مردساالری عقيده دارند و در حفظ آن می کوشند!
به طور خالصه ،اين طور می توانم بگويم که وقتی در انقالب سوسياليستی ما به سرکوب تمام ابعاد نظام سرمايه داری
می کوشيم ،زنان ما بايد آگاھانه متوجه اھميت اين “خانواده” بوده و در نابودی آن شکل بورژوايی با تمام قوا کوشا
باشند ،چرا که ريشه و اساس ستم جنسی در آن نھفته است و بدون نابودی آن نمی توان تبعيض جنسی را ريشه کن
کرد.
 -٢به اين ترتيب آيا می توان از پديده ای به نام “جنبش زنان” در جامعۀ ايران صحبت کرد يا خير؟ اگر پاسخ مثبت
است ،اين جنبش چه خصوصيات و ويژگی ھايی دارد ،و اھميت آن از حيث تغيير و تحوالت اجتماعی و چشم انداز
انقالب آتی ايران چيست؟
بله ،در ايران پديدۀ “جنبش زنان” سابقه و پيشينۀ مبارزاتی دارد .زنان ايران از دوران انقالب مشروطه تجربۀ
مبارزات سياسی را بدون کمک يا حمايت ھيچ ارگانی کسب نمودند .جنبش زنان ايران در آن دوران از جنبش زنان
اروپا حتی جنبش زنان فرانسه ھم مترقی تر بود .مبارزۀ زنان ايران در دوران انقالب مشروطه برای حق رأی و حق
تحصيل بود .در اين زمان حتی در اروپا ھم زنان ھنوز حق رأی نداشتند .اقتدارگرايان اسالمی آن زمان در مجلس
مانند شيخ فضل ﷲ نوری ،به مانند اقتدارگرايان طبقۀ حاکم مرتجع کنونی با اين مطالبات با اشد خشونت و سرکوب
برخورد کردند .در آن زمان تحصيل برای زنان مخالف عرف اسالمی محسوب می گرديد و به ھمين دليل فضل ﷲ
نوری گفته بود “مدرسۀ علم برای نسوان ،خالف دين و مذھب است“.اما دليل واقعی اين مخالفت اين بود که حکام وقت
می دانستند که ھرگونه کوتاه آمدن در برابر مطالبات زنان منجر به فوران مطالبات دموکراتيک ديگر اقشار جامعه و
آغاز مبارزات کارگری می شد که شعله ھای آن ،حکومت وقت را به آتش می کشيد.
در ايران ھميشه به علت شدت ديکتاتوری که محافظ منافع رژيم ھای حاکم بوده ،ھرگز نتوانسته اند کوچک ترين
مطالبات دموکراتيک اقشار مختلف جامعه ،از جمله حقوق دموکراتيک زنان را تثبيت نمايند .لذا مبارزات زنان حول
محور مسائل بسيار پيش پا افتاده ای در دوران انقالب مشروطه از ھمان اول تبديل به مبارزات سياسی
گشت .اعتراضات زنان با سرکوب شديد اوباش حاکمان اقتدارگرای اسالمی آن دوران مواجه گرديد .لذا جنبش زنان
جلسات مخفيانه در منزل يکی از اعضای خود می گذاشت و يک نفر را ھم مأمور حفاظت محل قرار می داد که در
صورت حملۀ اوباش آماده باش بدھد .زنان در اين جلسات نيازھای آموزشی دختران را مطرح و با پولی که از ميان
خود جمع آوری می کردند ،وسائل آموزشی دختران را فراھم نموده و در خانه ھايشان به طور نيمه پنھانی تدريس می
کردند؛ برای نمونه :اقتدارگرايان اسالمی مجلس تنھا با آموزش خانه داری و آشپزی به دختران موافقت می کردند .لذا
در اين کالس ھا از ميان ھمين زنان ،آنان که باسواد بودند ،به دختران خواندن و نوشتن می آموختند و ھمزمان در
ظاھر آشپزی را ھم برگزار می کردند .پس مالحظه می کنيم که جنبش زنان ايران پديده ای با سابقه و مترقی و
شجاعت و پشت کار آنان ھميشه چشم گير بوده است .حضور يکپارچۀ زنان در انقالب  ٥٧را فراموش نکرده ايم و
حرکت شجاعانۀ زنان در سال  ٨٨که با سرکوب وحشيانۀ رژيم روبه رو شد نيز ادامۀ ھمين راه است.

امروز جنبش زنان ايران دارای ويژگی ھای خاص شرايط خود است .اولين ويژگی ھر مبارزۀ دموکراتيک در ايران
امروز ،ھرچند بر روی امری پيش پا افتاده باشد ،اين است که از ھمان ابتدا شکل سياسی به خود می گيرد ،چرا که
ھرگونه تجمع اجتماعی اعتراضی می تواند تبديل به يک حرکت ض ّد رژيم شود و از آن جا گسترش يابد .در نتيجه
رژيم از ھمان ابتدا با سرکوب ،جلوی آن را می گيرد .اگرچه در نظام بورژوايی غربی ھيچ گونه مطالبه دموکراتيکی
خصلت انقالبی پيدا نکرده و ک ّل نظام را مورد تھديد قرار نداده است )البته در آن کشورھا ھم امروزه وقتی اجتماع
مردم خيلی بزرگ می شود و مثالً به مسدود شدن خيابان يا محل عمومی می انجامد ،پليس وارد صحنه می شود و در
اين حالت امکان زدوخورد ايجاد می گردد و عده ای صدمه ديده و حتی دستگير می شود( .اما اين امر به زندانی شدن
نامحدود و يا شکنجه و مرگشان )مثل سال  ٨٨در ايران( نمی انجامد.
بورژوازی ايران اما ،از آن جايی که از ابتدا به طور طبيعی روند تاريخی خود را طی نکرد ،خصلتی بيمار گونه
دارد :نظام سرمايه داری در کشورھای غربی از دل انقالبات بورژوايی و سرنگون شدن فئوداليزم بيرون آمد و در
نتيجه از ابتدا و برای دوره ای خصلت انقالبی و مترقی داشت؛ تا اين که اين خصلت در تضاد با ميزان سود سرمايه
قرار گرفت و تدريجا ً خصلت ارتجاعی يافت .اين تاريخچۀ انقالبی است که فرھنگ بورژوازی غربی را امروز از
فرھنگ بورژوازی کشور ما جدا می کند ،زيرا در ايران ،اين مرحلۀ انقالبی طی نشد و بورژوازی ايران با سرنگونی
حکومت قاجار و سر کار گذاشتن رضاخان توسط امپرياليزم و برقراری ديکتاتوری نوين ،حيات يافت .اين خصلت
ديکتاتوری ھمواره بخشی از فرھنگ بورژوازی ما باقی مانده است .اين امر ريشۀ خشونت رژيم نسبت به اعتراضات
زنان در دفاع از حقوق خود است.
البته زنان ويژگی ھای ديگری را ھم از خود نشان داده اند :در سال  ٨٨زنان ما با نشان دادن درايت سياسی قوی،
پيشتاز آن اعتراضات شدند و از آن جايی که آن حرکت بدون رھبر و برنامه بود ،آنان به سرعت ھدايت اعتراضات
خيابانی و شعارھا را به عھده گرفتند .در سال  ،٨٨ما شاھد حرکت دختران دبيرستانی نيز بوديم .اين ،نکته ای بسيار
چشم گير بوده و می بايد برای مارکسيست ھای انقالبی که در داخل کشور فعاليت دارند ،بسيار ارزنده باشد .فراموش
نکنيم که انقالب اکتبر  ١٩١٧در ابتدا با اعتصابات و تظاھرات زنان کارگر آغاز گرديد.
قبل از اين که به اھميت “جنبش زنان” در انقالب آينده پاسخ بدھيم ،بايد مسألۀ بسيار مھم و تعيين کنندۀ ديگری را
توضيح داده و کامالً روشن کنيم و آن مسأله ماھيت طبقاتی جنبش زنان است .در دوران ديکتاتوری که خفقان و
سرکوب به طوری ھمه جانبه تمام اقشار جامعه را دربرمی گيرد و به جايی می رسد که مثل وضعيت کنونی ايران ،در
آخر باندھای مختلف حاکم به جان يکديگر می افتند ،زنان ما از بورژوازی اپوزيسيون گرفته تا زنان طبقۀ کارگر،
جملگی تحت “ستم” و “ستم مضاعف” ھستند .در چنين شرايطی ،جنبش زنان که ساختاری باز و دموکراتيک دارد ،پس
از يک دوره يا نسل تحت ديکتاتوری مطلق ،اغلب بر سر يک مسألۀ روز ،طغيان زا شده و زنان بدون داشتن رھبری
و برنامۀ معين به خيابان ھا ريخته و دست به اعتراض می زنند ،مانند سال.٨٨
برای مارکسيست ھای انقالبی که ھدف نھايی را انقالب کارگری و سرنگونی نظام سرمايه داری و برقراری
دموکراسی کارگری )نظام شوراھا( می دانند ،واضح است که يک چنين اعتراضی بی برنامه و بی رھبری بالفاصله با
سرکوب روبه رو شده و عدۀ زيادی با ضرب و شتم مواجه شده و دستگير می شوند و بعد از آن ھم چيزی تغيير نمی
کند و حکومت وقت ھمچنان به روند پيشين جلو می رود .جنبش زنان ايران ھم اکنون به مانند جنبش طبقۀ کارگر نياز
به کار تئوريک و سازماندھی دارد .ھمان طوری که اشاره شد ،جنبش زنان ايران در مقطع کنونی از ترکيب ھمه
اقشار زنان در جامعه شکل گرفته است .البته اين مسأله مختص به وضعيت کنونی نيست و تنھا در سال  ٨٨ما شاھد
آن نبوده ايم .حرکت ھای زنان ايران در سال  ٥٧و در انقالب مشروطه ھم ترکيبی بورژوا-دموکراتيک داشته
است .برای ايجاد جنبشی که اھداف مترقی سوسياليستی داشته باشد ،ضروری است که در ابتدا زنان را در ارگانی
دموکراتيک متشکل کرد .در اين ارگان می بايد دست کليۀ عناصر حکومت فعلی و پيشين و کليۀ گروه ھای سنتی را
کوتاه کرده تا زنان مستقل و آزاد بتوانند در آن به مسائل خود بپردازند .ما نام اين چنين تشکيالتی را “تشکل مستقل
زنان”نھاديم .در تشکل مستقل زنان ،مؤکداً ضروری است که از نفوذ ھرگونه عنصر وابسته به رژيم کنونی جلوگيری
کرد تا اين تشکل در رابطه با ھيچ ارگان حکومتی قرار نگيرد .ھمچنين واضح است که زنان تحت ستم و خفقان ما به
کمک ،ھدايت و مشارکت زنان بورژوای نظام سرمايه داری پيشين نيز ندارند و برای ارتقا در مبارزات خود عليه
نظام سرمايه داری کنونی واجب است که در مقابل حکومت سرکوب و خفقان قبلی موضع محکم داشته باشند و
دستخوش تبليغات نشوند.اين تشکل می بايد ھمچنين خود را از نفوذ سياست ھای گروه ھای اپوزيسيون سنتی مبرا
داشته و اجازۀ نفوذ سياست ھای اين گروه ھا و احزاب را به درون اين تشکل ھا به ھيچ وجه ندھند.
ما به عنوان عناصر روشنفکر و مترقی مارکسيست که می خواھيم جنبش زنان کارگر را از يک طرف در ارتباط با
جنبش طبقۀ کارگر و از طرف ديگر در ارتباط با ساير اقشار زحمتکش زنان قرار دھيم ،بايد کار را از ابتدا و از
درون اين تشکل ھا شروع کنيم .روشنفکرکارگری )زن( بايد به درون اين تشکل ھا رفته و با مشکالت و مطالبات اين
زنان از نزديک آشنا شود و در پيدا کردن راه حل با بقيه ھمکاری کند .او البته به علت داشتن تجربه بيشتر می تواند به
طريق برخورد با اين مشکالت و مطالبات خط داده و به آگاھی بقيه بيافزايد .حضور در تشکل ھای مستقل برای
برقراری و نگھداشتن ارتباط با اقشار مختلف زنان و جلب تدريجی اعتماد آنان از طريق دخالت دادن آنھا در تصميم

گيری ھا برای فعاليت ھای آينده به طرف انقالب کارگری ھم مؤثر خواھد افتاد .تشکل ھای مستقل زنان ،ماھيتی علنی
دارد ،ولی ماھيت نيروھای مترقی و روشنفکر کارگری در درون آن ھا نبايد علنی گردد ،تا شناسايی علنی آن ھا حتی
المقدور ممکن نباشد .وجود اين عناصر برای مراحل بعدی بسيار با اھميت و تعيين کننده است .از درون اين تشکل ھا
است که نيروھای انقالبی فعال می توانند زنان مترقی و زنان کارگر آگاه را تدريجا ً از بقيه جدا کرده و با آن ھا کار
تئوريک انجام دھند .اين بخش از فعاليت که با اين عناصر خاص انجام می شود ،می تواند در درون کميته ھای مخفی
انقالبی باشد .اين زنان سپس می توانند ارتباط طبيعی و ملموس و مورد اعتمادی را با اقشار مختلف از زنان کارگر و
زحمتکش فراھم آورند .تھييج و ترويج انقالب کارگری توسط اين زنان در ميان ساير کارگران اعم از مرد و زن ،خود
به تنھايی بزرگترين قدم در راه آماده کردن الاقل نيمی از جامعۀ کارگری است .اين نوع فعاليت سازماندھی شده چنان
چه با حفظ اصول و اخالق انقالبی صورت پذيرد ،می تواند خود را برای کار با حزب طبقۀ کارگر آماده کند که اين
خود بحثی جداگانه است.
 -٣در طول اعتراضات پس از انتخابات خرداد  ٨٨در ايران ،حضور زنان -با خاستگاه ھای طبقاتی متفاوت و در
نتيجه مطالبات متفاوت -در مبارزات بسيار محسوس بود؛ تاحدی که به روشنی نگاه غالب مردساالر در جامعۀ ايران
را به چالش کشيده بود .به نظر شما چه عواملی موجب اين حضور پررنگ شد؟
پاسخ به اين سئوال توسط ساير رفقا در ھمان مقطع به تجزيه و تحليل گذاشته شد و در قالب مقاله ھايی به روی سايت
ھم آمد و من البته با آن نظرات کامالً موافقم :ھمان طور که در فيزيک صحبت می شود ،با فشردن يا متراکم کردن
يک فنر ،انرژی پتانسيل در آن بيشتر ذخيره می شود و سپس با رھا کردن فنر ،اين انرژی به ناگاه آزاد می شود .زنان
ما در اين رژيم ديکتاتوری از شدت خفقان به دست وپا زدن افتاده اند ،زيرا که نه تنھا مانند مردان زير فشار اين
ديکتاتوری قرار دارند که اين اندازه ستم کافی نبوده و بايد آنان را تحت ستم مضاعف به دليل “زن” بودنشان ھم قرار
داد! اين است که در مقاطعی از زمان که مسائل روز و شرايط دست به دست ھم می دھند و به ناگاه فشار بر آخرين
سطح تحمل می آيد ،انسان ھا ناخودآگاه عکس العمل نشان می دھند و اين عکس العمل به شکل طغيان سر باز می کند.
به نظر من اما ،در اين دوران فشارھای ستم مضاعف قرون وسطايی در يک سو و وجود اينترنت و ارتباط با دنيای
خارج که دسترسی به ھمه گونه آگاھی علمی و سياسی را با فشاری بر چند دکمه کامپيوتر ممکن می سازد در سوی
ديگر ،برای زنان ما ،به ويژه زنان جوان تحصيل کرده ،تضادی بدتر از خود ستم جنسی ايجاد کرده است .در نتيجۀ
اين تضاد ،سطح آگاھی سياسی زنان جوان ما به سرعت رشد کرده و در برابر ارزش ھای اسالمی تحميلی رژيم مانند
ديواری در حال باال رفتن است .به اين دليل است در سال  ،٨٨تنھا در يک حرکت خود جوش و بدون سازماندھی،
زنان توانستند بر دھان فرھنگ مردساالری مشتی محکم بزنند .حال تصور کنيد که اگر اين زنان سازماندھی و رھبری
داشته باشند و برای ھر حرکت برنامه مشخص ،مرد ساالری با چه سرعتی از جامعه ما رخت برخواھد بست!
نکتۀ ديگری که من مايلم در اين جا مطرح کنم و يادآور بشوم اين است ما ھميشه در بحث ھای خود می گوييم و می
نويسيم که بورژوازی غرب بعد از انقالب و روی کار آمدن نظام سرمايه داری قادر بود که مطالبات دموکراتيک
اقشار مختلف جامعه را برآورده سازد .حقيقت اين است که چه در مرحلۀ انقالب و چه بعد از روی کار آمدن نظام
سرمايه داری و چه در عصر ما بعد از جنگ جھانی دوم اين طبقۀ کارگر و اقشار تحت ستم بودند که برای اين
مطالبات مبارزه کرده و حتی جان دادند که بعد ما می گوييم بورژوازی غربی اين مطالبات را “اعطا” کرد .بورژوازی
غرب به اين دليل به اين خواسته ھا تن داد که در آن مقاطع از تاريخ ،با وجود پرداخت اين مزايا به کارگران،
بورژوازی تمام کشورھای غربی در حال بردن بيش از حد انتظار سود سرمايه بود.لذا توافق به پرداخت مزايايی مانند
حق بيمۀ بيماری ،بيمۀ بازنشستگی ،حق مرخصی ساليانه ،حق مرخصی زايمان ،و پاداش ھا و نظير اين ھا جملگی بر
اثر مبارزات کارگری طبقۀ کارگر و زحمتکشان کشورھای غربی به صورت قانون درآمد.
 -۴به نظر شما به طور کلی چه ضعف ھايی در ديدگاه ھا و موضع گيری ھای رايج و کنونی جريان ھای چپ نسبت
به مسائل مرتبط با زنان در ايران وجود دارد؟
اصوالً مطالبات دموکراتيک زنان کارگر و اقشار زحمتکش ايران ،ھمان طوری که در اروپا و آمريکا ھم ثابت شده،
بدون داشتن برنامۀ انقالبی برای برچيدن نظاام سرمايه داری ،تنھا به نفع زنان طبقۀ بورژوا تمام می شود .از اين رو،
کسانی که به پيوند بين مبارزه زنان و انقالب کارگری باور نداشته و معتقد باشند که مبارزه برای کسب حقوق زنان و
برچيدن ھرگونه ستم بر زن می تواند جدا از مبارزۀ طبقۀ کارگر برای برچيدن نظام سرمايه داری صورت پذيرد ،به
آزادی زن در درون طبقۀ بورژوا فکر کرده و صرفا ً خواھان رسيدن زنان بورژوا به امتيازات مردان اين طبقه ھستند.
مثال زير شايد مسأله را بھتر باز کند :در ايران زنی مانند فائزه رفسنجانی می تواند خواھان مطالبات دموکراتيک باشد
و تنھا در حد دريافت آن ھا مبارزه کند و در آن صورت وضعش تبديل می شود به وضعيت يک زن بورژوا در
کشورھای غربی ،مثل وضعيت ھيلری کلينتون )زن رئيس جمھور پيشين آمريکا ،که دو دوره زن رئيس جمھور بود،
بعد وزير امورخارجه شد و حاال ھم ظاھراً قصد دارد کانديدای رياست جمھوری سال  ٢٠١٦شود( .ھيلری کلينتون به
صِ رف زن بودنش الزاما ً وجه مشترکی با زنان زحمتکش اقشار وسيع اياالت متحده آمريکا و يا زنان طبقه کارگر آن
کشور ندارد .او ھم مانند مردان طبقۀ خود و مردان قشر حاکم عمل می کند و در يک مبارزۀ طبقاتی شانه به شانۀ
مردان طبقۀ خود و قشر حاکم می ايستد .در ايران اگرچه اين زنان بايد برای رسيدن به اين حقوق دموکراتيک مبارزه

کنند ،ولی مبارزۀ آن ھا در ھمين حد دموکراتيک باقی می ماند و آنان اغلب قادر به ادامۀ مبارزه به نفع زنان اقشار
متوسط و کارگر که نيستند به کنار ،قادر به مبارزه برای گرفتن مطالبات بورژوا-دموکراتيک خود ھم نيستند .اما اگر
فرض را بر اين بگذاريم که زن رفسنجانی و زنان ھم-طبقهای او يک چنين مبارزه ای را بکنند و اين مطالبات را ھم
به دست بياورند ،پس از اين ،تفاوتی بين اين زنان و مردانشان برای بقيۀ زنان کشور که به طبقۀ سرمايه دار تعلق
ندارند ،وجود نخواھد داشت .نتيجه اين که زنان بورژوا عموما ً در يک کفه با مردان طبقۀ خود قرار می گيرند و در
حقيقت به ھمان نسبت مردان طبقه خود ،دشمن طبقاتی ساير زنان ھستند.
زنان کارگر و تمام زنانی که به نوعی “مزدبگير” ھستند اما ،وضعشان با زنان بورژوا که “مزد ده” می باشند ،فرق
دارد .زنان “حقوق گير” ولو اين که تحصيل کرده و مرفه ھم باشند ،از نظر طبقاتی به طبقۀ کارگر تعلق دارند ،نه
طبقۀ بورژوا .باز ھم برای بھتر روشن شدن به مثالی رجوع می کنم:
فرض کنيد که دختر رفسنجانی بعد از او ارث خود را گرفته و در منطقه ای از تھران يک آسمان خراش می سازد و
آن را تبديل به مرکز خريد پوشاک ،رستوران و غيره می کند .طبيعتا ً برای حفظ و نگھداری و گرداندن اين محل
خودش دست به کار نمی شود ،بلکه از کاخ خود و از دور ،کار و دسترنج ديگران را با پول می خرد و در مقابل،
سود اين تجارتی را که راه انداخته مستقيما ً به جيب سرازير می کند .در نتيجه از خانم صندوقدار فروشگاه تا کارگر
نظافتچی ،جملگی“مزدبگير“اند و دختر رفسنجانی “مزد ده“! و بينشان رابطۀ سرمايه دار و کارگر ايجاد می گردد و
صِ رف “زن” بودن آن ھا ھيچ نقشی در رابطه شان نداشته و تبعيض جنسی ھم در حقوق آنان آشکارا باقی می
ماند :مثال نظافتچی زن مزدی کمتر از مرد ھمطراز خود می گيرد! البته يک خانم فروشنده ای که تا به اآلن در اين جا
مغازه ای را اجاره کرده ،می تواند طی مرحله ای خود صاحب مغازه شود و با استخدام چند کارگر ،به “سرمايه
دار” مبدل شود و بدين گونه به مقام بورژوا ارتقا يابد ،اما آن نظافتچی برای تکامل و ارتقای خود به مرحلۀ رھايی از
ستم طبقاتی ھمچنان می بايد مبارزات دموکراتيک خود را عليه تبعيض جنسی با مبارزات طبقاتی اش پيوند زده و مانند
مردان و زنان ھم-طبقه اش درپی برچيدن نظام سرمايه داری باشد.
لذا جريانات چپ ما که خود را مارکسيست می دانند ،می بايد اين درس را گرفته باشند که زنان طبقۀ کارگر و
زحمتکش در جامعۀ ايران به منظور برچيدن ھرگونه ستمی بعليه خود ،می بايد به محض آغاز آن مبارزۀ دموکراتيک
و ھرچند پيش پا افتاده ،آماده باشند تا آن مبارزه را به مبارزه طبقاتی سوق داده و وارد برخورد خيابانی با رژيم
گردند .درغير اين صورت ،رژيم قيام آنان را با کشتن ،زندانی کردن و اعدام کردن ،به طور کلی نابود می کند و خود
ھيچ صدمه ای نمی بيند .در نتيجه بر نيروھای انقالبی مارکسيستی واجب است که در برابر ديدگاه ھای بورژوا-
فمينيستی موضع گيری کنند و مسألۀ زنان را از موضع مارکسيزم انقالبی ببينند.
نگاه “فراطبقاتی” به مسألۀ زنان که امروز شنيده می شود ،از ھمان ديدگاه فمينيستی اوليه تراوش می کند که جامعه را
به دو صف زن و مرد در مقابل ھم تقسيم می کند .آن چه که آنان را به برداشت “فرا” طبقاتی سوق می دھد ،اين
واقعيت است که زنان کارگر ھمواره توسط مردان کارگر مورد ضرب و شتم قرار می گيرند؛ اگر با دقت بنگريم ستم
جنسی را خيلی واضح در ميان جريانات و احزاب چپی ھم می توانيم ببينيم .آن چه که در اين دو مورد از ستم جنسی،
بر آنان پوشيده می ماند يا از نظرشان می افتد ،دو عامل اصلی است :يکی فرھنگ بورژوايی حاکم و ديگری
اساس “خانواده“ ،ھمان طور که جلوتر در بحث آمد .لذا در اين جا فقط اين را يادآور می شوم که فرھنگ بورژوايی،
تا زمانی که خانواده به شکل بورژوايی آن از جامعه رخت برنبسته باشد ،ھمواره در وجود ما است و به صِ رف اين که
فرد به طبقۀ کارگر تعلق داشته و يا تعلقات سياسی دارد ،اين فرھنگ را تغيير نمی دھد .شکل خانوادۀ کارگری ما
ھمان شکل خانوادۀ بورژايی را دارد و در آن پدر ،برادر ،شوھر و فرزند ذکور از امتياز مردساالری
برخوردارند.مرد کارگر بدون اين که متوجه باشد ،ستم جنسی را روا می دارد .او به طور خود به خود آگاه به اين امر
نيست که از فرھنگ طبقۀ مقابل و دشمن طبقاتی خود آسيب ديده است و خانوادۀ او از آن رنج می برد؛ به خصوص که
اعتقادات اسالمی ھم در طی قرن ھا به قدرت مردساالری افزده و زنان را به سکوت و “قبول” انسان درجۀ دوم بودن
واداشته است .تنھا در جامعه سوسياليستی است که با برقراری قوانين نوين و باألخص در ستيز با ستم جنسی و وارد
کردن زنان در توليد اجتماعی پا به پای مردان و برقراری روابط خانوادۀ نوين در آن نظام ،می توان گفت فرھنگ
بورژوايی از جامعه رخت برمی بندد و فرھنگ سوسياليستی کارايی عملی پيدا می کند.
 -۵در شرايط کنونی موضع ،آلترناتيو مشخص و مطالبات پيشنھادی مارکسيست ھای انقالبی در ارتباط با زنان ايران
به طور اعم ،و زنان طبقۀ کارگر به طور اخص ،چيست؟
اھداف ما مارکسيست ھای انقالبی ،برنامۀ کلی ما را ھم جلوی روی ما می گذارد .ما در عين حال که به مطالبۀ
خواسته ھای دموکراتيک زنان بھا داده و احترام می گذاريم و برای رسيدن به آن ھا به زنان کل اقشار زحمتکش ايران
کمک می کنيم ،بر اين باور ھستيم که در شرايط کنونی حتی مطالبۀ يک حق دموکراتيک ،ھمان طور که اشاره شد،
بايد با برنامۀ مشخص درازمدت صورت پذيرد ،زيرا تجربۀ قيام ھای زنان ،دانشجويان و کارگران در گذشته ثابت
کرده )حتی اگر جمعيت کوچک ناچيزی ھم باشد( ،رژيم بدون ھيچ گونه شرم و بی معطلی ،آن حرکت را سرکوب می
کند و به اين ترتيب علیرغم تمام جان ھايی که باخته می شود ،ھيچ چيز تغيير نمی کند .در مقابل اين وضعيت،
مارکسيزم به ما می آموزد که برای جلوگيری از شکست ھر حرکتی ،سازماندھی و برنامۀ حزبی الزم است .آشنايی با

مفھوم سازماندھی حزبی و برنامۀ حزبی امری است که به طور خود به خودی کسب نمی گردد ،بلکه بايد اصول آن را
اول در تئوری آموخت.
در اين جا است که وظيفه به دوش نيروھای انقالبی و روشنفکر-کارگر زن می افتد .اين زنان در حال حاضر در
ايران کم نيستند و اگر به جای گرايشات انحرافی و سنتی که در گذشته با شکست مواجه شد ،قدم اول را در راه
آموزش تئوريک نوين خود بردارند و به جای محدود کردن روابط خود با ساير زنان زحمتکش بر روی کارھای پيش
پا افتادۀ اجتماعی ،می بايد از اين نوع روابط برای ايجاد روابط عميق و عميق تر سياسی ،استفاده نموده و روش
صحيح فعاليت سياسی در جامعۀ خفقان زده ای مثل ايران را به ديگر زنان فعال بياموزند .مسئوليت نيروھای مترقی و
انقالبی در اين مقطع بسيار سنگين است ،زيرا آنان حلقه ھای ارتباط مابين تشکل ھای مستقل زنانبا کميته ھای
مخفی و رابطۀ کميته ھای مخفی با “حزب پيشتاز کارگری” می باشند .تنھا از طريق ايجاد يک رابطۀ کامالً طبيعی
مابين اين سه تشکل است که می توان با خفقان مبارزه کرده و فعاليت و اھداف سياسی را به جلو برد )اين بحثی است
وسيع و خارج از حوصلۀ اين مصاحبه( .
به طور خالصه اين طور می شود گفت که تنھا تشکيالتی که در ھرگونه اعتراضات اجتماعی می تواند از زنان
پشتيبانی اصولی و عملی نمايد ،حزب طبقۀ کارگر است .وقتی مبارزه عليه نظام حاکم چه برای کسب حقوق
دموکراتيک زنان و چه در مطالبات طبقاتی آنان ،آغاز می گردد ،حزب پيشتاز کارگری ما باالترين و قدرتمندترين
ارگان است که می تواند در مقابل سرکوب رژيم دوام آورد و حتی آن را به عقب نشينی واداشته و به زانو
درآورد .درک اھميت اين مسأله و درک صحيح از چگونگی برقراری يک رابطۀ طبيعی بين تودۀ زنان زحمتکش و
حزب پيشتاز انقالبی که از باال بر زنان تحميل نگرديده ،بلکه از درون يک نياز مشترک و طبيعی طبقاتی بيرون آمده
باشد ،يک شرط اصولی و اساسی برای موفقيت است .لذا حزب پيشتاز انقالبی ما ھم که از ک ّل کارگران روشنفکر و
مترقی مرد و زن شکل می گيرد ،بايد به مانند تشکل ھای مستقل زنان ھمواره از مداخله و آسيب جريانات حاکم و
احزاب اپوزيسيون سنتی محفوظ مانده و خود از ترکيبی طبيعی و روابطی اصولی شکل گرفته باشد .در اين صورت
است که اين ارگان ھا که خود تحت شرايط و روابط طبيعی و پذيرفته شده بين اعضايشان به وجود آمده اند ،می توانند
رابطه ای ارگانيک با يکديگر برقرار کرده و خصلت سوسياليستی و انقالبی داشته باشند.
به اميد رھايی ھمۀ زنان جھان از تمام ابعاد ستم ،روز زن را به تمام زنان زحمتکش در سطح جھانی و به خصوص
زنان ايران تبريک می گويم.
و با تشکر از شما

