ھشت مارس آغاز جدال سازمان يافته ی زنان بر عليه ھر گونه تبعيض و استثمار
برای درک درست مفھوم سياسی و اھميت تاريخی  -طبقاتی ھشت مارس ،الزم است اليه ھای پوسيده و تحريف شده ی تاريخ
که انباشتی از تضادھا ،نابرابريھا ،ستمھا و رنج ھای جنسيتی  -طبقاتی را در خود محصور نموده است ،بايد شکافته گردد .در
اين صورت است که ماھيت و علل شکل گيري ستم بر زنان که خود زايش نظام مالکيتی ،رشد مناسبات مبتنی بر جامعه
طبقاتی و نقش مذاھب و اديان از دوران ماقبل برده داری تا به امروز می باشد ،می تواند ما را از چگونگی تکثير و گسترش
دامنه دار اين ستم و راه مبارزه با اين نابرابری انسانی آگاه سازد .با چنين شناختی ھشت مارس که خود نتيجه ی سالھا مبارزه
و جانفشانی زنان کارگر و زحمتکش ھمراه با رھبران فکری وعملی اين جنبش عظيم پايه ريزی گرديده است ،از يک روز
تاريخی در موقعيت گراميداشت ،به امر روز مبارزه ی جنسيتی -طبقاتی تبديل خواھد شد.
برای گراميداشت اين روز بزرگ امروز کمتر جايی در اين دنيای سراسر بيداد و ظلم و استثمار ،يافت ميشود که زنان و
مردان خواھان عدالت اجتمائی و مدافعان واقعي رفع ستم جنسيتی  -طبقاتی بدان بی توجه باشند .اما چرا اين روز گرامی
داشته ميشود؟ اھميت و ويژگيھای تاريخي اين روز کدام است؟ آيا پاسخ اين است که اين اتفاق تنھا بخاطرزنان کارگر
کشورآمريکا بنا به مسئوليتی که در قبال سرنوشت جامعه خود احساس می کردند وارد صحنه سياسی جامعه شدند ،می باشد.؟
ھمه ميدانيم که چنين نيست .زنان عالوه بر نقش ويژه خود بعنوان زن ،در طول تاريخ در تمام زمينه ھای اجتماعی نقش
بزرگی ايفاء کرده اند .در عرصه توليد ،ھنر و ادبيات ،در سازماندھی امور اجتماعی و سياسی شرکت فعال و مداوم داشته
اند .تاريخ بشريت سراسر گواه بر تائيد اين امر است ،اما تا قبل از انقالب صنعتی در اروپا زنان فعال در صحنه سياست فقط
محدود به وابستگان طبقات حاکم جامعه بود که طبقه ممتاز جامعه ناميده ميشدند و زنان زحمتکش بمانند مردان خارج از اين
طبقه در رديف عوام و ستمکشان جامعه بودند .و حتی برای تحقير و خرد کردن کرامت انسانی شان در رديف افراد غير
متعلق به جامعه بشری قرار ميگرفتند .اين رويکرد نسبت به زنان در اديان و مذاھب نيزکه بخشی از طبقه حاکم بوده و
ھستند ،ھمين گونه بوده و ھست .صفات ارزنده ای که اديان و مذاھب در طول تاريخ بطور عموم به زنان داده است فقط
مختص زنان خاصی است که برگزيدگان اين اديان ھستند و بقيه زنان انسانھائی ھستند ناقص الخلق و فاقد ھر گونه حقوق و
صرفأ برای بھره جنسی ،ارائه خدمات و تبعيت و فرمانبرداری از مردان آفريده شده اند و سرنوشتشان جز به اراده مردان که
نمايندگان خدای جھل و تاريکی بر روی زمين محسوب ميشوند ،قابل تغيير نيست .در بحبوحه انقالب صنعتی در اروپا و
ظھور قشر متوسط در جامعه ،شرايطی بوجو آمد که زنان اين قشر از جامعه و بدنبال آن زنان محروم و زحمتکش در سطح
وسيعی وارد عرصه سياست گرديدند .تصاويری که از انقالبات در دسترس ھست بخصوص آن تصوير مشھوری که از
انقالب فرانسه يادگار مانده است  ،زن جوانی که برتارک شورش شھروندان فرانسه قرار گرفته ،حکايت اين مدعاست .از آن
تاريخ به بعد ،خصوصأ از سال  ١٨٣٠زنان بشکل وسيعی در کنار پرولتاريا و زحمتکشان جامعه ،مبارزه سازمانيافته طبقاتی
را در کنار ساير فعاليتھای اجتماعی خود قرار دادند.
حال با اين توضيح مختصر اھميت تاريخی جنبش زنان ،خصوصآ جايگاه ھشت مارس در ادامه مبارزه برای رفع ستم از زنان
با روشنيت دقيق تری قابل درک است .مبارزه ايکه زنان  ٨مارسی بدان دست زدند ،چيزی جز ادامه مبارزه طبقاتی سازمان
يافته و در عين حال آگاھانه پرولتری نبود که در کمون پاريس به شکست انجاميد و بعد اين شکست ،زنان در ادامه اين رسالت
تاريخی در ھشت مارس بدان روی آورند .خصلتی که مبارزه  ٨مارس دارد و آنرا با مبارزات پرولتاريای کمون متمايز می
سازد در اين است که جھان سرمايه داری و اجير شدگان آن می توانند در رد مبارزات کمون پاريس به ياوه سرائی بپردازند
اما در اين مورد کاری نمی توانند بکنند جز تعريف و تمجيد و حمايت از اين جنبش و حقوق زنان و آزادی آنھا .التبه که
ھموراه تالش کرده اند ،خشونتی را که زائيده نظام سرمايه داری است به گردن مردان بياندازند تا به اين طريق باصطالح رد
کم کنند .در اين ميان متاسفانه برخی از زنان ساده دل و صادق ھم به اينگونه توھمات تن داده و باور کرده اند .اينکه در
جامعه از طرف مردان بر زنان خشونت اعمال ميشود ،قابل انکار نبوده و نيست و بی ترديد ھرچه جامعه عقب افتاده تر باشد
اين قبيل خشونت ھا سبعانه تر و غير انسانی تر ميگردد .چنين رفتارھايی را عالوه بر سطوح مختلف جامعه حتی در افراد
متعلق به جرياناتی که خود را چپ و احيانأ با بيشرمی کمونيست معرفی ميکنند ،بوفور و روشنی ميتوان نشان داد .که ريشه
در اوج بی فرھنگی نظام طبقاتی داشته و ھيچ ارتباطی به اخالق و ادبيات کمونيستھا ندارد و از آنجا که کمونيستھا ھمواره
حقيقت را می گويند ،موظفند با صدای بلند اين قبيل موارد ترد و افشا نمايند .بر کسی پوشيده نيست که ميزان اين خوشونت ھا
بيش از آن چيزی است که آمارھا نشان ميدھند .بر اين باوريم تعداد بشماری از زنان در جھان ،بخصوص در کشورھای ايکه
ھنوز قوانين شرعيت و سنت حاکم است ،زنان به بھانه ترس و آبرو از بيان خيلی از اين خشونتھا خودداری می کنند و آنرا
مخفی نگه ميدارند .ولی با اين تفاصيل نمی توان مردان را متھم درجه اول برای اعمال اين برخوردھای حيوانی در قبال زنان
دانست .زيرا که معتقديم فرھنگ حاکم بر جامعه ،فرھنگی است که طبقه حاکمه بر آن جامعه تحميل می کند .بھمين دليل در
مورد جنايتھائيکه در حق زنان در جوامع بشری صورت می گيرد نبايد آن را بپای مردم نوشت ،خصوصأ مردمی که خود
قربانی فقر فرھنگی و معيشتی ھستند .در حقيت مجرم اصلی ساختاری ست که بر سرنوشت جامعه چنگ انداخته است .اين

رويکرد ،رويکردی علمی با مسائل اجتماعی نيست .اينھا نسخه ھائی ھست که بوسيله ھمان کسانی پيچيده می شود ،که
امروزه با نام آزادی و حقوق بشر به جنگ بشريت می روند .ما مسئول ھستيم که با مسائل اجتماعی ھمچون آزادی ،خشونت،
حقوق ،عدالت ،استقالل و مفاھيمی از اين قبيل با بينش علمی برخورد نمائيم و در دام تئوريھای شبه علمی که برخی از
جريانھای سياسی با عناوينی ظاھر فريب چون سوسياليست ،سوسيال دمکرات ،دمکرات انقالبی ،دمکرات دينی چه از نوع
مسيحی آن و چه از نوع اسالم ناب و يا بدلی آن ،اسير نگرديم.
نقش بارز زنان در پيروزی انقالبات و تحوالت تاريخی مبارزاتی ھموراه ثابت کرده و به ما آموخته است بدون شرکت زنان،
ھيچ مبارزه ای به پيروزی نيانجاميده و ھيچ جامعه ای به آزادی نرسيده است ،آنان که نگاه حيوانی بر زنان دارند بی دليل
نيست که وقتی صحبت از حقوق زن به ميان آمده به ترس و وحشت بيافتند .شايد ھمه ندانند که آغازگر انقالب بلشويکی در
روسيه ،زنان بودند که در آن شرايط سخت زمانيکه سازمان ھای مھم سياسی جرات نمی کردند در روز  ٨مارس سال ١٩١٧
به خيابانھا بيانيد ،زنان کارخانه ھا با جرات و شھامت در اين روز به خيابانھا آمدند و پايه ھای امپراطوری عظيم روسيه را
بگونه ای لرزاند که در ظرف مدت کوتاھی اين امپراطوری فروريخت و فصل جديدی را در جھان گشود .توجه به نقش و
حضور زنان درھشت مارس  ،١٩١٧انقالب اکتبر ،کمون پاريس ،انقالب مشروطيت و ديگر انقالبات ،ضرورت جنبش زنان
ايران است و بدون دريافت تجارب آنھا پيروزی اين جنبش چندان ساده نخواھد بود.
اما جنبش زنان در ايران ھمانند مسائل ديگر سياسی  -اجتماعی از يک دوگانگی رنج می برد .از يک سو زنان ما با عزم
راسخ در طول الاقل صد سال اخير برای آزادی خود از قيد روابط کھن و پوسيده با شرکت وسيع و پر شور خود در اکثر
زمينه ھای اجتماعی ،سياسی ،اداری ،فرھنگی و ھنری و علمی ،حضور خود را به نمايش گذاشته اند و از سوی ديگر ھنوز
اسير تفکر مذھب و عرفان ھستند .و تالش دارند که بين فرھنگ انقالبی که دستآورد و محصول انقالب صنعتی در اروپا
بوده ،پلی بزنند و فرھنگی را جايگزين جھان بينی علمی کنند که خصوصيات وطنی داشته باشد .اين تفکر و انديشه باعث شده
افکار شبه علمی و غير انقالبی در بخش بزرگی از جامعه ما رسوخ پيدا کند .بر اساس ھمين تفکر است که تاريخ کشور ما
شاھد تناقض ھای درد آوری گشته است .برای نمونه جوان ايرانی آزادی را برای زن می پذيرد ولی اين آزادی برای زن
خود ،دختر خود ،مادر خود و خواھر خود پذيرا نيست .و اکثريت جامعه ی زنان ما ھم متوجه آزادی زن به مفھموم واقعی آن
نشده اند .وقتی آنھا از آزادی زن صحبت می کنند ،آن را در چارچوب آزادی ھای صوري جوامع تعريف و محدود می سازند.
يعنی حق طالق ،حق حضانت فرزند ،شرکت در نھادھای تصميم گيری و غيره .حقوقی که جامعه سرمايه داری در شرايط
رونق اقتصادی می تواند بدان جواب بدھد و تاکنون ھم چنين کرده است .ولی تمام مسئله اين نيست که با رسيدن به اين
خواسته ھا مبارزه نيز پايان می يابد .متوجه باشيم که موجوديت رژيم جھل و سرمايه با توجه به سرکوب و کشتار بی امانی
که در اين  ٣۴سال گذشته داشته و تعرضات بی حد و حصری که بر حقوق زنان اعمال کرده است ،نبايد مبارزات جنبش
زنان را در حد مطالبات نازلی که گاھأ از سوی بخش سازشکار و راست اين جنبش مطرح ميشود ،محدود سازد .اگر توجه
کنيم ھمين حکومت زن ستيز وقتی زمان انتخابات اش فرا ميرسد ،اجازه ميدھد زنان و دختران با لباسھايی که در روزھای
ديگر تحقير ،شالق ،زندان و شکنجه دارد به پای صندوق رای بيايند .مفھوم اين رفتار چيزی نيست جز نياز رژيم به رای آن
زن متوھمی که ظرف يکروز تمام بيدادگريھا ،بی حقوقی ھا و استثمار نظام را فراموش کرده است .اما در جوامع اروپائی که
اينگونه محروميتھا برطرف شده است ،می بينيم ھنوز موانع زيادی بر سر آزادی زنان وجود دارد .امروزه ما شاھد ھستيم که
زنان در اين جوامع به سطوح باالی تصميمی گيريھای جامعه دست يافته اند ولی ھنوز حق برابر با مردان را ندارند .سئوال
اين است :آيا اگر زنان به حقوق برابر با مردان برسند ،مسئله خاتمه می پذيرد .آيا در جامعه سرمايه داری که کار مزدوری و
يا بردگی مدرن ھنوز حاکم است ،انسانھا توانسته اند به آزادی دسترسی پيدا کنند؟ در عمل می بينيم نه چنين نيست .يعنی
انسان در جامعه سرمايه داری بعنوان يک وسيله کار تلقی می شود و بدين خاطر است که اگر حق انسان در تضاد با حياط
سرمايه قرار گيرد ،سرمايه دار برای بقای خود و حفظ امنيت سرمايه ،ھمين انسان را بسادگی قربانی ميکند .بعبارتی آزادی
سرمايه ،حريم سرمايه است .جھانی بينی علمی حرمت ،آزادی ،مسئوليت وعشق را مبنا قرار ميدھد ولی برای سرمايه مبنا
جز سود چيز ديگری نيست .اين است فرق ولتر با مارکس در باب آزادی.
یانیو ام ا س خن پ ا:
از آنجا که صحبت از حقوق طبيعی و تخطی ناپذير انسان است اندکی تامل الزم است تا برخی از بدآموزيھای خودمان را
بعنوان طرفداران جھان بينی علمی بشناسيم تا بتوانيم بر اصالح آن برآئيم .اين جھان بينی به ما ميآموزد حقوق طبيعی انسان
در ھمه اشکال آن ) حق کار ،حق آزادی ،حق انتخاب ،حق بيان آزاد ،حق استقالل ،حق سالمت روانی  (...حقوقی ھستند
تخطی ناپذير و ھيچ قدرتی نمی تواند آن را از کسی سلب نمايد.
ھمانطور که ميدانيم کمونيستھا در اتخاذ تاکتيکھای خود نھايت دقت را بعمل مياورند تا در تاثير گذاری روی سطوح مختلف
اجتماعی که از سطح آگاھی و درک يکسانی برخوردار نيستند ،درست ترين نتيجه را بدست بياورند ،بعبارتی برخورد
مسوالنه با مسائل وظيفه يک کمونيست انقالبی ست .نه شعاری و نه تھيجي فاقد تئوری مارکسيستی و خط و مشی فاقد
مشخصات طبقاتی .واقعيت اينست مردم بخاطر دسترسی به زندگی بھتر و شايسته ی انسانی بميدان مبارزه می آيند .در اين

فضا جريانات سياسی ای پيدا شده اند که اعمال جنايتکارانه رژيم جھل و سرمايه را بھانه ای قرار داده اند برای تمسخر
يکسری باورھا و اعتقادات مردم .در حاليکه پندارھا و خرافات مردم را نمی توان با کمدی ھای جلف و مشمئز کننده از بين
برد .اين رفتارھا شايد در ظاھر برای عده ای روشنفکر نما که نسبت به ساختارھای اجتماعی جامعه خويش بيگانه ھستند
خوشآيند باشد ولی در جامعه ای که از ساختارھای کھن و پوسيده رنج می برد توده ھای مردم نه تنھا بھائی به اين شيوه
باصطالح مبارزه نمی دھند بلکه از اينگونه جريانات نيز دور می شوند .اين اعمال شايسته ی نيروی ھای کمونيست و
آزاديخواه نيست .واژه ھای لمپنی را نمی توان جايگزين راھکارھای علمی برای عقب افتاده گی تاريخی نمود .اعضای اين
جريانات سياسی که اکثرا از درون محفلھای سياسی -مذھبی بيرون آمده اند ،واکنش امروزی آنان نشان از خشم آنھا از آن
جريانات است که ساليان زياد زندگی سياسی شان را به ھدر داده است .جرياناتی که از درون محافل مذھبی بيرون می آيند،
بخشی بطرف آنارشی کشيده می شود و به تاکتيک ھائی روی می آورند که شايسته يک مبارز کمونيست نمی باشد .آنھا برای
رسيدن به ھدف دست بھر وسيله ای ميزنند .اين جريانات متوجه باشند که ھدف وسيله را توجيه نمی کند .و با اين شيوه ھا نه
تنھا نمی توانند به ھدفشان برسند ،بلکه ضربه ی سنگينی نيز به مبارزين راستين می زنند .سياستھای زن ستيزانانه رژيم را
دستاويز قرار دادن برای لخت شدن در معابر عمومی نمی تواند به افشاء ماھيت رژيم بيانجامد .برای تغيير فرھنگ جامعه بايد
بينش علمی ،دقت و تيز بينی داشت .آن جريان سياسی -اجتماعی قادر به نفوذ ميان توده ھا خواھد بود که متکی به اين
خصوصيات باشد يعنی در خصوص جامعه شناسی انقالبی از قدرت توليد فکر و صفات بارز انسانی که خود ميوه ی درخت
آگاھی است ،برخوردار باشد .ما بايد دقت داشته حوضه سياسی را با حوضه ايدئولوژيک اشبتاه نگيريم .مسلمأ برای پيش
بردن سطح آگاھی جامعه و برخورد با ذھنيات غلط و بر چيدن باورھای پوسيده از اذھان متوھم مردم راه ديگری ھم وجود
دارد که انقالب روسيه بما نشان داد .بلشويکھا برای بدست گرفتن قدرت شورای دھقانان ،سربازان ،و کارگران را فراخواندند
و سياست خودشان در باره زمين ،نان و صلح توضيح دادند .و آنھا يعنی نمايندگان مردم با پذيرش سياست جديد پيشنھادی از
طرف بلشويکھا  ،نظام پوسيده ی تزار را سرنگون کردند و به دست بلشويکھا سپردند.
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