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زن چگونه به صدا  ییرها یمبارزه برا یمارس روز جهان ۸نگ استقبال از ز

 در آمد؟

 

 رفقا 

  بوک سیفتویتر، اینستاگرام و  ازجملههای اجتماعی  شبکه درضرند حتمسرفقا که  گونه همان

  دربارهمتفاوت طبقاتی  یها یریگ جهتو رویکردهای مختلف با  ها دگاهیدو مبارزه بین بحث 

و به یک معنای واقعی در برخورد به  (۰۹۳۱ اسفند ۰۱)نی زناروز جه ۸۱۰۸مارس  ۸

های  این امر خوبی است که مبارزه حادی طبقاتی بین دیدگاه. آغاز گشته استمسئله زن 

 . است شده شروعدیگر  بار ک، یمسئله زن در آستانه روز جهانی زن دربارهمختلف 

 استثمارزنان ِتحت ستم و  نیشدن تضاد خاص ب تر قیعممبارزه در  نیحادتر گشتن ا شهیر

 یتضادها ندهیفزا دیاز تشد گرفته نشئت یاسیمستبد ضد زن و بحران س یدار هیسرمابا نظام 

حادتر شدن  جهینت زیفرودستان گرسنه ن زشیکه خ یطور همان. موجود قرار دارد یاجتماع

 ،یموجود و روابط اجتماع یخصوص تینظام مالک وساز سوختکه حاصل  تیتضاد اساس

از طرف  ریمشترک توسط فرودستان مزدبگ دیو تول طرف کیازو فرهنگ حاکم  یدئولوژیا

 .باشد یم گرید

 

در  ایپرولتار یمنافع درازمدت قشر تحتان ندهیعنوان نما به گریبار د رانیا یستیجنبش کمون

که در آن از طبقه،  یستیکمون یجامعه جهان جادیا یمبارزه برا ییبه هدف نها دنیرس

 کینباشد بر سر مسئله زن در  یاستثمار فرد از فرد، ستم بر زن، دولت و جنگ خبر

 یبرا یاتیح ضرورتِ  عنوان بهکه در حال حاضر  یا مسئله. دقرار دار یخیآزمون تار

است  نیقرار دارد ا یستیدر مقابل جنبش کمون کش ستممبارزات زنان  یو رهبر ییراهگشا

 سمیالیماتر ای کیالکتید سمیالیماتر ،یرعملیغ ای یعلم یو متدولوژ کردیرو نیکه با کدام

 .داد یو اساس حیصح خبه مسئله زن پاس توان یم( یکیزیمتاف)یکیمکان
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است که  نیدارد، ا یکیزیمتاف سمیالیدر ماتر شهیکه ر یو متدولوژ کردیاز رو تیفرجام تبع

 پروبال ریتحت ستم و استثمار را به ز زنانِ  ازجملهفرودست و  یها تودهخودجوش  زشیخ

 کیالکتید سمیالیماتر کردیرو که یدرصورت. دینما یم تیهدا یبورژواز یو رهبر دگاهید

مند بر  نقشه  یالتیتشک یده سازمانو استراتژیک  یانقالب یکه با تئور کند یمتالش  ایپو

 طور بهمبارزات زنان را  زیو ن ریمبارزات فرودستان مزدبگ نیکرد لن دیچه با یمبنا

 سمیعلم کمون یکیاستراتژ یریگ جهتاگر ما با  گرید عبارت به. دینما یظفرمند رهبر

ها  ی که بدون ارتباط با کمونیستخودجوش اتبه مبارز میتوان ینم مینکن یمبارزات را رهبر

هیچ مبارزه خودجوش به حق را )میده یانقالب یریگ جهتو جنبش کمونیستی هستند، 

و . میشو یم دهیاز آن کش یرو دنبالهبه ما کمونیستها  تیدرنهاو !( توان رهبری کرد نمی

در . زمانیکه ما رهبری نکینم طبقه دیگری از ستمگران و استثمارگران رهبری خواهند کرد

و زنان  یطورکل بهمبارزات فرودستان  یستیکمون یاز رهبر گریصورت است که د نیا

که  مؤثر ریغو  ریتأث یب یگر نظارهحالت به  نینخواهد بود و در بهتر یخبر کش ستم

یک بار و  میشو یم لیکند، تبد جادیزن ا یکامل و قطع ییرها یبرا نیادیبن یرییتغ تواند ینم

تقدیم ستمگران و استثمارگران نوین خواهیم )!( دستی رهبری را دو ۷۱دیگر مانند سال 

  .کرد

که ریشه در گیری استراتژیک و با تئوری انقالبی  دارد که با جهتجنبش کمونیستی نیاز 

امپریالیستی دارد به -داری سرمایه داری شدن یجهانسنتز نوین از علم کمونیسم در شرایط 

به قطبی ساختن یک جنبش برای انقالب کمونیستی بپردازد و به نفر  ها ونیلیم یده سازمان

برای تغییر رادیکال در جامعه برای سرنگونی های تحت ستم  توده ی کننده دفعو نه  کننده جذب

های خودجوش که علیرغم اراده ما  منتظر جنبش صرفا   صورت نیادر . داری شود سرمایه

برای جوش نیز  ی خودیاه جنبشدر همین ها  ما کمونیست .سربلند خواهند کرد نخواهد ماند

های  بینی، درک عوض کردن جهانانقالب و جنگیدن علیه قدرت حاکم و بر این بستر 
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انقالب همیشه فرجام مخربی "، و یا اینکه "انقالب کرد توان ینم"اینکه  ازجملهناصحیح، 

و همچنین تغییر " جمهوری اسالمی دارددیکتاتوری آوردن نظام  به وجودهمچون 

با صفوف  ها آنو پیوستن  ها آنهای تحت ستم مردم که مانع انقالبی شدن  های توده ارزش

( یک بحران عمیق در سراسر جامعه) تا فرارسیدن اوضاع انقالبیباید  شود یمانقالب 

مبارزه زنان علیه  ازجمله رمنتظرهیغاگر ما برای وقایع   .اشیمو منفعل نباید ب نیمفعالیت ک

ی پیشبرد انقالب کمونیستی آماده نباشیم، رهبری را به طبقات ریگ جهتحجاب اجباری با 

 . واگذار خواهیم کرد اند برداشتهتمگری که برای قدرت سیاسی خیز نوین س

کرد که رابطه  دیتأکمائو . آموختنی است دون  تسه مائودر همین زمینه اشاره به آموزش 

وقایع  یبراکرد که نیاز است  خاطرنشانوجود دارد و  یماده و آگاه نیب یکیالکتید

درک،  ،یریگ نوع جهت نیا. میباش آمادهپیشبرد انقالب کمونیستی گیری  با جهت رمنتظرهیغ

شده است و  قیتلفنوین تر سنتز  و متمرکز شتریکامل، ب کارراه کیدر  کرد،یروش و رو

از گذشته را در خود داشته باشد و از آن گسست قطعی  یبند جمعسنتز نوینی که  .خواهد شد

برخوردش به مسئله رهایی زنان و عدم ، کمبودهای جنبش کمونیستی ازجمله. نموده باشد

 . گسستش از فرهنگ مردساالری است

سوسیالیسم در حرف اما ضد زن بودن )نرینه-مختلف سوسیال یها یریگ جهترویکردها و 

های مختلف از سوی بسیاری از جریانات  با انواع روایتکه ( نرینیسم- سوسیال=در عملکرد

نقطه کوِر  شود یمو به یک معنای واقعی تئوریزه بازتولید  و جنبش کمونیستی تولیدمنتسب به 

سال  ۹۱تحت نام کمونیسم ظرف که  است یا برجسته روانِ  راستیک گرایش ناصحیحِ 

زده است و به یک مانع کاری ضربه جنبش کمونیستی و حیثیت به اعتبار گذشته تاکنون 

تبدیل  فرودستتحت ستم ی نفوذ جنبش کمونیستی در میان زنان  گسترش دامنهجدی در 

ساختن یک جنبش برای انقالب کمونیستی  کند یمفکر ابزارگرانه چنین گرایشی . گشته است

واقعیت )، بدون درک ضرورتاند کردهدست به دستکش سفید کار یک گروه خاص است که 

تالش در فرایند انقالب،  ها آنو تضادهایی حاد اجتماعی برخاسته از آن و بدون حل ( عینی
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فاز اول رسیدن به جهان  عنوان بهجامعه سوسیالیستی را و با اتکا به خود  ییتنها بهدارد 

گیری برای اینکه جنبش  برای همین مرزبندی با این رویکرد و جهت! کمونیستی بنا نمایند

های انقالبی  ضرورت خاصی برخوردار است و کمونیستشود از کمونیستی پیشگام آینده 

 .افشا نمایندطرد و را یسم نرین -سوسیالغیر کمونیستی گرایش نیاز دارند که چنین 

 

های با  بین دیدگاهروز جهانی مبارزه برای رهایی زنان تبارز  ۰۹۳۱ارس م ۸

 ( نریسم-مشخص دیدگاه سوسیال طور بهو )طبقاتی مختلف به مسئله زن استهای  گیری جهت

    .ای بنمایند های انقالبی نیاز دارند به آن توجه ویژه و کمونیست

  

و همچنین و منتسب به جنبش کمونیستی  دهنده لیتشکدر شرایط کنونی عناصر مختلف 

زنان در علنی با توجه به شیوه مبارزه  (های دروغین کمونیست)کمونیست یانهای مدع دیدگاه

میدان اصلی نبرد در جانی ستمکار و و  رحم یبدر دل دشمن الفت با حجاب اجباری خم

 ۸به یک معنای واقعی تالش دارند تا دیدگاه و راهکار خود را برای اینکه در طبقاتی 

های  کلیه دیدگاه گرید عبارت به. بیان کننده باید کرد، چ ۰۹۳۱اسفند  ۰۱مارس برابر با 

تشکیل دهند جنبش !( و متضاد)عناصر مختلف ازجملهمنبعث از منافع طبقاتی مختلف 

 کمونیستی ایران و نیز مدعیان کمونیست در مقابل یک واقعیت عینی یعنی حرکت متضادِ 

بر سر چوب و یا سرخ وسری سفیدرنگ و قرار دادن ر( حجاب اجباری)روسری درآوردنِ 

در ( های طبقاتی متفاوت گیری با منافع و جهت)، از سوی زنان مختلفسکوییایستاده بر 

   .  اند قرارگرفتهو معابر عمومی،  ها ابانیخ

تاریخی نقش و  نقد بهبدون توجه ی منتسب به جنبش کمونیستی رفقاعناصر و  برخی از

 طور بهزن  ها ونیلیمجنبش کمونیستی در برخورد به مسئله حجاب اجباری که رویکرد 

دختران "امروزه در برخورد به آنچه خمینی به خیابان آمدند  بافرمانخودجوش در مخالف 

برای سازمان دادن روز زن با همان رویکرد " اتحاد چپ"از موسم گشته " خیابان انقالب



زن چگونه به صدا در آمد؟ ییرها یمبارزه برا یمارس روز جهان ۸زنگ استقبال از  برهان عظیمی  

 

ه | 5 ح ف ص  

 
 

چه  ازجمله. اند آوردهن اصحبت به می ۰۹۷۱مارس  ۸ناصحیح سنتی جنبش کمونیستی در 

رایج  یها ییگو یکلبا که است  یدگاهیدبه مناسبت روز جهانی زن  شده ارائهباید کردهایی 

چه باید "فراخوان " چپ" وگشاد گلیک واژه ستفاده از اجنبش کمونیستی با در  مپوپولیس

حجاب اجباری با اراده نیروی چپ، در اتحاد و در  هیعلتظاهرات "برای خویش را  "کرد

 . داده است" .ادامه با قیام گرسنگان دی

 ادشدهی" چپ" یرعلمیطور غ آنچه از آن به ای) یستیجنبش کمون دهنده لیتشک یروهایاتحاد ن

 یها از چالش یکیهاست به  که دهه ستیو امر خوب تیزن البته ن یروز جهان یبرا( است

سال گذشته  ۹۱ظرف حداقل  یخیشواهد تار یاما بر مبنا. گشته است لیآن تبد یرواشیپ

که در جنبش  یمتضاد یها دگاهید نیب یاختالفات واقع استنتوانسته  یخوب تین چیه

 یخیاز علم تار ینیبه سنتز نو یجنبش نیآنکه همه اجزاء چن رغمیعل)وجود دارد یستیکمون

 نیها ب تفاوت یرا با مرزبند( ستیکمونمدعیان  یهمه سواالبته و ! مسلح نشده است سمیکمون

بر بستر فرایند سخت و  سمیعلم کمون یاساس یها پیو اتحاد بر سر اصول و پرنس شیخو

 یحول مسئله مشخص یحت یستیکمون یاتحاد واقع کی. دیحل نمااتحاد -مبارزه-پیچیده اتحاد

 ی همه اجزاء تشکل دهنده یطور دگم از سو که به ییهمچون مسئله زن فقط با ترک سنگرها

تر منافع درازمدت  و مهم ژهیو و به یبه منافع آن یابیو به خاطر دست یستیجنبش کمون

 .  باشد یمقابل حصول  است،بنا گشته  یانقالب یایپرولتار

 ،یرعلمیغ یکردیرو بر هیتککه با  یستیآن بخش از جنبش کمون یشارویپ یسؤال اساس

اگر قرار بود با اتکا به حفظ  :است نیا اند ساخته شیخو یتئور یرا راهنما یاصول دگم

به  یگذشته و تکرار مکررات قبل جیرا یدرآورد که بر اصول دگم من ییهمان سنگرها

در جهت  یمحسوس و مثبت شرفتیپ گونه چیه تنها نهچرا تاکنون  دیشو لینده تبدیآ شگامیپ

  ریتأث، بلکه تحت (؟)شما صورت نگرفته است یاز سو یستیجنبش کمون یارتقاء و اعتال

حالت ُکما به سر  همچنان در یستیکمون ماریکه جنبش ب است یرعلمیغ کردیرو نیچن

که تنها بر  تانیاز کمبودها و دستاوردها یعلم یبند جمع کی ی ارائهاز  غای؛ و دربرد یم
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(! یکیزیمتاف)یکیمکان سمیالیحاصل خواهد شد و نه ماتر کیالکتید سمیالیماتر کردیاساس رو

پاشنه  نیبر هم تان یالتیتشک( یاسیخط س)که درب  یتا زمان زین ندهیاساس در آ نیو بر ا

 لیمانده گذشته تبد و پس ایبقا بهشما قابل حصول نخواهد بود و  یاز سو یشرویبچرخد، پ

 !         دیشو یم

 ییدر برخورد به مسئله رها کیمکان سمیالیماتر کردیاز رو یگسست قطع کی که یزمانتا 

 شما ،دیا نشدهمسلح  کیالکتید سمیالیماتر یعلم کردیو به رو ردیزنان صورت نگ

 .دیکامل زنان خدمت کن ییبه رها دیتوان ینم

 

رفع  یمبارزه برا یدر اصل ضد زن و در حرف مدع)بودن ستیکمون یبا ادعا یدگاهید

 شیضد زن خو کردیبه رو ینقد گونه چیهوجود دارد که ( مهنری- سوسیالیا  ستم بر زن

 یصداو به یک معنای واقعی خفه کردن  دنینشندر  کردیندارند و خواهان ادامه همان رو

تاکنون هستند و با تکرار  ۰۹۷۱در سال  ینیخم یکه مخالف با فرمان حجاب اجبار یزنان

در  زیامروز نریشه دارد مردساالر  سمینر - الیسوسکه در " یاتحاد همه باهم"همان اشتباه 

 یصدا زمانیعز یاز رفقا یآنان و برخ دیهستند که از د یمقابله با حرکت زنان یتالش برا

" چپ"و در حال حاضر همان " برده است هیحاش"را به ( و به ویژه زنان کارگر)فرودستان

دگاه مبارزات ید نیا زعم به ایاعتراض زنان که گو گونه نیادر تقابل با  دیبا کردیبا همان رو

رهایی از خواست  فعال   دیزنان باتوقع دارند که برده است،  هیحاشخفه کرده به فرودستان 

که از )جبهه فرودستاناز و  شان کرد ، و به یک معنای واقعی خفهکنند نظر صرف شیخو

 زنان یدگاهید نیطبق چن. کنند یرو دنباله!( هستمرد کارگر  حتما  رفقا بسیاری از  دید

در  شود یممنجر  "زنان یآزاد"که به  یستیالیسوس ی جامعهتا بنا شدن  دیبا فعال   کش ستم

 قتیحق)ینیع تیبدون در نظر گرفتن واقع دگاهید نیا! فرودست به خط شوند دانپشت مر

مبارزات زنان  یوسو سمتخویش و  یریگ جهت از یا آگاهانه نیسنتز نو نکهی، بدون ا(ینیع

زن  یروز جهان یرا برا شیراهکار خو یرعلمیغدگم و  یکردیو رو ییگرا بکند، با اراده
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مبارزه با حجاب اجباری نریسم  -سوسیال که یزمان. دهد یمدر امسال ارائه داده است و 

 زمانتا  ،دیگو یمبه یک معنای واقعی  دهد یمآتشین خویش قرار " نقد"زنان را مورد 

و در  فعال  خواهیم کرد به راه راست در جامعه سوسیالیستی به خط  را  شما" ما"ای که  آینده

از ما انتظار حمایت و  فعال  اکتفا کنید و روسری و یا توسری به همان شرایط کنونی 

پا نگیرید و جلو ! که هستید بمانید جا همان؛ .نداشته باشدبرای رهایی خودتان  یده سازمان

صفی بزرگ  متحدانهمارس امسال  ۸در روز  میخواه یمما مدعیان کمونیست ! نیفتیدهم 

 که یزمانو تا ! مهم است تمانیکمبرایمان مهم نیست،  تشیفیکرا تشکیل دهیم،  "همه باهم"

به گرایش  چون ما همچنان. جلوتر از ما حرکت کنید دیتوان ینمنتوانستیم چنان کنیم شما 

. نداریمی انقالب را خیال رهبرمسلحیم و  ۷۱انقالب " یهمه باهم"روانه  راست سخت جان

نسبت به رهایی ماندگی خویش  عقببه  (مسنری-سوسیال) این گرایش مردساالرانه درواقع

و با تئوریزه  اندازد یمو دیگران به گردن زنان تحت ستم و آنرا  بسنده و اکتفا کرده است

و بدتر  را تعمیم دهداش  سیاسی-ماندگی ایدئولوژیک عقب کند یمکردن گرایش خویش تالش 

 ۰۱دائمی و توسری با روسری گی  سرکوب، تحقیروبرد نان تحت ستمی که اززبه گردن 

شان را با  خالفت جسورانه و شجاعانهمسال گذشته نظام مردساالری جمهوری اسالمی، 

           !، بیندازنددارند یمایستادن بروی سکوی بلند و بدون حجاب در میادین عمومی ابراز 

 جانبه کیندارد و با  یستیجنبش کمون یرواشیپ یها از ضرورت یدرک علم چیه دگاهید نیا

سکو حجاب از سر برداشتند با  یبر باال ماه ید لیکه از اوا یزنان ی همه کند یفکر م ینگر

 کیارتباط دارند و با  نژاد یعل حیمس" دیسف یها چهارشنبه"و " یواشکی یها یآزاد"پروژه 

پروژه مقابله کند و  نیبا ا دیبا" چپ"که همه نموده اعالم  انهیگرا و اراده وانهر چپ کردیرو

روشن است وقتی رویکرد علمی در برخورد به ! به خط کند" چپ یرهبر ریبه ز"زنان را 

شود که به  می ارائهای  گرایانه و روایات ذهنی ها مسئله رهایی زن وجود نداشته باشد سناریو

 لزوما  ایزوله کردن جنبش کمونیستی در میان زنان مبارز و شورشگر که کمونیست هم 

نمودن از حقیقت نوین و اگر جنبش کمونیستی نتواند با اتکا به سنتز. شود یمنیستند ختم 
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 یقطعظفرمندانه برای پیروزی  طور بههای تحت ستم را حول برنامه خویش  توده عینی

ب کمونیستی متحد کند، به معنی این است که راهکارش فرقی با جریانات دیگر الانق

و برای همین و ندارد  نداشته( ویژه طبقه بورژوازی و به یبورژواز خرده)آپوزیسیون

و خواهد  دینما یمواگذار  !(طبقه هم)طبقه بورژوازی تواند رهبری کند و رهبری را به  نمی

  . کرد

         

اعتراض کردند و  یکه به حجاب اجبار یزنان ی که همهند درک عاجز نیاز ا یدگاهید نیچن

 !ندارند دیسف یها نژاد و پروژه چهارشنبه یعل حیبا مس یشدند ارتباط ریدستگ

 

خدمت به فرودستان گرسنه به ما حکم   یبرا یستیمرتبط با اخالق کمون یرفقا صداقت انقالب

 را تیواقع مان یو تئور کیگذاشتن پرات نیب ذره ریکه با ز کند یم یا برجسته یادآوریو 

جنبش زنان و مبارزاتش با جنبش : که صورت نیابه  میکه هست منعکس کن گونه همان

ها و زنان تحت ستم  توده یتشکل ده یبرا یا ندهیفزا ریگیپ تالش نکهیبه خاطر ا یستیکمون

 ریتأث ازلحاظ نیو همچن یالتیسال گذشته نکرده است، هم به لحاظ تشک ۹۱و استثمار ظرف 

و بخش ! دینما یتشکل ده نهیزم نیبر آن بدون ارتباط است و نتوانسته است در ا کیتئور

خود را در  حیناصح کردیبا رو یانقالب یها ستیکمون یو حت ستیکمون انیاز مدع یادیز

کشاندن مبارزات و به هدر رفتن  راههیکه فرجامش به ب اند دادهقرار  ییبستر راهکارها

 .  بوده است شیخو یروین

مشخص و ازجمله مبارزات زنان  نهیدر هر زم خواهد یم یستیکمون یاگر جنبش انقالب و

 نیهمه جوانب ا قا  یعم کیالکتید سمیالیماتر یعلم کردیدارد با رو ازیرا کشف کند ن قتیحق

در جنبش  شده نهیمردساالرانه نهاد یها یرو چپکه از  حال نیو درع ردیمسئله را در نظر بگ

حق زنان در مخالفت با فرمان  مبارزات به دنیبه ند خشیعطف تار طهکه نق یستیکمون
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دارد از  ازین گرید یکند از سو زیپره گردد، یبازم ۰۹۷۱در سال  ینیخم یحجاب اجبار

 . زدیحق زنان بپره از مبارزات به تیدر حما( طلبانه اصالح)یستیرفرم یرو راست

 یآن دسته از زنان" مبارزه" یسوا)یزنان مبارزحق  و بهاز مبازات خودجوش  تیحما ینف

 دیسف یها و چهارشنبه" یواشکی یها یآزاد"کهن مانند  یایمتعلق به دن یها که با پروژه

عنوان نماد ستم بر زن نظام  به یحجاب اجبار هیعل ابانیکه در خ( ندیهمسوآگاهانه 

سطحش  نیتر قیو در عم یواقع یبه معنا اند قد َعلم کرده یاسالم یجمهور یدار هیسرما

 یستیجنبش کمون. است ۰۹۷۱سال  یستیروانه جنبش کمون راست کردیبازگشت به همان رو

حق زنان در  به"  میکه به عقب برگرد میانقالب نکرد"شعار  نیدر آن زمان از ا رانیا

در کنار زنان قرار  اتنه نکرد، و نه یبانیپشت یدشمن طبقات یمخالفت با فرمان حجاب اجبار

مبارزاتشان شانه  یستیکمون یحرکت زنان از رهبر نیدادن به ا ییبها نگرفت بلکه با کم

دشمن تنها گذاشت و دست دشمن  هیمبارزه عل نیکرد؛ زنان مبارز شورشگر را در ا یخال

رفقا بیایید . دشمن باز گذاشت یسرکوب روزانه مردساالر ،یسال ستمگر ۰۱ یرا برا

آیا : کنید سؤالبگذارد و از خود  نیب ذرهرا زیر  تانیبرخوردهابا رویکردی علمی  صادقانه

کاری ما  سال پیش تاکنون به خاطر ندانم ۰۱امروز زنان شورشگِر مبارزی که ظرف 

است و بر روی سکویی  شده   خفهها در برخورد به مسئله رهایی زن صدایشان  کمونیست

دیگر باید از طرف بخش زیادی از جنبش  بار کیاند  حجاب خویش را بر چوبی آویزان کرده

ستی چه نوع جنبش کمونیما خواهان !  کمونیستی سرکوب شوند و مورد شماتت قرار گیرند؟

ی ا گرانه های ذهنی هستیم؟ جنبش کمونیستی که خود را از واقعیت عینی جدا سازد و روایت

 تیدرنهاحقیقت عینی بگذارد و  یجا بهاست  داده ازدستتاریخ اعتباری خود را  حکم بهکه 

واگذار کند یا خواهان جنبش کمونیستی (ستمکاراِن استثمارگر)رهبری را به طبقه دیگر

حقیقت عینی را ( نوین علم کمونیسم)هستیم که با رویکرد و متدولوژی ماتریالیسم دیالکتیک

رهبری  به دنبالهای تحت ستم استثمار را که  که هست ببیند تا بتواند توده طور همان

 رهبری کند؟  ظفرمندانه، گردند یم
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 یاسالم یجمهور یدار هینظام سرما یسرنگون ضرورت  بهکه  یانقالب یها ستیکمون

مگر  ستیدر مقابلشان ن یگرید نهیگز چیباشند ه ندهیآ شگامیپ خواهند یاگر واقعا م اند، دهیرس

 شیدر خو شده نهیضد زن نهاد مردساالرانه دگاهیاز د کالیراد یگسست قطع کیآنکه 

راست ضد  شیگرا کیرا که  شیدارد گذشته خو ازین رانیا یانقالب یستیجنبش کمون. دنیبنما

 یزنان و برا یواقع ییهست در برخورد به مسئله رهاهمچنان زن بر آن غالب بوده و 

. قرار دهددر مبارزه طبقاتی علیه دشمن  شیخو یمانده گذشته شدنش قطب نما از پس زیپره

 قهطب یدشمن طبقات هیمبارزه عل ندهیآ یانقالب شگامیآنکه پ یبرا رانیا یستیجنبش کمون

 یرعلمیو غ حیناصح یها شیگرا انیاز م یتکان خانه  کیدر حکومت باشد به  داران هیسرما

 یا برجسته ییزن که خودنما ییو برخوردش به مسئله رها کردیحاکم بر آن ازجمله رو

 شهیبه آن درجه رشد و بلوغ در اند یستیجنبش کمون ایآ. دارد یضرور ازین کند یم

اجتناب از  یپند گرفتن از اشتباهات گذشته برا کردیاست که به رو دهیرس یسمیمارکس

 !خود را مسلح سازد؟ نده،یاشتباهات آ

 

و خواهان شکستن و پاره کردن  دکمونیست انقالبی هستیواقعا شود ادعا کرد که  میگر م

که در اینصورت )دباشی ها آنی از یک جز بههمه زنجیرهای ستم، استثمار و اختالفات طبقاتی 

اسارت و سرکوب زنان که  ریشکستن زنج یو برا، !(یک مدعی کمونیست بیش نیستیم

و  ریگیو جهان است، مبارزه پ رانیحاکم بر ا هیوساز نظام سرما از سوخت نفکیال یبخش

مبارزات زنان شورشگر و از با  در خارج توان ینم. توان ینمنه خیر . دائم نکرد

و " یواشکی یها یآزاد"کهن همسو مانند  یایمتعلق به دن یها پروژه یسوا)مبارز

به  دیبازنان قرار گرفت و توقع داشت و بدتر در تقابل با آن  (ندیهمسو دیسف یها چهارشنبه

طبقه کارگر قرار  یتا در خدمت به انقالب گرسنگان قشر تحتان ندیایما ب یرهبر ریز

دنباله روانه و  کردیرو نیا(. یستیمنتسب به جنبش کمون یدگاهیاز د ینقل به معن!)رندیگ



زن چگونه به صدا در آمد؟ ییرها یمبارزه برا یمارس روز جهان ۸زنگ استقبال از  برهان عظیمی  

 

ه | 11 ح ف ص  

 
 

؛ و رهبری را با سپرده است یشرا به فرامو سمیکمون ییراست است که هدف نها شیگرا

طبقه  هغیر کمونیستی در مورد مسئله رهایی زن از همین حاال ب یها یپرداز تیروا

واگذار نموده " دیسف یها چهارشنبه"و " یواشکی یها یآزاد" پروژهبورژوازی و بله به 

اگر این دسته از مدعیان کمونیست به پرچم سفید این زنان خرده : مینکنو رفقا شک . است

پرچم سرخ  یجا بهبا باال بردن پرچم سفید که  اند خودشاناین ، به یک معنای واقعی رندیگ یم

این امر خوبی  .دینما یمم و واگذارد یوازی تقدژستی به بورد این عرصه از مبارزه را دو

شفافی با این  روشن وانقالبی باید مرزبندی  یها ستیکمونبرای جنبش کمونیستی نیست، و 

         .  قالبی بنمایند یها ستیکمونرویکرد 

           

برای سرنگونی نظام حقایق به انقالب پرولتری کمونیستی اگر این صحیح است که کلیه 

، آیا این حقیقت مبارزه زنان را نباید در نظر گرفت؟ بله این کند یمخدمت  یدار هیسرما

جمهوری  یدار هیسرمامبارزه در حال حاضر در سطحی نیست که به سرنگونی نظام 

نتوانند بر آن اثر بگذارند و در خارج آن و از باالی  ها ستیکموناسالمی ختم شود اما اگر 

به حقیقت و منافع طبقاتی مختلف  ها دگاهیددر فرایند مبارزه طبقاتی بین گر باشند  کوه نظاره

 پروبالآنرا به زیر  طبقه بورژوازیکه  !(شود تئوریزه می)شود یمتبدیل ( طبقاتی)سیاسی

  !کشاند می خود 

 

با  تنها نهکنیم، یعنی زوم روی این مسئله با رویکرد علم کمونیسم انقالبی نیاز داریم ما 

آشیلش فرهنگ ی  داری جمهوری اسالمی که پاشنه ماهیت این نظام سرمایهرویکرد علمی 

، افشا کنیم بلکه شرایط نماد آن حجاب اجباری استو تحقیر زنان سرکوب و مردساالری و 

توسط زنان کمونیست و غیر کمونیست مترقی که لزوما رهبری کردن مبارزات زنان را 

 که یزمانجنبش کمونیستی تنها با اتکا به خود و تا  .آوریم وجودبه ضد کمونیست نیستند 
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 ییتنها  بهگسترش ندهد  استثمارشوندهو  کش ستمشار و طبقات قپایه و دامنه خویش را در ا

   .قالب را رهبری کندنقدمی بردارد و ا تواند ینم

 

ای دیگری که رفیق باب آواکیان به آن اشاره کرده است صریح و  این نکته را از زاویه

رفیق آواکیان صدر حزب کمونیست انقالبی آمریکا که سنتز نوینی از . بیان کنیم تر شفاف

 :دیگو یمداده است  ارائه( کمونیسم نوین)علم کمونیسم

پرولتاریا به معنای  )در پروسه انقالب کمونیستی حول یک طبقه اجتماعی زیچ همهاگر »

حزب کمونیست )و آن نیروی اجتماعی که پیشاهنگ یک طبقه در جامعه است( گسترده آن

در آستانه انقالب یا  که یدرزمان؛ و شود یم، متراکم داند یمو راه خروج از بحران ( انقالبی

تشان های متفاو اوضاع انقالبی که تمامی نیروهای دیگر آپوزیسیون و نقطه نظرات و برنامه

های تحت ستم و استثمار در شمار میلیونی به طرز  اند و برای توده امتحان پس داده

به معنای تاریخی بلکه حتی به معنای  فقط نه ها آناز  کی چیهاست که  شده  روشنای  برجسته

نفر از  ها ونیلیمها و نیازهای عاجل  حل نیستند و قادر به برآوردن خواست فوری نیز راه

 . گردند، نیستند که حاضرند برایش مبارزه کنند و بجنگند و به دنبال رهبری میای  توده

و فقط . اگر به انقالب روسیه نگاه کنیم، شعار آن در آستانه انقالب زمین، نان و صلح بود

 شیپ بهدر این شعارها را  افتهی تجسمهای  ها دارای برنامه بودند و توانستند خواست بلشویک

ها نفر شعار زمین، و نان و صلح تبدیل به فراخوانی شد  برای میلیون. کنندبگذارند و عملی 

ها این سه کلمه  نه به این دلیل که بلشویک. ها گرد آیند و متحد شوند که حول پرچم بلشویک

ای که بر  را گفتند، بلکه به این دلیل که در گرداب تحوالت و رخدادها و در جریان مبارزه

ی نیروهای دیگر  در شمار میلیونی فهمیدند که همه ها توده، درگرفتهای مختلف  سر برنامه

توانند برای تغییری بجنگند که جوابگوی این نیاز باشد  خواهند و نه می ها نه می جز بلشویک

باره  هم نیست که یک طور نیا. و متحد شدند متراکمها   ها میلیون نفر حول بلشویک که ده

. را دور ریختند و در جا کمونیست شدند" جایی رسیدن به"و " انهجوی انتقام"ها افکار  همه آن
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مخالف  قا  یعمضد کمونیست یا  مطمئنا  . ها کمونیست هم نبودند خیر اکثریت حامیان بلشویک

های مختلف و مقاصد متفاوت  ای از نگرش اما بیشتر آنان مخلوط پیچیده. کمونیسم هم نبودند

و ها  اما با کمونیست. داد یمهای مختلفی به آنان انگیزه و قدرت حرکت  افق. را داشتند

متحد شدند و ( پذیری زیاد با انعطاف متمرکزیک هسته )رهبری لنینها به  با بلشویک ژهیو به

ها  زیرا فقط کمونیست. حول برنامه کمونیستی متراکم شدند و تنگاتنگ به آن چسبیدند

. خواستند را می آنو فوری بیرون رفتن از  یاضطرارطور  ها به حلی داشتند که توده راه

به . های تحت ستم این را فهمیدند حل نداشت و توده راه( ی دیگری هیچ طبقه)دیگر کس چیه

 ترِ  بزرگی کمونیستی و ابعاد  برنامه انقالبی روسیه کلیتِ  یک معنای واقعی در آن اوضاعِ 

های حاد و اضطراری  لحظه بر این نیاز شد در آن پیشاهنگ نمایندگی می توسطِ  که  آن

یا یک هسته متمرکز  -لنینی)زیرا حزب پیشاهنگ( نقل به معنی)«.ها یکی و منطبق شد توده

سهمگین تاریخی اوضاع و  گاه چیپبا رویکرد علمی توانسته بود در  (پذیری زیاد با انعطاف

تحت ستم و استثمار را  یها تودهو با سنتز نوینی که از آن نمود قلب  ابدیدرحقیقت عینی 

 .    کم و متحد نمایداتسخیر کند و آنان را حول راهکار خود متر

 

 یمردان، طرح و برخورد به مسئله زن ارتباط ناگسستن یبه طرق مختلف و مخصوصا  برا

موجود و  یخصوص تیحفظ مالک ایکامل ( یالغا)شما به دنبال برانداختن ایآ نکهیدارد باا

 نکهیا ایو  کنند یم لیتبد عیمط یا مرتبط که زنان را به برده یدئولوژیو ا یروابط اجتماع

 یو سؤال اساس( اریمع)سنگ محک کی د،یها هست از آن( یکم کی)یبخش یفقط خواهان الغا

اعتقاد راسخ و عدم اعتقاد به  نیروشن و  مشخص ب یمرزبند. کشان است خود ستم انیدر م

 : کرد که انیب صورت نیابه  توان یمستم بر زنان را  ریستن  زنجدرهم شک

 انیپا یدادن به تمام ستم و استثمار، و تالش برا انیپا یمبارزه برا نیاست ب یمرزبند نیا

مبارزه  نیدر ا نکهیبااارتباط دارد  یینها لیوتحل هیجامعه به طبقات، و در تجز میدادن به تقس

 .وجود داشته باشد تواند ینم یشق سوم. نه اینمود  دیشرکت با
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تکانی نیاز  خانه کیبه مسئله زن به  کردشیرو ژهیو بهها  جنبش کمونیستی در کلیه زمینه

 . مبرم دارد

 

 میاکتفا کن نیخاک انباشته خواهد شد؛ و اگر فقط به ا و گرد م،ینکن زیتم دائما  اگر خانه خود را 

  ها کروبیم یفاسد کنندگ ریتأثمانع از  م،یفرش بروب  گوشه ریکه گردوخاک را به ز

انتقاد از خود تنها   از انتقاد و دنیو نهراس یشگامیپ یحرکت دائم ما برا نیبنابرا. گردد ینم

 یها کروبیم. است یاسیس یها کروبینکردن گردوخاک و م تیسرا یبرا مؤثر سالح

ظرف  یستیجنبش کمون یمانع از شفا و سالمتاند و  که بنا به عادت در ما رشد کرده یاسیس

  .سال گذشته شده است ۹۱

  

 :است که نیکه در مقابل ما قرار دارد ا یاساس سؤال

اجتناب از اشتباهات  یزن با پند گرفتن از اشتباهات گذشته برا یدر آستانه روز جهان ایآ

زنان به جنبش  مسئلهبه  یعلم کردیرو کیحاضرند با  یانقالب یها ستیکمون نده،یآ

 ند؟یخدمت نما یستیکمون

 

و . است ستیوفادار به علم کمون یانقالب یها ستیکمون ی در مقابل همه یضرور یچالش نیا

 .مورد چه خواهند کرد نیدر ا یانقالب یها ستیکمونامسال  دید دیبا

 



 .نیستند نوزاد تولید ماشین و جنسی روابط در مفعول بوکس،کیسه نیستند، فاحشه زنان

 زمزمه بشریت گوش در مرتبا  که آسمانی کتب ارتجاعی هایآیه و احادیث برخالف

 .نیستند"شیطانی و اهریمنی مخلوقات"زنان شوند،می

 !اندکامل انسان زنان
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 !کنیم مبارزه جهان سرتاسر در و ایران در زنان آزادی برای

 !رهاسازیم را انقالب برای توانا نیروی یک عنوانبه زنان خشم!بشکنیم را زنجیرها

 .استیافتنیدسترهاییکاملزنانازطریقانقالبکمونیستی

 !داری جمهوری اسالمی هم ممکن و هم ضروری است سرنگونی نظام سرمایه

 !ایجاد حزب کمونیست انقالبی ایران یسو بهپیش 

 .انقالب کمونیستی باد زنده

 

 برهان عظیمی 

 ۶۲۳۱ بهمن ۳۲ دوشنبه

 

 .مجددا منتشر میشود ۶۲۳۱اسفند  ۶۱یکشنبه، تاریخ با اضافه شدن نکات جدید در  الابمتن 

 

 :پاورقی

جزالیتجزیی و الینفک از تقسیم جامعه به استثمار کننده : نیست" طبیعی"یا " عادی"ستم بر زنان »برای خواندن نوشته 

« .ستشده و ادامه پیداکرده ا" جاودانه"تنیده، دائمی و امپریالیسم کنونی -و استثمارشونده است در نظام سرمایه داری

  :به لینک زیر در فیس بوک مراجعه کنید

 

https://www.facebook.com/notes/borhan-azemi/%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1-

%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-

%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-

%D8%AC%D8%B2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C-%D9%88-

%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-

%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86/10153359248286034/ 

https://www.facebook.com/notes/borhan-azemi/%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86/10153359248286034/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/borhan-azemi/%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86/10153359248286034/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/borhan-azemi/%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86/10153359248286034/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/borhan-azemi/%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86/10153359248286034/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/borhan-azemi/%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86/10153359248286034/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/borhan-azemi/%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86/10153359248286034/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/borhan-azemi/%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86/10153359248286034/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/borhan-azemi/%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86/10153359248286034/?hc_location=ufi
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!شدنی نیستبرای رهایی متوقف زنان  پرواز  
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