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 جنبش زنان، مطالبات و اشکال سازمان يابي آن پاسخي به نابرابري جنسي

 از پروانه قاسمي
از اين  . وضعيت اجتماعي زنان در هر جامعه نمودار وضعيت عمومي و درجه رشد سياسي و اجتماعي جامعه است                     

رفت و تعالي هر جامعه تامين حقوق و آزادي زنان در آنست، از روابط خانوادگي گرفته تا تقسيم                     رو پيش شرط پيش   
 !کار اجتماعي

تا آن جا که تاريخ به ياد دارد، نشان مي دهد که زنان هم واره عليه شرايط                     -نگاهي گذرا به تاريخ مبارزات اجتماعي       
 انقالب و جنبشي را مي شناسيم که زنان در آن نقش مهم و                 ناهنجار کار و زندگي خويش مبارزه کرده اند و ما کمتر            

. زنان مبارز هم گام با مردان عليه نظام هاي استبدادي و ضد مردمي پيکار کرده اند                    . تعيين کننده اي ايفا نکرده باشند      
، در سرانجام   واقعيت اين است که علي رغم همه نقش و سهم مهمي که زنان در انقالبات اجتماعي تاکنون ايفا کرده اند                  
انقالب هاي . انقالبات و دگرگوني هاي اجتماعي مسايل و مشکالت آن ها کمتر راه حل اصولي و واقعي يافته است                       

بورژوايي به دليل خصلت و اهداف خويش هيچ گاه قدمي در راه آزادي و رهايي زنان از نظام مردساالر و کسب                               
نبش سنتي کمونيستي نيز گرچه مسايل و مشکالت اجتماعي زنان           ج. حقوق مساوي با مردان براي زنان بر نداشته اند         

را مطرح  کرده و براي رهايي آن ها سياست و تئوري هاي قابل توجهي تدوين کرده است ولي در عمل، به ويژه پس از                       
شکست انقالب اکتبر اندکي پس از کسب قدرت سياسي توسط حزب کمونيست شوروي، اين تئوري ها و سياست ها                   

 . اه عمالً تحقق نيافتهيچ گ
  بنا براين چگونگي برخورد به آزادي و رهايي زنان از قيود و بندهاي سنتي و تحقق برابري جنسي، يکي از ستون                           

شايد بتوان علل ناکامي    . اساسي انقالب اجتماعي است که عدم توجه به آن بدون ترديد به شکست انقالب مي انجامد                
براي رهايي زنان را در درک اکونوميستي غالب بر اين جنبش که تغيير و دگرگوني                 جنبش کمونيستي در زمينه مبارزه      

مناسبات اجتماعي را نه در مبارزه طبقاتي بل که از طريق رشد نيروهاي مولد و تکامل اقتصادي و تکنيکي جامعه ي                          
الت زنان را مسايل و     در عين حال، تفکر غالب بر جنبش کمونيستي مسايل و مشک           . پس از انقالب مي پنداشت، يافت    

مشکالتي روبنايي مي دانست که تازه پس از تغيير زيربناي اقتصادي جامعه است که مي توان در جهت حل آن ها گام                       
بدين سان با تفکيک يکي از مسايل اساسي جامعه که در ارتباط مستقيم با زيربناي توليدي  آنست و در                             . برداشت

توليد آن مي باشد، انقالب را از محتواي تاريخي و اجتماعي آن خالي نمود و                واقع محصول تقسيم کار متکي بر شيوه         
در يک کالم انقالب اجتماعي بدون جهت گيري عليه نظام           . به باور من اين يکي از عوامل اصلي شکست انقالب بود            

ماعي مترقي را   مردساالري قادر نخواهد بود که سلطه طبقاتي بورژوازي را درهم شکند و به جاي آن مناسبات اجت                       
بطور . پدرشاهي و مردساالري در جامعه، در حقيقت بازتاب سلطه ي طبقاتي طبقات ارتجاعي بر جامعه است                 . بنشاند

کلي ظلم و ستم عليه زنان با تکوين مالکيت خصوصي و پيدايش طبقات آغاز شد و در روند تکامل جوامع در                                   
در حقيقت، جنبش زنان به معناي واقعي و سياسي          . فته است دوران هاي مختلف اشکال و مضامين متنوعي به خود گر         

اجتماعي و از بين بردن     -آن در دوران سرمايه داري شکل گرفت و زنان براي رسيدن به يک سلسله مطالبات سياسي                  
مي شد، به مبارزه   ) کارگران و زحمت کشان  (نابرابري ها و اجحافاتي که به ويژه شامل حال زنان طبقات محروم جامعه               

در اين نبرد، زنان در کشورهاي سرمايه داري پيش رفته موفق به کسب برخي حقوق اجتماعي شدند ولي                       . پرداختند
هنوز در زمينه برابري کامل با مردان يا به عبارت دقيق تر، در از ميان برداشتن نظام مردساالري راه ناهم واري را در                             
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 که به دليل عقب ماندگي اقتصادي و اجتماعي و حاکميت بالمنازع               اما، در جوامع پيراموني از قبيل ايران       . پيش دارند 
ديکتاتورها، کمتر فضايي براي مبارزات واقعي اجتماعي باز شده است، از يک سو و عدم توجه جريانات سياسي به                        

ان اهميت مساله زنان در مبارزه براي دگرگوني سياسي و اجتماعي و دموکراتيزه کردن شرايط  اجتماعي، جنبش زن                        
.                هيچ گاه، به عنوان جنبشي اجتماعي که داراي شرايط و ويژگي هاي معيني است امکان رشد و تکامل نيافته است                             

پس از استقرار جمهوري اسالمي که با سرکوب شديد و همه جانبه نيروهاي مترقي، کارگران و زحمت کشان سنگ                        
زنان . تحت فشار قرار گرفتند و از همه حقوق اجتماعي محروم گشتند            بناي آن گذاشته شد، زنان به نحو بي سابقه اي           

در اين دوران به مبارزه اي ملموس ولي فاقد جهت و سازمان يافتگي و بيشترعکس العملي نسبت به اقدامات                                    
گرچه اين مبارزه بشدت سرکوب شد و هر روز بيش از روز پيش زنان                 . سرکوب گرانه حاکميت اسالمي دست زدند     

بره ستم اسالمي از حق زيست به عنوان يک انسان کامل محروم مي شوند ولي وجود مادي و اجتماعي آن ها                          در چن 
 . مزاحم جدي ادامه حيات حاکميت اسالمي است

  که منجر به درهم پاشي نظام شاهي گرديد،             ١٩٧٩  در اين جا بايد يادآوري کنيم که در قيام مردم ايران در سال                   
شرکت زنان اما، در اين جنبش بدون طرح خواست هاي ويژه آنان             .  از پايه هاي اساسي آن بود      نيروي عظيم زنان يکي   

 .انجام گرفت و در اين زمينه مي توان از مسئوليت مستقيم و آگاهانه نيروهاي مدعيً چًپ و کمونيست سخن گفت                        
شوش و ناروشني از نقش و         اغلب اين نيروها که مي بايد پرچمدار مبارزات اجتماعي زنان باشند، خود تصور مغ                     

اهميت آزادي زنان در روند انقالب اجتماعي و دموکراتيزه کردن شرايط جامعه داشتند و متاسفانه هنوز هم اين تفکر                      
بخش نسبتاً وسيعي از نيروهاي مدعي کمونيسم تحقق برابري            . در بقاياي اين جريانات به حيات خود ادامه مي دهد           

به تحقق انقالب اجتماعي مي دانند و بنابر اين ضرورتي براي مبارزه مشخص بر سر                    ميان زن و مرد را هنوز منوط           
در حالي که درست برعکس، تحقق انقالب اجتماعي از جمله در بستر مبارزه                 . مساله زنان پيش از انقالب نمي بينند      

و اجتماعي بورژوازي تکوين    براي برابري زنان با مردان و رهايي اين دو از قيد و بند جامعه طبقاتي و سلطه سياسي                      
 . مي يابد

در مقابل اين انحراف اما انحراف ديگري که ساليان دراز بر جنبش زنان سايه انداخته آن را از حرکت در جهت تغيير                         
برخي جريانات اصوالً آزادي و       . شرايط و اوضاع، در مسير تحقق برابري زنان با مردان باز داشته است، قرار دارد                      

 نه در مبارزه طبقاتي عليه نظام حاکم سرمايه داري بلکه در خارج از آن مي پندارند و به اين ترتيب                              رهايي زنان را   
جنبش زنان را از عناصر اجتماعي ديگري که آن ها نيز داراي منافع تاريخي معيني در درهم شکستن نظام سرمايه داري                     

ادي براي زنان را کرد ولي از مبارزه طبقاتي عليه           چگونه ممکن است که ادعاي برابري و آز        . هستند، محروم مي سازند  
بنابراين،  بحث پيش    . نظام سرمايه داري که عامل اصلي نابرابري و اجحاف نسبت به زنان و مردان است، طفره رفت                   

از هر چيز بر سر يافتن مقام واقعي جنبش زنان در روند تغيير بنيادي جامعه است که به عنوان جزيي از يک کليت                               
اجتماعي مطرح است و به اين ترتيب داراي روابط و پيوندهاي مبارزاتي هدفمند با نيروي طبقه بالنده ايست که                     سيال  

اين به اين معنا نيست که براي جنبش زنان در مبارزه طبقاتي            . رسالت و توان دگرگون ساختن روابط اجتماعي را دارد         
 فراموش کرد که زنان کارگر و زحمت کش در روند توليد           عليه نظام حاکم ويژگي هاي سياسي و اجتماعي قايل نشد و          

و تقسيم کار اجتماعي نه تنها توسط بورژوازي استثمار مي شوند بل که در خانواده سنتي و در رابطه با کار خانگي نيز                        
وليد و  اين وضعيت نامناسب که نه تنها در تقسيم کار خانگي و اداره امور خانواده ت                   . داراي همان موقعيت مي باشند    

بازتوليد مي شود  بلکه در احزاب و گروه هاي اجتماعي که خواهان برچيدن نظام سرمايه داري و رها شدن از زير                             
احزاب و  : دليل آن روشن است   . سلطه طبقاتي هستند نيز در اشکال و مضامين ديگري به حيات خود ادامه مي دهد                  
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 تاثير روابط اجتماعي حاکم قرار دارند و در خود سلطه ي            گروه هاي سياسي خود به عنوان پديده هايي اجتماعي تحت        
اين بازتاب البته به    . مردساالري را که در ساختار اجتماعي و سياسي جوامع طبقاتي مقام ويژه اي دارد، بازتاب مي کنند                

ر مستمر  تناسب عمق و شدت مخالفت آن ها با ايدئولوژي نظام سرمايه داري، شدت و ضعف دارد ولي به هر رو به طو                    
در يک کالم،   . در همه زمينه ها از فرهنگ و آموزش گرفته تا روند توليد و باز توليد نيازهاي مادي زندگي جريان دارد                    

ويژگي جنبش زنان يا فمينيسم انقالبي در اين است که از يک سو با نظام حاکم سرمايه داري براي دگرگون ساختن                          
اين دو  . يه مظاهر مردساالري در همه شئون جامعه نيز پيکار مي کند             روابط اجتماعي درگير است و از ديگر سو عل            

مبارزه اما به دليل خصلت واحد خويش نه در تناقض با يک ديگر قرار دارند و نه در صحنه هاي جداگانه اي انجام                             
درست نديدن  . مي گيرند بلکه عناصر الزم و ضرور براي آزادي و رهايي جامعه از زير ستم و سلطه طبقاتي مي باشند                    

اين واقعيت بود که در جنبش کمونيستي سنتي نبرد عليه مردساالري از مبارزه طبقاتي جدا گرديد و در نتيجه، حل                           
اين امر نه تنها کمکي به حل مسايل زنان در جامعه            . مسائل زنان به آينده اي نامعلوم که هيچ گاه فرا نرسيد محول شد            

بنا بر اين، لبه تيز مبارزه       . ل مهم و مؤثر در ناکامي انقالب اجتماعي نيز بود            پس از انقالب ننمود بلکه يکي از عوام          
زنان عليه مردان نيست بلکه زنان و مردان، بويژه آن جا که مبارزه ماهيت طبقاتي مي يابد هردو به عنوان اجزاء يک                            

. مشترک آن ها امکان پذير نيست    نبرد طبقاتي الزم و ملزوم يک ديگرند و پيروزي بر نظام سرمايه داري بدون مبارزه                     
بورژوازي درست با سوء استفاده از ويژگي هاي جنبش زنان است که مي کوشد آن را از مبارزه طبقاتي جدا سازد تا از                       

 . طريق تفکيک و تجزيه عناصر اصلي مبارزه عليه سرمايه داري، به حيات خويش ادامه دهد

اين سازماندهي که مي تواند در     . زماندهي مبارزه زنان نگاه مي کنم      درست با چنين ديدي است که من به چگونگي سا          
 اگر بخواهد واقعاً در جهت      -زمينه هاي مختلف و مراحل گوناگون مبارزه اشکال و مضمون هاي متنوعي به خود بگيرد            

در اين  .  راهي جز سمت گيري طبقاتي عليه نظام سرمايه داري ندارد              -از ميان برداشتن نظام مردساالر حرکت کند           
سمت و سو است که مي تواند به عنوان بخشي تفکيک ناپذير از مبارزه طبقاتي پرولتاريا و ساير زحمت کشان براي                           

 .                                               تدارک جامعه اي نوين، رها و آزاد از قيد و بند روابط کااليي مطرح گردد

 ٢٠٠٢ نوامبر ٢٣     
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