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 آزادی جنسی يا آنارشی جنسی؟
 

مساله روابط جنسی يکی از بحث برانگيز 
. ترين مسائل سالھای اوليه پس از انقالب بود

از يک سو، جنگ، انقالب، جنگ داخلی و 
نابسامانی ھای اجتماعی متعاقب آن نقش 
مھمی در تزلزل مناسبات خانواده سنتی و 
. آزادتر شدن معيارھای رفتار جنسی داشت

از سوی ديگر، ايده ھای نوين برخی 
مارکسيست ھا يا بورژواھای راديکال در 
رد اخالقيات دوگانه جامعه بورژوايی قرن 
نوزده و تبليغ اخالقيات جنسی آزادتر در 

غالب بر زندگی "  آنارشی جنسی"باصطالح 
جوانان شھرھای بزرگ در سالھای اوليه 

زن و  آگوست ببل در.  بسيار موثر بود
در دفاع از رابطه آزاد جنسی  سوسياليسم

از کليه نيازھای بشر، "اعالم کرده است 
تمايالت جنسی، بجز خوردن و نوشيدن، 

ارضای تمايالت جنسی "و ."  قويترين است
امر خصوصی ھر فرد است، ھمانگونه که 

او ."  ارضای ھر خواست طبيعی ديگر
ھمچنين بر اين عقيده بود که ارضاء تمايالت 
جنسی سالمت جسمی و روحی زن و مرد 

(را تامين می کند نقل شده دراستايتز، . 
فمينيسم، :  جنبش رھايی زن در روسيه

 354، ص 1930-1860نيھيليسم و بلشويسم 
، سوسياليسم در يک کشورو ای اچ کار، 

 )28جلد اول، ص 
 

بسياری از مورخين شوروی و رھبران و 
تئوريسين ھای بلشويک بر اين نظرند که در 

ھرج و مرج "دوران جنگ داخلی يک 
در جامعه و بويژه در ميان جوانان "  جنسی

بطور مثال ای اچ کار بر اين .  حکمفرما بود
نظر است که تئوری معروف و بسيار نقل 
شده ای که ارضاء تمايالت جنسی را امری 

نوشيدن يک "ساده و پيش پا افتاده مانند 
تلقی می کرد در اين دوره بسيار "  ليوان آب

ھمه گير شده و يک نظريه مترقی محسوب 
 . ميشده است

!اسالم ضد زن است  

اين دوره  1926بوخارين نيز در سال 
در اعتراض :  را چنين تصوير می کند

تعصبات کور جامعه، باصطالح "به 
"قانون خانواده و تحقير زنان تف " 

کردن به ھر شرم و حيايی در رابطهُ 
جنسی بسيار انقالبی محسوب می 

) 31نقل شده در ای اچ کار ص ." (شد
اين رفتار ھيچگاه توسط حزب يا دولت 
. بطور رسمی مورد تائيد قرار نگرفت

لنين، بطور مثال، بصراحت مخالفت و 
عدم تائيد خود را در مکالمه ای با 

ابراز  1920کالرا زتکين در سال 
 :کرده است

 
من ممکن است زاھد ترش رويی "

زندگی نوين "باشم، اما اين باصطالح 
جوانان و مسن ترھا نيز بنظرم "  جنسی

کامال بورژوايی می رسد و آنرا خيلی 
ساده ادامه خرابی ھای آشنای 

اينھا ھيچ وجه .  بورژوايی قديم می دانم
مشترکی با عشق آزاد، آنگونه که ما 

حتما .  کمونيستھا درک می کنيم، ندارد
درباره اين تئوری معروف که ارضای 
ميل جنسی و عشق در جامعه 
سوسياليستی بسادگی و پيش پا افتادگی 

است، شنيده "  نوشيدن يک ليوان آب"
تئوری "بخشی از جوانان ما با اين .  ايد

ديوانه شده اند، کامال "  يک ليوان آب
...  ديوانه مدافعينش ادعا می کنند که . 

من .  اين يک تئوری مارکسيستی است
ھيچ سھمی از اين نوع مارکسيسم نمی 
خواھم که تمام پديده ھا و تغييرات در 
روبنای ايدئولوژيک جامعه را مستقيما 
و بسادگی از مبنای اقتصادی آن 
استنتاج ميکند؛ زيرا مسائل به اين 

بنظر من تئوری ....  سادگی نيست
کامال غير "  ليوان آب"معروف 

مارکسيستی و از آن مھمتر غير 
...  اجتماعی است رابطه زن و مرد، . 

بيان ساده نفوذ دو جانبه خواستھای 
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 آذر ماجدی       

اقتصادی و جسمانی که عمدا برای 
آزمايش فيزيولوژيک انتخاب می شوند، 

اين مارکسيسم نيست، راسيوناليسم .  نيست
است که می کوشد تغيير در رابطه زن و 
مرد را مستقيما به شالوده اقتصادی جامعه 
و منفک از ايدئولوژی، بمثابه يک کل، 

بعنوان مثال تشنگی بايد رفع .  نسبت دھد
اما آياد يک فردی عادی معموال کنار .  شود

خيابان دراز می کشد و از گودالی آب می 
نوشد؟ يا حتی از ليوان آبی که لبه اش با 
لبھای بسياری چرب شده است؟ جنبه 
. اجتماعی از ھر مساله ای مھمتر است

نوشيدن آب واقعا امری فردی است، اما 
عشقبازی به دو فرد نياز دارد و احتماال 
يک شخص سوم، يک زندگی جديد بوجود 

چنين عملی جنبه اجتماعی دارد .  می آورد
و وظيفه ای برای جامعه ايجاد می 

(کند در "  کتاب خاطرات من"زتکين، ." 
 )درباره رھايی زنلنين 

 
يش از انقالب ھم در مراوده ای با اينسا پ

، لنين بصراحت 1915آرماند در سال 
را "  عشق آزاد"دفاع آرماند از مطالبه 
آرماند که قصد .  مورد نقد قرار داده بود

نگارش جزوه ای درباره مساله زن داشت، 
طی نامه ای جزوه اش را برای نظر 

در اين طرح .  خواھی لنين می فرستد
آرماند مطالبه عشق آزاد را در ميان 
. مطالبات زنان برای آزادی قرار داده بود

لنين طی نقد اين مطالبه ابراز می کند که 
عشق آزاد برای پرولتاريا بمعنای آزادی 
از بندھا و قيود اقتصادی، حقوقی و مذھبی 

در صورتيکه طرح مطالبه عشق .  است
آزاد بدون توضيح آن می تواند بمعنای 
رھايی عشق از مسئوليت و تعھد فردی 
تلقی شود که اين از نظر لنين کامال 

 :بورژوايی محسوب می شد
 
واقعا بنظر پرولتری نمی )  مطالبه(اين " 

آيد، بلکه يک مطالبه 
٣صفحه   



 

 

واقعا منظورت از .  بورژوايی بنظر می رسد
اين مطالبه چيست؟ اين مطالبه به چه 

آزادی از مالحظات مادی در   -1معناست؟ 
 -3از نگرانی ھای مادی؟   -2مسايل عشقی؟ 

از حق وتوی پدر و   -4از تعصبات مذھبی؟ 
از شرايط   -6از تعصبات جامعه؟   -5غيره؟ 

دھقانی يا طبقه متوسط و يا (تنگ نظر محيط 
از بندھای حقوقی،   -7؟ )روشنفکران بورژوا

از جدی   -8مقامات دادگستری و مدنی؟ 
 -10از بچه دار شدن؟   -9بودن در عشق؟ 

 آزادی در بيوفايی و قس عليھذا؟
 

در ادامه لنين اعالم می کند که برای 
پرولتاريا عشق آزاد بمعنای نکات يک تا 
. ھفت است و برای بورژوازی ھشت تا ده

اما بھرحال در شرايط کنونی دفاع از مطالبه 
عشق آزاد بمعنای نکات ھشت تا ده برداشت 

 .خواھد شد و لذا طرح آن نادرست است
 

بسيار رايج است که وجود آنچه بعنوان بی 
بند و باری و ھرج و مرج در روابط عشقی 
و جنسی شناخته شده و ھمان تئوری معروف 

را به نظرات و تئوری ھای "  ليوان آب"
ھم در سالھای بعدتر .  کولونتای نسبت دھند

در خود شوروی، در موارد متعدد، نظرات 
کولونتای توسط رھبران حزب از اين 
موضع مورد نقد قرار گرفته است و ھم 
بسياری از مورخين غربی، مغرضانه يا از 
روی بدفھمی، کولونتای را حامل چنين 

حتی زندگی .  نظراتی معرفی کرده اند
خصوصی او را ھم راحت نگذاشته اند و 
دنبال معشوق ھای متعدد در زندگی او گشته 
اند و بعضا اراجيفی در مورد زندگی 
خصوصی او سر ھم کرده اند که بيشتر بدرد 
نشريات مبتذل می خورد تا يک تحقيق 

 .علمی
 

بطور مثال در دوران نپ که چرخش بسوی 
دفاع از و تبليغ روابط سنتی تر آغاز شده 
بود و در موارد نه چندان کمی، از لزوم 

 

! برابرى کامل و بیقید و شرط زن و مرد  

پايداری و استحکام مناسبات خانواده 
، 1923دفاع می شد، تروتسکی در سال 

در سمپوزيومی از فعالين حزبی که بنظر 
بازگشت به نظريات سنتی "ای اچ کار 

را بنمايش می "  در مورد نقش خانواده
را "  تزھای رفيق کولونتای"گذاشت، 

مسئوليت پدر و "بخاطر عدم توجه به 
مورد انتقاد "  مادر در قبال کودکانشان

ما به "چرا که بنظر او .  قرار می دھد
تاکيد "  عشق آزاد"اشتباه بر مفھوم 

(گذاشتيم نقل شده در ای اچ کار ص ." 
31( 

 
و خود ای اچ کار نظرات کولونتای را 
: اين چنين مورد تحريف قرار می دھد

تعدادی از رمان ھا و داستانھای پاپولر "
بقلم کولونتای تعصبات بورژوايی گذشته 
را به سخره می کشد و ارضاء بدون 
. محدوديت تمايل جنسی را تبليغ می کند

توسط اين فرضيه مورد )  اين نظريه(
دفاع قرار می گرفت که اين وظيفه دولت 

يعنی کودکانی که (است که عواقب آنرا 
را بعھده )  محصول اين روابط ھستند

 )31کار ص . (بگيرد
 

کولونتای منتقد سرسخت روابط 
رياکارانه بورژوايی بود، روابطی که بر 
دو رکن زندگی زناشويی خالی از عشق 
و ناشی از مالحظات اقتصادی و غيره و 
بر فحشاء پايه گذاری شده بود؛ روابطی 
که ضمن دفاع از پرھيزکاری در روابط 
خانوادگی يا چشمان خود را بر فحشاء 
می بست و يا با رياکاری باز ھم بيشتری 
در تکفير فحشاء، قربانيان آنرا مورد 
حمله قرار می داد؛ روابطی که وجود 
اخالقيات دوگانه که دو نرم اخالقی 
متفاوت را برای زنان و مردان تبليغ می 

در نظر .  کند، پيش فرض می گيرد
کولونتای، البته، آزادی جنسی بطور 
يکسان برای زن و مرد، يک وجه مھم 

تحوالت انقالبی و آزادی زنان محسوب 
اما کولونتای ھيچگاه از روابط .  می شد

جنسی آزاد، بمعنای آزادی از مسئوليت و 
زندگی "تعھد دو طرف درگير در قبال 

" سومی که از اين روابط حاصل می شود
دفاع نکرده است و اين روابط را تبليغ 

در نظر کولونتای وجود .  نکرده است
ارزشھا و مشغوليت ھای فکری و ذھنی 
مشترک در رابطه ميان زن و مرد امری 

وی مبلغ .  مھم و اساسی محسوب ميشد
يک رابطه برابر و رفيقانه ميان زن و 
مرد مبتنی بر عشق، تمايل و احترام 
مشترک بود؛ روابطی که تا زمانيکه 
عالقه و تمايل مشترک زنده است، ادامه 
می يابد و زمانيکه عالقه و تمايل، حتی 
از جانب يکی از طرفين زائل می شود، 

کولونتای بر وجود .  می بايد خاتمه يابد
برابری کامل در روابط ميان زن و مرد 
تاکيد زيادی داشت و تا آنجا که به 
سرنوشت کودکان مربوط می شود، 
کولونتای ضمن دفاع سرسخت از 
ضرورت و مطلوبيت نگھداری و 
پرورش اجتماعی کودکان و تاکيد بر 
مسئوليت جامعه و دولت در قبال آنھا، 
مسئوليت خاص پدران و مادران را منکر 

اين يک اشتباه بزرگ و يا .  نشده است
غرض ورزی آشکار است که دفاع شديد 
و پر حرارت کولونتای از اجتماعی کردن 
امر نگھداری و آموزش کودکان را 
بحساب انکار مسئوليت ھای ويژه مادران 

 .و پدران در قبال فرزندانشان بگذاريم
 

قضاوت در اين مورد که آيا روابط جنسی 
و عشقی واقعا دچار بی بند و باری 
. زائدالوصفی شده بود، کار ساده ای نيست

اين امر مسلم است که انقالبی باين عظمت 
که تمامی نظم کھن با تمام ارزشھا و سنن 
و ايده آل ھای اجتماعی اش را بمصاف 
می طلبد و بنيان تمام نھادھای پيشين و جا 
افتاده اجتماعی و فرھنگی را زير و رو 
می کند، با خود گيج سری، تالطم، 
اصطکاک ھای عقيدتی و ايدئولوژيک 

دوران انقالبی در عين .  بھمراه می آورد
حال دوران دست زدن به تجربيات نوين و 

شرايط .  محک زدن آنھا در عمل است
انقالبی در واقع شرايطی است که جامعه 
تالش می کند خود را از نو و بر راستای 
عقايد و آرمانھای نوين باز يابد، تعريف 

اما فشارھای واقعی .  کند و سازمان دھد
اقتصادی و سياسی که 
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انقالب اکتبر را در خطر نابودی قرار داده 
بود، در عين حال تحمل و بردباری در مقابل 
اين تجربيات را خيلی سريع فرسوده و 

بطور مثال رشد سريع سقط .  مضمحل کرد
جنين، که در صورت در دست داشتن مواد 
جلوگيری از بارداری و شرايط مرفه تر می 
توانست بميزان قابل توجھی کاھش يابد، يا 
فقر و کمبود و قحطی که باعث می شد 
ميليونھا کودک بحال خود در خيابان ھا رھا 
شوند، بنظر من نقش زيادی در راه افتادن 

جنگ .  کمپين عليه روابط آزاد جنسی داشتند
داخلی ديسيپلين و فداکاری بسياری را از 
مردم طلب می کرد، اين خود در عين حالی 
که عامل مھمی در از ھم پاشيده شدن سامان 
روابط و مناسبات عادی و طبيعی بود، در 
موضعگيری عليه روابطی که گسترش يافته 

 .بود بی تاثير نبود
 

آيا در يک شرايطی که اينھمه کمبود و فشار 
و نابسامانی زندگی بسياری را به قھقرا نمی 
کشاند و سامان جامعه را اين چنين از ھم 
پاشيده نمی کرد، باز رھبران انقالب که 
بسياری شان تا پيش از اين از ھواداران پر 
و پاقرص نظرات ببل و غيره در زمينه 
روابط جنسی بودند، اين چنين به وضعيت 
روابط جنسی انتقاد می کردند و آنرا آنارشی 
جنسی می خواندند؟ و آيا اين شرايط زمينه 
ھای بازگشت به عقب دھه ھای بعد را فراھم 
نکرد که پارسايی و زھد را در روابط عشقی 
و جنسی به عقايد رسمی و دولتی بدل کرد و 
بعنوان کمونيسم و مارکسيسم قالب شد؟ لنين 
بصراحت در ھمان گفتگو با زتکين اعالم 
می کند که به ھيچ وجه مبلغ پارسايی در 

ولی سير وقايع چنان .  روابط عشقی نيست
شد که ھمچون تمام عرصه ھای ديگر، 
 .  نظرات لنين در اين عرصه نيز تحريف شد

 
 ...ادامه دارد

   
 

 

!حقوق زن نه شرقی است نه غربی، جهانی است  

 

آزادی زن   
 

  ١١٧شماره 
 

۴صفحه   

 

 انقالب اکتبر و رهایی زن 
 ۷بخش 

 ...بخش دوم  -خانواده و آزادی جنسی 

کنفرانس بین المللی سازمان آزادی زن 
 !بتعویق افتاد

 

به اطالع عموم می رسانيم که بداليل تدارکاتی کنفرانس بين المللی سازمان آزادی زن 
دست اندرکاران .  درباره خاورميانه و جنبش آزادی زن چند ماھی بتعويق افتاده است

سازماندھی کنفرانس ھای سياسی، بويژه بين المللی، از موانع و مشکالت متعددی که 
ما در تالش ھستيم که از .  طی سازماندھی بروز می کند، بخوبی مطلع ھستند

کشورھای تونس، مصر، سوريه و ترکيه فعالين دست اندرکار را برای سخنرانی 
متاسفانه بعلت مشکالتی که برای برخی از اين فعالين پيش آمده است .  دعوت کنيم

بمحض توافق با .  امکان دريافت ويزا و غيره در موقع مقتضی امکانپذير نشده است
سخنرانان بر سر زمان مناسب، طی اطالعيه ای عالقمندان را از زمان و جزئيات 

 .بدينوسيله از کليه عالقمندان پوزش می خواھيم. ديگر مطلع خواھيم کرد
 

 8باطالع می رسانيم که در روز اول مارس سازمان آزادی زن کنفرانسی بمناسبت 
اطالعات مربوط به اين .  مارس در شھر گوتنبرگ به زبان فارسی برگزار می کند

 .کنفرانس در اطالعيه ديگری اعالم می شود
 

 سازمان آزادی زن
 20014اول فوريه 

 زن و سرمایه داری
 

اما سرمایه دارى این میراث     .  نفس ستمکشی و فرودستی زن اختراع سرمایه دارى نیست        
نفرت انگیز تاریخ پیشین را تکامل بخشیده و به یک رکن مناسبات اقتصادى و اجتماعی                

ریشه نابرابرى و بی حقوقی امروز زن، نه در افکار کهنه و میراث . معاصر بدل کرده است
فکرى و فرهنگی نظام ها و جوامع منقرض شده و پیامبران و مذاهب عصر جاهلیت، بلکه                

نظامی که به تقسیم جنسی     .  در جامعه سرمایه دارى صنعتی و مدرن امروز نهفته است          
انسان ها در قلمرو تولید به عنوان یک عامل مهم اقتصادى و سیاسی در تضمین سودآورى 

ایجاد انعطاف پذیرى نیروى کار در اشتغال و اخراج، ایجاد شکاف و              .  سرمایه مینگرد 
رقابت و کشمکش درونی در اردوى مردم کارگر، تضمین وجود بخش هاى محروم تر در               
خود طبقه کارگر که پائین نگاهداشتن سطح زندگی کل طبقه را مقدور میسازد و باالخره               
مخدوش کردن خودآگاهی انسانی و طبقاتی بشریت کارگر و دوام بخشیدن به آراء و               
افکار و تعصبات کهنه و پوسیده و فلج کننده، برکات ستمکشی زن براى سرمایه دارى                 

 . مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمایه در دنیاى امروز است
 

اعم از اینکه سرمایه دارى ذاتا و بطور کلی با برابرى زن خوانایی داشته باشد یا خیر،                  
سرمایه دارى انتهاى قرن بیستم بطور مشخص خود را بر این نابرابرى بنا کرده است و به                 

  .سادگی و بدون مقاومت سرسختانه و قهرآمیز از آن عقب نمی نشیند



 

 

مباحث  57اينروزھا و در سالروز انقالب 
 1357زيادی حول تحوالت سياسی سال 

رجوع به گذشته و .  ايران در جريان است
تاريخ نسل ھای پيشين، اگر ھدفی در تالش 
انسان امروز برای امر آزادی نداشته باشد به 
يک نستالژی بی خاصيت و زندگی در 

بسياری از اظھار .  گذشته تبديل ميشود
، بويژه مباحثی 57نظرھا راجع به انقالب 

که آن انقالب و تالش آزاديخواھانه را 
مينامند، به ما بگويند که "  اشتباه تاريخی"

اما برای .  بايد با وضع موجود سازش کرد
در  57کسانی که از دريچه رجوع به انقالب 

تالش برای انقالبی ديگر ھستند، تنھا 
و ديگر  57ميتوانند به درسھای انقالب 

تحوالت انقالبی با ھدف اجتناب از 
کمبودھای آنھا در دوران امروز متمرکز 

 . شوند
 

 داستان انقالب 
جامعه ای شھری، تازه  57ايران سال 

. صنعتی و از نظر فرھنگی مدرن بود
ترديدی نيست که مذھب، سنت، گذشته 
پرستی و علقه ھای قديمی در کشاکشی 
. روزمره با بنيادھای حرکت نسل جديد بود

نسل جديد به گذشته چشم ندوخته بود و از 
شيوه زندگی غربی الھام ميگرفت و متوقع 

در کنار اين شيوه زندگی و توقع از .  بود
. آينده، به نابرابری و اختناق معترض بود

از "  آزادی، برابری"بيخود نبود که شعار 
يک نيروی .  بود 57شعارھای کليدی انقالب 

طبقه کارگر و در راس  57اساسی انقالب 
آنھا کارگران صنعت نفت بودند که رگه 

را  57مدرنيستی و سوسياليستی در انقالب 
طبقه کارگری که بدون .  نمايندگی ميکرد

اعتراضات و اعتصابات قدرتمند آنھا سقوط 
طبقه .  رژيم سلطنتی بسرعت اتفاق نمی افتاد

کارگری که در انقالب پرچم مبارزه جھانی 
با رژيم آپارتايد نژادی در آفريقای جنوبی و 
دفاع از مردم بخون کشيده فلسطين را 
برافراشت و صدور نفت به آفريقای جنوبی 

 . و اسرائيل را قطع کرد

 

!تقابل با اسالم سیاسی یک جبهه مهم جنبش آزادی زن است  

برخالف تمايالت نسل جديد و طبقه 
کارگر انقالبی، حکومت سلطنتی اما 
ملغمه ای از تالش برای حفظ و دوام 
ديکتاتوری سلطنتی و سازش با مذھب 

ھيچ قانونی در حکومت سلطنتی .  بود
بدون تبرک و توجيه شرعی آخوندھای 
. درباری و دستگاه مذھب اجرا نميشد

تاريخا مذھب و سلطنت دوقلوی سياسی 
مذھب ھمواره توجيه گر دستگاه .  بودند

سلطنت و قدرت مطلقه سالطين و شاھان 
بوده و برای سلطنت "  سايه خدا"بعنوان 

نيز مذھب ابزاری برای توجيه بيحقوقی 
 . شھروندان بوده است

 
در اپوزيسيون ايران نيز وضعيت 

در چپ ترين بخش .  کمابيش يکسان بود
آن يعنی جنبش فدائی، پرچم ناسيوناليسم 
شکست خورده جبھه ملی، اعتراض به 
وابستگی، غير صنعتی بودن، و اتکا به 

برافراشته شده "  خلقی"فرھنگ شرقی و 
فدائی ھا البته توسط دستگاه ساواک .  بود

قلع و قمع و کشتار شده بودند و بقايای آن 
اما اين .  با انقالب از زندانھا آزاد شدند

سازمان عليرغم چپگرائی جامعه و 
نيروی وسيعی که به آن جلب شد، نه 
توانست تمايالت واقعی انقالب را 
نمايندگی کند و نه در کشمکش برسر 

فدائی حتی .  قدرت سياسی شرکت کرد
بعد از انقالب به سر دادن شعارھای ضد 

"امپرياليستی سرگرم بود آمريکا . 
از !"  توخاليست، ويتنام گواھيست

اين در شرايطی .  پوسترھای مھم آنان بود
بود که مذھبيون و در راس آنھا خمينی با 
. شعارھای ضد آمريکائی بميدان آمده بود

در جريان انقالب، که سير حرکت 
دھساله را ميتوان يک شبه طی کرد، 
بسياری از مسائل و سواالت دوره 
انقالبی جواب فوری و قاطع ميخواھد و 
نيروئی که نتواند به اين سواالت پاسخ 

اما .  دھد به ته صف پرتاب ميشود
نيروھای ديگر اپوزيسيون، مليون و 

ھای "ليبرال"ناسيوناليستھا و به اصطالح 
جبھه ملی و حزب توده، فعاالنه درگير 
انقالب بودند و اساسا جريان اسالمی 

سران جبھه .  روی دوش آنھا سرکار آمد
ملی و نھضت آزادی نه تنھا جزو اولين 
کسانی بودند که با خمينی بيعت کردند 
بلکه با تلغيظ اسالميت در تفکر و سياست 
شان در روی کار آوردن و سرپا 
نگھداشتن جمھوری اسالمی سنگ تمام 

جبھه ملی در واقع داشت انتقام .  گذاشتند
. تاريخی اش را از سلطنت ميگرفت

انقالب سفيد شاه و "اصالحات ارضی و 
عمال پايان جبھه ملی را اعالم کرده "  ملت
اما حمايت دول غربی از خمينی و .  بود

جريان اسالمی با ھدف ترمز زدن به سير 
چپگرائی و حرکت سوسياليستی در 
ايران، آنھم در متن دنيای دو قطبی شرق 
و غرب که ھر خيزش و انقالب در ھر 
کدام از بلوک ھا عمال به نفع بلوک ديگر 
و قرار گرفتن در کمپ حريف معنی 
ميداد، به جبھه ملی فرصت داد که با 
حمايت از خمينی و ھمراه با وی ضد 
. انقالب اسالمی را در ايران مستقر کند

حزب توده از ابتدا پشت خمينی رفت و 
مانند پادوی اين جريان عليه ھر نوع 
انقالبيگری و آزاديخواھی در کنار 
نيروھای سرکوب و کميته ھای اسالمی به 

در .  سرکوب نيروھای انقالب پرداخت
کنار اينھا نويسندگان و شعرا و ادبای 
ايران را داريم که عمدتا و اساسا از جالل 
. آل احمد و شريعتی الھام ميگرفتند

سياست اين ادبا و شعرا، بجز معدودی که 
با چپ رفتند و با چپ ماندند، ھمان کاری 
بود که امروز در محضر حسن روحانی 

آنوقت ھم به خمينی تاسی کردند و .  ميکنند
شرق زدگی و ضديت با فرھنگ غربی 
شان را با اسالميت خمينی در انطباق 

اين نيروھا در داخل ايران توانستند .  يافتند
در کنار دول غربی، خمينی و جريان 

اين .  اسالمی را به انقالبی عظيم حقنه کنند
نيروھا توانستند ابتکار 

 

آزادی زن   
 

  ١١٧شماره 
 

۵صفحه   

 

 زنان، مذهب، آزادی و انقالب
 

 سیاوش دانشور

۶صفحه   



 

 

عمل سياسی را از انقالبيون و از دست 
حرکت سوسياليستی و مدرنيستی کارگران 
نفت بيرون بياورند و خمينی را بعنوان 

به مردم تحويل "  رھبر انقالب اسالمی"
 . دھند

 
برای خمينی و  57مردم در ايران سال 

خمينی که .  نکردند"  انقالب"جريان اسالمی 
ميداد، وارداتی "  نه شرقی نه غربی"شعار 

خمينی .  ترين شخصيت سياست ايران بود
محصول توافق کشورھای غربی در 
گوادلوپ برای سرکوب انقالب چپگرايانه 

بود که روی دوش اپوزيسيون سنتی  57سال 
و شرق زده و اسالم زده ايران بقدرت رسيد 

را در خونين ترين شکل درھم  57تا انقالب 
خمينی را آوردند تا توان درھم کوبيده .  بکوبد

شده رژيم سلطنت را بازسازی کند و کار 
 . ناتمام رژيم شاه را تمام کند

 
  57زنان و انقالب 

يک حرکت عظيم توده ای عليه  57انقالب 
مردمی که بدوا عليه .  رژيم سلطنتی بود

استبداد و اختناق و نابرابری بودند، عليه 
. شکاف وسيع طبقاتی و تبعيض بودند

برخالف سازش رژيم سلطنتی با نھاد 
مذھب، نسل انقالبی توقع داشت دستکم مانند 

اين جنبش مذھبی .  جامعه غربی زندگی کند
افکار .  نبود اما نقدی ھم به مذھب نداشت

مسلط به اين جنبش با توقعات و نقطه 
عزيمت ھای فردی و اجتماعی بسياری که 
ديناميسم انقالب آنھا را به ميدان سياست 

زنان يک نيروی .  پرتاب کرد متفاوت بود
نگاھی به عکسھا و .  بودند 57مھم انقالب 

اسناد آندوران، نشان ميدھد که نسل انقالبی 
نه نقطه عزيمت مذھبی دارد و نه برای 
مذھب و احيا قوانين مذھبی بميدان آمده 

اين پارادوکس و تناقض ھر حرکت .  است
توده ای و عظيم انقالبی است که در آن افق 
ھای سياسی و گرايشات اجتماعی برای شکل 
دادن به آينده وارد عرصه سياست در 

 .  مقياسی وسيع ميشوند
 

 

!برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى  

اولين تعرض ضد انقالب اسالمی به 
فرمان حجاب خمينی با واکنش .  زنان بود

. توده ای و وسيع زنان روبرو شد
ما انقالب نکرديم که به "شعارھای؛ 

حقوق زن نه شرقی "، "عقب برگرديم
در بھار "، "است نه غربی، جھانی است
ماخواستار "، "آزادی جای حق زن خالی

حکومتی بر پايه برابری زن و مرد و 
و غيره، بيانگر توقع "  ھمه انسانھا ھستيم

زنان از انقالب و تقابل آنھا با ارتجاع 
برای جريان اسالمی اما .  اسالمی بود

حجاب صرفا امری اخالقی و فرھنگی 
حجاب پرچم جريان اسالم .  واپسگرا نبود

سياسی و حکومت آپارتايد بود که با قمه 
کشی، تيغ زدن به زنان بی حجاب، 
کوبيدن پونز برسر زنان، اسيد پاشی، 
دستگيری و تجاوز، اخراجھای گسترده و 
. پاکسازی ھا در ھمان سالھا عملی شد

ناگفته نماند که عمده نيروھای غير 
اسالمی، چپ خلقی و ناسيوناليست و 
پوپوليست، که عمدتا با خمينی مخالف 
بودند، حجاب را مسئله کارگران نمی 

انشقاق در "دانستند و حتی تقابل با آنرا 
تلقی ميکردند و بخشا "  صفوف خلق

ضد .  داوطلبانه حجاب برسر کشيدند
آمريکائی گری و تقابل با امپرياليسم از 

با اينحال عمده .  حجاب مھمتر تلقی ميشد
سازمانھای زنان توسط اعضا و 
کادرھای ھمين چپ شکل گرفت و بيشتر 
قربانيان قتلگاه ضد انقالب اسالمی ھمين 

 . چپ ھا بودند
 

 مذھب و انقالب
بود، "  جامعه ای اسالمی"ميگويند ايران 

مردم مذھبی بودند و ھنوز ھستند، مردم 
عالقه ای به مدرنيسم و زندگی غربی 
نداشتند، و اينھا زمينه قدرتگيری 

اينھا ذره ای واقعيت .  اسالميون بود
مردم ايران از بسياری از .  ندارند

کشورھای ديگر اگر کمتر مذھبی نبود، 
حتی در .  بيشتر به مذھب آغشته نبود

خانواده ھای مذھبی در تقابل با قوانين 

در .  شبه سکوالر مقاومتی وجود نداشت
اعتقاد به مذھب و  57جامعه ايران سال 

دم و دستگاه مذھب در سياست نقشی 
اگر غرب خمينی .  بسيار حاشيه ای داشت

و جريان اسالمی را به جامعه تازه مدرن 
آنروز ايران تحميل نميکرد، اگر نيروھای 
سنتی اپوزيسيون ايران از خمينی با جان 
و دل حمايت نميکردند، اگر چپ آمادگی 
سياسی و سازمانی بيشتری داشت، نتيجه 
انقالب ايران دستکم چيزی شبيه به انقالب 

نشان  57تجربه انقالب .  نيکاراگوئه ميشد
داد که مذھب بعنوان يک ماتريال سياسی 
و اجتماعی عصر حجر ھر زمان ميتواند 
از گور تاريخ بيرون کشيده شود، نونوار 
شود، و بمثابه موجودی درنده به جان 

مذھب آنروز از سر .  جامعه انداخته شود
پا به عرصه "  مذھبی بودن مردم ايران"

سياست نگذاشت بلکه از سر نياز سرمايه 
داری به نيروئی ضد کمونيست و ضد 
کارگر با ظرفيت سرکوبگری خشن 

در .  توانست شانسی در سياست پيدا کند
آندوران آخوندھا از نظر مردم جزو افراد 
عقبمانده و قشری و مورد تمسخر جامعه 
بودند و نه نيروئی که نسل جديد 

جريان .  آرمانھايش را در آنھا جستجو کند
اسالمی در ايران نه به دليل مذھبی بودن 
مردم بلکه در متن دو قطبی شرق و غرب 
در آنزمان و ضديت با کمونيسم توانست 

 .به قدرت سياسی چنگ بياندازد
 

  57درسھای انقالب 
انقالب شکست خورد و بخون کشيده شد 
چون نيروی انقالبی به سنگربندی اساسی 

کارگران با .  خود در سياست متکی نبود
شوراھايشان در انقالب شرکت کردند اما 
از آنجا که برای تسخير قدرت و اعمال 
برنامه کارگری خود بميدان نيامده بودند، 
از آنجا که حزب انقالبی و کارگری و 
کمونيستی خود را نداشتند، از آنجا که 
سياست را به باالئی ھا سپردند و خود 
خواھان امتيازات و حقوقی در انقالب 
بودند، درھم کوبيده شدند و ھمان ميزان 
تشکل و سازمان کارگری دوره انقالب 
نيز توسط ضد انقالب اسالمی منحل 

اول ابتکار عمل سياسی را از دست .  شدند
شان در آوردند، بعد امثال حاج عراقی 
تالش کرد نيروی کارگران را ضميمه 
جريان اسالمی کند، سپس وقتی که زمان 
سرکوب عريان شروع شد امثال بنی 

به جان "  شورا پورا ماليده"صدر با شعار 

 

آزادی زن   
 

  ١١٧شماره 
 

۶صفحه   

 

 ...زنان، مذهب، آزادی و انقالب



 

 

رھبران کارگری افتادند و قلع و قمع شان 
 . کردند

 
زنان عليرغم توقعات و شعارھای انقالبی و 
برابری طلبانه و يونيورسال که طرح 
ميکردند، از آنجا که تشکل ھائی وسيع و 
توده ای و غير قابل حذف نداشتند، نتوانستند 
مقاومتی طوالنی را عليه ضد انقالب اسالمی 

جنبش نوين آزادی زن در .  سازمان دھند
ايران در ھمان ماھھای اول انقالب در تقابل 

اين .  با فرمان حجاب خمينی شکل گرفت
جنبش اما امروز به يکی از نيروھای غير 
قابل حذف و موثر در سياست ايران تبديل 

نيروئی که بسادگی ھر مرتجعی .  شده است
 . در آينده نميتواند آن را دور بزند

 
نيروھای اپوزيسيون ايران در مقابل مذھب 

نقدی روشن و سياستی .  گاردشان باز بود
روشن در قبال مسئله دخالت مذھب در دولت 

خواست يک جامعه سکوالر و .  نداشتند
پيشرو اساسا وجود نداشت و اگر وجود 

تلقی بسياری .  داشت بسيار بسيار ضعيف بود
از نيروھای سياسی از مذھب يک تلقی 

عقيدتی بود و خطر جريان اسالمی   –فلسفی 
و جايگاه آنرا در تقابلھای منطقه ای و جھانی 

اين نيروھا به نقش مذھب و .  درک نميکرد
اسالم سياسی بعنوان روبنای سرمايه داری و 
بعنوان جريانی ضد کارگر و ضد کمونيست 
و ضد ھر نوع مدرنيسم و سکوالريسم واقف 

مباحث و خواستھائی که امروز در .  نبودند
سياست ايران طرح ميشوند و برای بسياری 
بديھی است، آنروزھا جايگاھی در کشمکش 

 . سياسی اصلی جامعه نداشت
 

 زنان، آزادی و تحوالت آتی 
به بھای سنگينی برای  57کمبودھای انقالب 

اردوی انقالب و خواست آزادی و برابری 
بويژه بعد از سقوط بلوک شرق و .  تمام شد

تحوالت جھانی متعاقب آن، بيش از پيش 
تجديد .  سياست مذھبی و مذھب سياسی شد

نظرھا در افق ھا و آرمانھا باب شد و مکاتب 
منحط و واپسگر برای دوره ای ميداندار 

 

!حقوق برابر زن و مرد در ازای کار مشابه  

به قدرت رسيدن جريان اسالمی .  شدند
در ايران به موجی از تحرک جريانھای 

بدنبال .  اسالمی تروريست منجر شد
دمکراسی طلبی و موج سجده به راست 
جديد جھانی، با سر برآوردن پديده 
اصالح طلبی اسالمی در ايران، 
روشنفکر ايرانی با ھزار و يک تبصره 
. راجع به مبارزه با مذھب حرف ميزند

ايندوران قربانيان بيشماری داشت و 
ترور و تحجر را به زندگی صدھا 
ميليون انسان در جوامع مختلف تحميل 

 . کرد
 

موج جديد قيام ھای توده ای در 
خاورميانه و شمال آفريقا، اعتراضات 
توده ای در جھان عليه سرمايه داری، 
جنگ ھا و سناريوھای خونينی که 
کماکان سرنوشت بخشھائی از مردم 
جھان را رقم ميزند، به ھمان نياز قديمی 
کشمکش برسر قدرت سياسی توسط 
نيروی انقالبی در دوره انقالبی تاکيد 

اگر سرنوشت  تالشھای برحق .  ميکند
برای آزادی به قدرتگيری  57انقالب 

ارتجاع سھمگين تری منجر شد، اگر 
سرنوشت تالشھای مردم در مصر و 
ديگر کشورھا را ھنوز ارتجاع اسالمی 
و ميليتاريستی رقم ميزند، اگر زنان و 
جنبش نوين شان برای سکوالريسم در 
منطقه ھنوز به نتيجه نرسيده است، اگر 
تالش برای آزادی توسط نسل جديد ھنوز 
درجا ميزند، ھمه براين واقعيت تاکيد 
ميکند که امر آزادی تنھا ميتواند توسط 
نيروئی متحقق شود که تمام قد آزادی 
ميخواھد و با قدرت خويش آزادی را 

 . مستقر و از آن حراست ميکند
 

در ايران ھر تحول سياسی بناگزير مھر 
زنان و خواست آزادی و برابری زن و 

اينبار اما .  مرد را برخود خواھد داشت
سنگرھا معلوم اند، افق ھا معلوم اند، 
دوستان و دشمنان معرفه اند، تجارب 
فراوان اند و نبض جامعه خواھان تغيير 

جنبش آزادی زن يک .  بسرعت ميزند
نيروی مھم و کليدی ھر تحول انقالبی و 

اين .  آزاديخواھانه جامعه ايران است
جنبش نه فقط ميتواند تاريخ ايران را 
دگرگون کند بلکه تاثيرات منطقه ای و 
. جھانی گسترده ای بھمراه خواھد آورد

جمھوری اسالمی و آپارتايد جنسی در 
ايران نھايتا از جمله توسط جنبش آزادی 

اما آزادی و .  زن درھم کوبيده ميشود
رھائی زن، برابری کامل زن و مرد، 
رھائی از سلطه مذھب و ارتجاع سياسی، 
برپائی جامعه ای سکوالر و پيشرو و آزاد 
و مرفه، کماکان درگرو بميدان آمدن 
جنبش سوسياليستی طبقه کارگر با ھدف 
زير و رو کردن نظام موجود و استقرار 
. جامعه ای نوين و يک دنيای بھتر است

اين جنبش به حزب سياسی ای نياز دارد 
که برای ھمين امر تالش ميکند و قدرت 

جنبش آزادی زن، .  عينی اينکار را دارد
جنبش ضد اسالمی که نفی کليه راه و 
رسم ھای مذھبی را در قوانين و دولت و 
مناسبات اجتماعی ھدف قرار داده است، 
در کنار نيروی طبقه کارگر ماتريال 
 . اجتماعی يک پيروزی سوسياليستی است

 
اينبار بايد دست مذھب را برای ھميشه از 

اينبار بايد دست !  زندگی مردم کوتاه کنيم
اختناق و ارتجاع را از سر زندگی مردم 

اينبار بايد زن ستيزی را به !  کوتاه کنيم
اينبار بايد !  گورستان تاريخ برگردانيم

جامعه ای بنياد نھيم که شکوفائی ھر فرد 
آينده ای آزاد .  شرط شکوفائی ھمگان باشد

و خوشبخت و مرفه ممکن است و جنبش 
. آزادی زن از سازندگان اين آينده است

زنده !  زنده باد انقالب عليه وضع موجود
 ! *باد آزادی زن
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