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  اشرف دھقانی

  ٢٠١۵ اپريل ١٢
 

 !حلھای دالئل و راه : ستم بر زن
  )به مناسبت روز جھانی زن(

د  کارگر و جنبش کمونيستی را با خوۀبار ديگر روز جھانی زن فرا رسيده است، روز بزرگی که نشان جنبش طبق

اين روز يادآور تالش ھای مبارزاتی زنان کمونيست و آزاده ای چون کالرا زتکين است که در جھت پيشبرد . دارد

 شجاعانه زنان کارگر نساجی در ۀ را به ياد مبارزچ مار٨عليه نظام سرمايه داری، روز  مبارزات زنان کارگر

  .دند روز بين المللی زنان رسميت داۀ، به مثاب)١٨۵٧سال (مريکا ا

به طور معمول در روز زن که امروز به طور گسترده در سراسر جھان رسميت داشته و به گونه و اشکال متفاوت 

مطرح و ھر نيروئی بسته به  برگزار می شود ، مسائل يا به واقع ستم ھای گوناگونی که زنان با آن ھا مواجه اند

 ايران ۀدر سالی که گذشت توده ھای رنجديد. رائه می دھدا" راه حل"پايگاه طبقاتی خود نظرگاه ھائی را به عنوان 

 يک رژيم مذھبی ضد زن و وابسته به امپرياليسم قرار دارند، به ھمراه مردم جھان ، ۀکه سال ھاست تحت سلط

شاھد شرارت ھا و قساوت ھای نفرت انگيزی بودند که توسط جمھوری اسالمی و گروه ھای مرتجع اسالمی در 

از فرط فجيع بودنشان بسيار سخت  فريقا عليه زنان اعمال شد، اعمال جنايتکارانه ای که گاها شمال آسيا و کشورھای

يک روز داعش، زنجير بر پای زنان بسته و آن ھا را ھم چون بردگان اعصار پيشين در . در باور می گنجند

 دخترانه حمله کرده و  و روز ديگر بوکوحرام در نيجريه به مدرسه ای بازاری در معرض فروش می گذارد

" برادران" "ازدواج" دختر را از آن جا ربوده و بعد خبر تجاوز به آن ھا را تحت نام ۀگروھی از شکوفه ھای نوباو

رژيمی  -  سال است يک رژيم داعشی بر سر کار می باشد٣۵در ايران نيز که . با آن ھا به جھانيان اعالم می کند

 جنايات و شقاوت ھائی شده است که مردم جھان امروز در ھيبت ۀرتکب ھمکه در حق توده ھای مردم ايران م

 ۀتا جائی که سردمداران جنايت پيش. زن ستيزی باز ھم شدت ھر چه بيشتری به خود گرفته است -داعش می بينند 

 که - ند  خود حتی کار را به اسيد پاشی به روی زنان نيز رساندۀجمھوری اسالمی در تداوم سياست ھای زن ستيزان

در ارتباط با چنين برخوردھا و . ، پاسخی به اين جنايت بود)١٣٩٣ مھر ٣٠( مردم اصفھان ۀتظاھرات شجاعان

 زنان و به طور کلی اين امر که زن ستيزی ۀزنان بار ديگر چرائی سرکوب وحشيان اعمال کثيف و شرورانه در حق

اسالمی و ديگر جريانات مرتجع اسالمی صورت بر اساس چه سياستی و در خدمت به چه امری از طرف جمھوری 

  .می گيرد در مرکز توجه ھمگان قرار گرفته است
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ال فوق به طور کامالً ساده و عوام فريبانه پاسخ داده می ؤبه سبورژوازی از جانب رسانه ھای مرتبط به محافل 

از نيروھائی که دم از شود که با توجه به وسعت تبليغات چنان رسانه ھائی، آن پاسخ حتی از طرف برخی 

مگر نه اين است که خود اين جريانات اسالمی مطرح می کنند که مشغول . مارکسيسم ھم می زنند تکرار می شود

 ۀاجرای اوامر خدايشان بر روی زمين ھستند ، بنابراين چنين رسانه ھا و دنباله رو ھای آنھا ھم مدعی اند که ھم

با پذيرش ادعای مرتجعين اسالمی، آن وقت اين بحث بی جا و انحرافی . دشرارت ھا عليه زن از اسالم بر می خيز

وليت چنين اعمال ارتجاعی و وحشيانه را به ؤدر می گيرد که آيا اين اسالم واقعی يا اسالمی قلب شده است که مس

 دامن زدن  روشن است که نيروھای مذکور با پذيرفتن ادعاھای دروغين جريانات واپسگرای اسالمی و !عھده دارد

 اين توھم شرکت می کنند که گويا جمھوری اسالمی و جريانات اسالمی ۀ خود در اشاعۀبه چنان بحث ھائی به نوب

 خود به اين توھم دامن می زنند که ۀمشابه آن از اعمال خود تحقق منافع مادی معينی را تعقيب نمی کنند؛  و به نوب

 اسالم و يا ۀگويا صرفاً به خاطر جلب رضايت خدايشان مشغول اشاعمبنی بر اين که آن ھا (گويا ادعای مرتجعين 

به عبارت ديگر تحميل ايدئولوژی مورد نظر خود به توده ھای مردم بوده و به اين منظور دست به چنان اعمال 

ع چنين برخوردی با واقعيت انطباق نداشته و برخوردی ايده آليستی به موضو. واقعی است) جنايتکارانه می زنند

اين "  طبقاتی لکوموتيو تاريخ استۀمبارز"مسلم است که کسانی که بر اين حقيقت واقف اند که . مورد بحث می باشد

  . را مبنای برخورد خود قرار نمی دھندند و عوامل روبنائی و ايدئولوژيکچنين فکر نمی کن

ا زمان حاضر، آشکار کرده اند که  واقع بين ترين فيلسوفان و دانشمندان عصر خود و تۀمارکس و انگلس به مثاب

فکر و عقيده بر مبنای يک واقعيت مادی به وجود می آيد و در پشت ھر نظر و عقيده ای منافع طبقاتی معينی 

خوابيده است، و اين که انسان ھا را نبايد بر اساس ادعائی که در مورد خود می کنند سنجيد ، بلکه بايد آن ھا را بر 

 مورد تجزيه و تحليل -  با درک اين که اين اعمال در خدمت تأمين چه منافعی است -  می دھند اساس اعمالی که انجام

نيروھای مارکسيست واقع بين ، درست با پايبندی به اين تعاليم علمی است که برای پاسخ به اين . و قضاوت قرار داد

ليه زنان چيست خود را ملزم به  و منشاء وحشيگری ھای جمھوری اسالمی و جريانات مشابه آن عأال که مبنؤس

  .تحليل مشخص از شرايط مشخص می بينند

شرايط مشخص ما جھانی است که حتی در ده کوره ھای آن نيز سيستم سرمايه داری رسوخ کرده است، شرايطی 

رکود اقتصادی امروز چنان دامن . است که اين سيستم در يکی از بدترين دوره ھای بحرانی خود به سر می برد

 توليدی ۀمايه داری جھانی را فرا گرفته است که روزی نيست که خبر ورشکستگی اين يا آن کارخانه و مؤسسسر

  .منتشر نشود و يا خود دست اندرکاران به وخامت اوضاع اقتصادی اقرار نکنند

ياست در چنين شرايطی است که امپرياليست ھا و نيروھای مزدور و حکومت ھای دست نشانده مجبور به اتخاذ س

 امپرياليستی، شديداً دارای ۀارتجاعی سيستم سرمايه داری در مرحل ھائی ھستند که به خصوص منطبق با خصلت

برای مھار بحران، تأمين سود سرمايه  يکی از جلوه ھای اين سياست ھا که اساساً . ماھيت واپسگرايانه می باشند

يط وخيم بودن وضع اقتصادی شدت و دامنه ھر چه  که بالطبع در شرا-داران و جلوگيری از مبارزات توده ھا 

 سياستی است که با زن ستيزی خود را نمايان - ی و انقالب می انجامد ئ خود گرفته و به انفجارھای توده بيشتری به

  .کرده است

، متمرکز شويم متوجه   خود و اعمالی که حکومت داعشی ايران در حق زنان مرتکب می شودۀاگر روی جامع

و ايجاد موانع گوناگون بر سر  خارج کردن زنان از بازار کار ،بی ارزش کردن نيروی کار زنان شد کهخواھيم 
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، خانه نشين کردن زنان و کوشش در جدا سازی آن ھافعاليت ھای اجتماعی مشترک بين زنان و مردان از طريق 

  .ت زده استسياستی است که اين رژيم با به خدمت گرفتن ايدئولوژی اسالمی خود به آن دس

 اعصار ۀ سال اخير با زنده کردن سنت ھا و اعمال وحشيان٣۵بر کسی پوشيده نيست که جمھوری اسالمی در طی 

پيشين ، چگونه زنان را مورد تحقير و توھين قرار داده، چگونه آن ھا را مجبور کرده تا به اصطالح حجاب اسالمی 

وشانند ، چگونه به نام قوانين و مجازات اسالمی وحشيانه ترين و پببه سر کنند و خود را در کيسه ھای بی قواره ای 

متحجرترين روش ھای سرکوب را عليه زنان به کار گرفته است، چگونه دستگاه ھای تبليغاتی اين رژيم ھمواره با 

 و تآيشدت تمام در کار بوده اند تا ارزش عنصر زن در جامعه را تا حداقل ممکن پائين بياورند و با استناد به 

قبوالنند که به راستی زنان، فرو دست و مردان، فرا دست اند و بايد چنين و غيره به زنان و به کل جامعه بحديث 

اجازه دھيد در ھمين جا مکث کنيم و ببينيم که از فرو دست و بی ارزش يا کم ارزش جلوه دادن زنان چه . باشد

 ۀند که به طور برجسته با اشاعه يافتن چنين فرھنگی و در سايبی ترديد اين سرمايه داران ھست. کسانی نفع می برند

وقتی زن در جامعه موجودی کم .  حکومت حامی خود، سود ھای کالنی به جيب می زنندۀعملکردھای زن ستيزان

ارزش محسوب می شود ، سرمايه دار نيز امکان می يابد که نيروی کار او را به قيمت ارزانی خريداری کند يعنی 

اما . مسلم است که اين ظلمی در حق زن کارگر است. سيار نازل تر از آن چه بايد باشد را به او می پردازدمزد ب

سرمايه داران با پرداخت مزد نازل به زنان کارگر به واقع سطح مزد در کل . موضوع به ھمين جا ختم نمی شود

 اين عملکردھا در حالی که ۀ افزايند که مجموعجامعه را پائين نگاه داشته و بر شدت استثمار مردان کارگر نيز می

چنين . فقر و بدبختی را به خانواده ھای کارگری تحميل می کند ، تماماً باعث باال رفتن سود سرمايه داران می گردد

است که معلوم می شود در ورای رياکاری ھای مذھبی عليه زن و سخن گفتن از بھشت و جلب رضای خدا و کالً 

 جمھوری اسالمی در ضديت با زن منافع طبقاتی خوابيده ۀياھو ھائی تبليغاتی و عملکردھای وحشياندر پشت ھمه ھ

  .است که به طور مشخص ھمانا منافع سرمايه داران می باشد

از جنبه ديگر، اگر به اوضاع اقتصادی جامعه توجه کنيم خواھيم ديد که خوابيدن توليد، تعطيلی کارخانه ھا و مراکز 

، و يا کارکرد آنان با ظرفيتی به مراتب پائين تر از قبل چنان ابعادی به خود گرفته است که ديگر تعطيلی مختلف کار

اين وضعيت که معرف وضعيت کنونی . و نيمه تعطيلی اين يا آن مرکز کار به صورت امری عادی در آمده است

با توجه به بحران و رکود اقتصادی، . اقتصاد سرمايه داری در کشور ماست عواقب خاص خود را به دنبال دارد

  .بيکار سازی ھا آھنگ ھرچه شديدتری به خود گرفته و در ابعاد ھرچه وسيع تری در حال گسترش است

قادر به رشد استعدادھای کارگران و زحمتکشان بوده و می تواند از ) جامعه سوسياليستی( سالم ۀاگر يک جامع

 سرمايه داری و به خصوص ۀرشد و ترقی جامعه استفاده کند، در جامعنيروی کار موجود به بھترين وجه در جھت 

در دوران بحران که به نيروی کار کمتری نياز است نه تنھا انرژی و استعداد ھای بخش قابل توجھی از نيروی کار 

اران  بيکۀ کار يا صف گستردۀ ذخيرۀعاطل و باطل مانده و به ھرز می رود بلکه اين نيرو به صورت ارتش فشرد

   .در آمده و وجودش خود معضل بزرگی برای جامعه محسوب می شود

بايد دانست که در شرايط رکود اقتصاد سرمايه داری و در شرايط گسترش بيکاری زندگی کارگران و زحمتکشان 

در چنين شرايطی يکی از . وخامت بار تر گشته و اين امر موجب اوج گيری اعتراضات و مبارزات آنان می گردد

بازار کار با توجيھات  حکومت ھای مدافع سرمايه داران با معضل بيکاری ، خارج کردن زنان از ۀاه ھای مقابلر

 است تا با طبيعی جلوه دادن بيکاری زنان، سيستم سرمايه داری را که عامل واقعی بيکاری و مصيبت ايدئولوژيک

تاريخ نمونه ای از اين .  حمله مصون نگاه دارندھای ناشی از آن برای خانواده ھای زحمتکشان می باشد، از آماج
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لمان در شرايط بحران و رکود اقتصادی که منجر به روی کار آمدن ھيتلر شد شاھد است و نشان می اتجربه را در 

دھد که قدرتمداران فاشيست برای طبيعی جلوه دادن بيکار سازی ھای زنان، چه تبليغات ارتجاعی گزافی را مبنی 

. ن خوب و شايسته گويا زنی است که کارھای خانه را انجام داده و مادری کند، به راه انداخته بودندبر اين که ز

لمان اجمھوری اسالمی نيز امروز برای طبيعی جلوه دادن خانه نشينی زنان ھمان کاری را می کند که فاشيست ھای 

گيرد و  اينان در پوشش مذھب صورت می کاين تفاوت که توجيھات ايدئولوژيبه رھبری ھيتلر انجام می دادند با 

اگر اين واقعيتی . لمان می باشدا، ده ھا بار خشن تر و سرکوبگرانه تر از فاشيست ھای اعمال شان نيز عليه زن ھا

است که ھيچ تفاوتی ميان زن و مرد وجود ندارد و ھر دوی آن ھا بايد به يکسان حق و امکان اشتغال به کار داشته 

باشند، جمھوری اسالمی برای اين که نيمی از نيروی کار جامعه را در شرايط رکود سرمايه داری از بازار کار 

ات مذھبی متوسل می شود تا اين تصور را به وجود آورد که گويا زن ستيزی اين رژيم خارج سازد به قرآن و خراف

ناشی از اجرای فرامين خدای بی وجود آسمانی به روی زمين می باشد، تا دليل واقعی ايجاد محدوديت ھای فراوان 

ری است و امروز در عصر برای اشتغال زنان و بيکار سازی آنان که نشانه ای از بيماری العالج سيستم سرمايه دا

با به کارگيری چنين ترفندی امکان . امپرياليسم شدت و حدت ھرچه بيشتری به خود گرفته است، الپوشانی گردد

اعتراض و دفاع از حق مسلم زنان برای کار نيز در چھارچوب قوانين يا عرف رايج در جامعه از زنان سلب می 

مت وابسته به امپرياليسم و مدافع منافع سرمايه داران، برای مصون  يک حکوۀبه واقع اين حکومت به مثاب. گردد

نگاه داشتن سيستم سرمايه داری در ايران از آماج مستقيم حمالت زنان و مردان کارگر و زحمتکش و ديگر توده 

ل اعمال ھای ستمديده ، می کوشد نه مصالح و نياز ھای سرمايه داری ، بلکه اسالم و اعتقادات مذھبی رژيم را دلي

  فقط خشم توده ھا را متوجه عواملاز اين طريق آن ھا نه. قبوالند ديگران جلوه داده و به آن ھا ب خود بهۀزن ستيزان

 آنان را نيز به مسيرھای فرعی کشانده و به کجراه ۀ سيستم سرمايه داری می نمايند بلکه اميدوارند که مبارزئیجز

     .ببرند

 ايدئولوژی اسالمی، فوايد ديگری نيز برای حفظ سيستم سرمايه ۀی اسالمی در سايدر عين حال، زن ستيزی جمھور

ھمان طور که می دانيم جمھوری اسالمی برای ممانعت از فعاليت ھای .  داری حاکم بر ايران را در بر دارد

ودکی با پيش از ھمان سنين ک. اجتماعی زنان به انواع شگردھا در پوشش تعاليم و فرامين مذھبی متوسل می شود

کشيدن فرھنگ اسالمی َمحرم و نا َمحرم ، سعی در ايجاد فاصله بين پسر و دختر کرده و چه در مدارس و دانشگاه 

 می و چه در بسياری از مجامع عمومی و اخيراً حتی در محل ھای کار اداری به جداسازی آن ھا از ھمديگر

 ھائی را اعتقاد اسالم به تفکيک زن و مرد عنوان کند واقعيت ، دليل اتخاذ چنين شيوهاما ھر چقدر ھم رژيم. پردازد

ھای زندگی با ھزار زبان روشن گويای آن ھستند که اين توجيھات ايدئولوژيک و ھمه اقداماتی که رژيم برای جدا 

 و سازی زنان و مردان از يکديگر انجام می دھد ، جز ترفندھائی در خدمت ايجاد اخالل در اتحاد مبارزاتی زنان

 ۀجمھوری اسالمی که از شدت فشارھای اقتصادی و اجتماعی به مردم ستمديد. مردان تحت ستم ايران نمی باشند

ايران به خصوص به روی کارگران و زحمتکشان واقف است و ھم چنين به خوبی از تنفر بيکران آن ھا نسبت به 

مختلف، از شگرد جداسازی زن و مرد در خود آگاھی دارد ، عالوه بر سرکوب سيستماتيک جامعه به صورت ھای 

آن ھا .  موجود استفاده می کندۀپوشش مذھب برای جلوگيری از مبارزات متحد زنان و مردان عليه وضع ظالمان

حتی سعی در نا امن کردن محيط برای رفت و آمد زنان در کوچه و خيابان می کنند تا نه فقط آن ھا را از فعاليت 

و از بودن در کنار مردان محروم سازند، بلکه می کوشند زنان را وادار به نشستن در خانه ھای اجتماعی باز داشته 

نمونه ھای برجسته ای وجود دارند که سياست ننگين . کرده و به خانه نشينی زنان ابعاد ھر چه گسترده تری بخشند
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متحد آن ھا با مردان عليه رژيم برای تفرقه اندازی بين زن و مرد و جلوگيری از مبارزات زنان و مبارزات 

را ) که کانال اصلی مبارزه با امپرياليسم و نابودی سيستم سرمايه داری وابسته در ايران می باشد(جمھوری اسالمی 

در سال   مردم ايران عليه رژيم حاکمۀفراموش نکرده ايم که بالفاصله پس از خيزش قھرمانان. بر مال می سازند

فداکاری تمام نقش انقالبی برجسته ای در آن داشتند، رژيم اراذل و اوباش خود را در که زنان با قھرمانی و  ١٣٨٨

خيابان ھا رھا کرد تا زنان را آشکارا مورد برخوردھای زشت و کثيف و لُمپنی خود قرار داده و آن ھا را از 

رژيم با دست زدن . است ديگر ايجاد وحشت برای زنان از طريق اسيد پاشی ۀنمون. حضور در خيابان ھا باز دارند

به چنين اقدامات ننگين عليه زنان ، نه فقط ھدف سرکوب زنان برای جلوگيری از مبارزات آن ھا به عنوان نيمی از 

به راستی که . آحاد جامعه را تعقيب می کند ، بلکه از طريق سرکوب زنان، سرکوب کل جامعه را مد نظر دارد

ر کمونيستی تحت رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی با چه وضوحی سرکوب زن، سرکوب جامعه است، و اين نظ

  .حقانيت خود را به اثبات رسانده است

ھم چنين کمونيست ھا ھمواره تأکيد کرده اند که مذھب در دست استثمارگران و حکومت ھای حامی آنان وسيله ای 

 سال ٣۵اين را نيز . ستثمار می باشد خرافات در ميان آنان به منظور تسھيل شرايط اۀجھت تحميق توده ھا و اشاع

حکومت جمھوری اسالمی به وضوح به مردم ھشيار ايران نشان داده و در عمل ثابت کرده است که اسالم خواھی 

 اعمال ضد خلقی اش با مذھب و اين که گويا مشغول اجرای دستورات الھی و آسمانی در ۀاين رژيم و توجيه ھم

چنين است . ردم و به منظور حفاظت از سيستم سرمايه داری حاکم بر ايران نيستزمين می باشد ، جز برای فريب م

 خود به خوبی به اين ۀ روزانۀکه امروز بسياری از مردم ايران و به خصوص طبقات پائين جامعه بر اساس تجرب

خدمت تأمين سود حقيقت واقف گشته و آن را آشکارا بيان می کنند که اسالم خواھی دست اندرکاران رژيم صرفاً در 

با اين حال، به اصطالح روشنفکرانی ھم وجود دارند که کوته بينی شان . سرمايه داران داخلی و خارجی قرار دارد

درک چنين حقيقتی را برای آنان دشوار ساخته و آن ھا عاجز از فھم ارتباط بين ايدئولوژی حکومت و منافع مادی 

سيستم سرمايه داری ايران می شود به نام ضديت با اسالم به تبليغ ھمان که در پرتو آن نصيب سرمايه داران و حفظ 

مبلغ آنند؛ و در نتيجه اين دسته از ) البته در نقش مخالف(امری می پردازند که خود رژيم و رسانه ھای امپرياليستی 

به کور کردن روشنفکران نيز به گونه ای ديگر دليل واقعی زن ستيزی جمھوری اسالمی را الپوشانی کرده و 

  .آگاھی مردم ايران مشغولند

اما در مقابل رژيم وابسته به امپرياليسم حاکم بر ايران که می کوشد ھمه قيد و بندھای قساوت آميز و نفرت انگيز 

 سرمايه دار و به نام رواج ۀطبقات استثمارگر در اعصار گذشته بر دست و پای زنان را، امروز در خدمت طبق

  ر سازد کدام مبارزات جريان دارند و راه حل واقعی چيست؟اسالم ھرچه محکمت

شکی نيست که زنان ايران برای گسست تک تک زنجير ھائی که بر دست و پای آنان بسته شده ، مجبور به مبارزه 

ی آن ھا مجبورند به مبارزه عليه يکايک ستم ھائی برخيزند که در قانون عليه آن ھا قيد شده است؛ و کالً برا. ھستند

مجبور به مبارزه با حجاب اجباری .  قوانين و مقررات ضد زن در جمھوری اسالمی مبارزه کنندۀدور ريختن ھم

مجبورند با جلوه ھای گوناگون فرھنگ زن ستيزانه . ھستند، مجبور به مبارزه برای آزادی در انتخاب پوشش ھستند

ی بعضاً ناآگاھانه از طرف خود مردم نيز بازتوليد که از طريق نھادھا و دستگاه ھای مختلف اشاعه داده شده و حت

 ايران ۀچنين مبارزاتی امروز در شکل ھای گوناگون و در ابعادی کوچک و بزرگ در جامع. می شود مبارزه کنند

يکی برخوردی که با نام فمنيسم شناخته می : در مسير اين مبارزات اما ما شاھد دو نوع برخورد ھستيم. جريان دارد

 نظر ، برجستگی ۀامروز به خصوص در حوز اين دو برخورد. يگری برخورد نيروھای اصيل کمونيستیشود و د
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ھر چه   توده ھا نقش عملی خود راۀھر چند که بدون شک در فردای رشد و اوج گيری مبارز خاصی دارند،

  .ی ضروری استبه ھمين دليل ھم شناخت واقعی و عميق از اين دو برخورد امر. ايفاء خواھند نمود بيشتر

 زن، بايد در نظر داشت که در ۀبه جھت درک تفاوت فيمابين برخورد فمنيستی با برخورد کمونيستی نسبت به مسأل

يکی از اين دو مشخصه آن است که پيروان .  اصلی، فمنيسم را از کمونيسم جدا می سازندۀمجموع دو مشخص

 اول ۀ مھم ديگر که با مشخصۀمشخص. بر زن معرفی می کنند طبقاتی را عامل ستم ۀفمنيسم اساساً مردھا و نه جامع

 عامل اصلی ستم بر زن کامالً در ارتباط است اين واقعيت می باشد که فمنيست ھا ۀ طبقاتی به مثابۀو نديدن جامع

سعی دارند مبارزات زنان برای گسست زنجيرھای خود را در مسيری پيش ببرند که آسيبی به کل سيستم سرمايه 

 طبقاتی و در ۀکه از آن جا که ستم بر زن ريشه در جامع بر آنند در حالی که کمونيست ھای اصيل. وارد نيايدداری 

 سرمايه داری دارد لذا رھائی واقعی زنان را بايد در نابودی اين سيستم و برپائی ۀشرايط کنونی ريشه در جامع

 ھای مختلف می توان تفاوت نظر و برخورد بر چنين پايه ای است که در زمينه. جو نمود و سوسياليسم جست

 مثالً کسانی که اھميت  . زنان و جنبش زنان نشان دادۀفمنيست ھا با نظر و برخورد کمونيست ھا را نسبت به مسأل

شرکت زنان در جنبش ھای عمومی عليه رژيم جمھوری اسالمی را درک نمی کنند و حتی به گونه ای که در رابطه 

 آنان را با اما و اگر ھای گوناگون تحقير می نمودند، ھر ادعائی ھم ۀقھرمانانۀ د بوديم مبارز شاھ٨٨با خيزش سال 

اين ھمان .  فمنيست ھا تعلق دارندۀکه داشته باشند و از جمله خود را کمونيست دو آتشه ھم جلوه دھند ، باز به جرگ

 زنان و مطالبات خود مبارزه کنند و ۀه با مسألفمنيسمی است که مبلغ آن می باشد که زنان گويا بايد صرفاً در رابط

 زنان برای آزادی ۀمبارز اين ھمان فمنيسمی است که . عمومی به سود مردھا خواھد بودۀگويا شرکت آنان در مبارز

 کل توده ھای تحت ستم برای سرنگونی جمھوری اسالمی و انقالب برای از ميان بردن ۀخود را امری جدا از مبارز

ی که تحقق واقعی خواست زنان در پرتو به ثمر  انقالبيۀيه داری وابسته ايران قلمداد می کند، مبارزسيستم سرما

با کمی تعمق می توان ديد که در جوھر تفکر فمنيستی در واقع رفرميسم نھفته است . رسيدن آن امکان پذير می باشد

 از شرکت زنان دوشادوش مردان در مبارزات که برای حفظ سيستم سرمايه داری با توسل به بھانه ھای مختلف مانع

به عبارت ديگر فمنيسم خواھان آن است که زنان با حفظ چھارچوب سيستم سرمايه داری عليه زن . انقالبی می گردد

  . رفرميستی بزنندۀ دست به مبارزستيزی مبارزه کنند ، يا در واقع صرفاً 

 ھای اسالم گرای مرتجع درست به خاطر حفظ سيستم اگر اين واقعيتی است که جمھوری اسالمی و ديگر گروه 

 سرمايه داری و خدمت به اربابان امپرياليست خود و در جھت سرکوب مبارزات توده ھا در شرايط ۀبحران زد

وخامت بار اقتصادی کنونی، زن ستيزی را تحت پوشش توجيھات مذھبی به يکی از ارکان سياست ھای خود تبديل 

ای راستين ايران بايد ضمن ارج گذاشتن به مبارزاتی که امروز آشکار و پنھان توسط زنان نموده اند، کمونيست ھ

 خواست ھا و حتی جزئی ترين ۀ ما صورت می گيرد و دفاع از ھمۀدر جامع) و حتی مردان مبارز به نفع زنان(

از بين  وری اسالمی ومطالبات زنان، بر ضرورت اتحاد زنان و مردان ايران در مبارزه برای سرنگونی رژيم جمھ

اين .  ستم ھائی است که بر زنان تحميل می شود، تأکيد نمايندۀبردن سيستم سرمايه داری که عامل اصلی ادبار و ھم

 زنجيرھای دست و پای خود، به مقصد خواھد رساند ۀتنھا راه و روشی است که زنان تحت ستم ما را در گسست ھم

اين راه و روش کمونيست ھای بزرگی چون کالرا زتکين و . خواھد ساختو آزادی و رھائی واقعی زن را متحقق 

  .زن تبديل شد  با تالش آن ھا ، به روز جھانیچھمه کمونيست ھائی است که ھشت مار
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