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انقالب اکتبر
و رھايی زن ٣-
بسيج سياسی  -اجتماعی زنان

اسالم و آزادی زن
موقعيت زنان در "دولت اعتدال"
عمده نيروھای جنبش ملی – اسالمی با از
صندوق درآوردن آخوند روحانی مجددا فيل شان
ياد ھندوستان کرد .سبزھا در چشم به ھم زدنی
بنفش شدند .راسا به تريبون محکوم کردن "افراط
و تفريط" تبديل شدند .زندانيان شان که تا ديروز
در زندان عريضه اعتراضی مينوشتند و از
رفتارھائی که "وجاھت قانونی ندارد" شکايت
ميکردند ،از سنگر زندان اوين به کمپينر و مبلغ
شرکت در مضحکه انتخابات تبديل شدند.
نيروھای احزابی اسالمی "خودی" و "منحله"
توسط برادران حکومتی جان گرفتند و ھرچه در
توان داشتند برای تحقق "حماسه سياسی" خامنه
ای بکار بستند .اميدھا برای رفع حصر موسوی و
کروبی و بازگشت جمھوری اسالمی به "ريل
قانون اساسی" در رسانه ھايشان موج ميزد.
خارج کشورھايشان که دوره ای در داخل چماقدار
بودند و بعدھا "دگر انديش" و "ژورناليست" و
"دکتر  -پاسدار" شده بودند ،و دوره ای در خارج
"اتاق فکر" و "رھبری موھوم و مخفی" ايجاد
کرده بودند ،شال و کاله کردند که به ايران
برگردند .ھنوز ھم برخی از اينھا با زبان سردار
نقدی و انصار حزب ﷲ با مخالفين جمھوری
اسالمی حرف ميزنند.
در داخل زنان "فمينيست اسالمی" ،که آبروی
ھرچه فمينيست و مصلح اجتماعی و رفرميست را
برده اند ،توقعات شان را از حاج آقا روحانی
برای دخالت در امور "نظام عزيز اسالمی" در
"سطوح مديريتی" تحت عنوان "جنبش مطالباتی"
بيان کردند .ار ھر سو جار و جنجالی بپا کردند
که ايران دارد گلستان ميشود و
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ژنوتدل ،بخش دوم
آذر ماجدی
مقدمه
انقالب اکتبر يکی از مھمترين لحظات تاريخ جنبش برابری طلبی زنان است .برای
اولين بار در تاريخ بشريت يک جنبش توده ای وسيع يک انقالب عظيم ،تعھد خود
را به برابری زن و مرد اعالم کرد .نظام و دولتی که با پيروزی اين انقالب تولد
يافت ،از ھمان لحظه نخست به امر رھايی زنان ھمت گماشت .کليه قوانينی که
نسبت به زنان تبعيضی قائل می شد ،لغو گرديد .برابری زن و مرد در کليه عرصه
ھای اجتماعی ،سياسی و اقتصادی بصورت قانون تصويب شد؛ سازمانی برای
پيشبرد اين امر مھم ايجاد گرديد که وظيفه آگاه کردن جامعه نسبت به برابری زن و
مرد ،بسيج زنان برای گسترش ھر چه بيشتر اين حقوق تازه بدست آمده و امحاء
تمامی سنن عقب مانده و دست و پاگير زنان را بعھده داشت .تعھد دولت و نظام جديد
صرفا به تصويب قوانين ختم نمی شد ،پياده کردن اين امر در عمل يکی از وظايف
مھم آنرا تشکيل می داد.
دستاوردھای اين تجربه آنچنان عميق و گسترده است که عليرغم شکست آن در نيمه
راه ،نه تنھا مھر خود را بر جنبش بين المللی زن ھم دوره خود کوبيد ،بلکه جنبشی
که چند دھه بعد در غرب شکل گرفت نيز بسيار از آن متاثر شد .اما اين جنبش در
نيمه راه شکست خورد نه به اين خاطر که پيشتازان انقالب اکتبر
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سازمان آزادی زن برگزار می کند:

جلسه سخنرانی بمناسبت

روز جھانی منع خشونت عليه زنان
تاريخ :شنبه  ٢٣نوامبر ،ساعت  ۵تا  ٧بعد از ظھر
محل :ويکتوريا ھوست ،ساختمان اجتماعات ھاگابيو

آزادی زن معيار آزادی ھر جامعه است!
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موقعيت زنان در "دولت اعتدال" ...
بار ديگر اين افراطيون ضد حکومت و "تماميت خواه" و تحريمی
شکست خورده اند .باالخره يک حاج خانم معاون شد و دو حاج
خانم ديگر جائی دست شان بند شد .در کنار خيل آخوندھا و
براداران پاسدار دو سه خانم حزب اللھی با چادر چارچوق دوبله
به ارتش ضد زن پيوستند .روزھای تنفس مضحکه انتخابات تمام
شد و تھاجم به زنان بيش از ھر دوره آغاز شد .عملياتھای مرحله
ای برای زدودن چھره شھر تھران و شھرھای بزرگ از
"بدحجابان" آغاز شد و اين خانمھای فمينيست اسالمی که تازه
دست شان به قدرت و حقوق و بچاپ بچاپ بند شده بود ،با چراغ
خاموش ناظر ماجرا بودند.
باالخره تحفه ھای جديد از راه رسيد و درخت "اعتدال" شکوفه
داد :مجلس رژيم اسالمی ازدواج با دختر خوانده را قانونی کرد.
اين قانون از نطر عملی و تاريخی البته جديد نبود .کودک آزاری و
تجاوز به کودکان با تاريخ دين مبين اسالم عجين است و در
جمھوری اسالمی نيز ھمواره وجود داشته است .آنچه که جديد بود
قانونيت دادن به اين توحش قرن بيست و يکمی بود .قانونی که به
ھر حاج آقائی امکان ميدھد که بخاطر "رضايت خدا" از خيل
ميليونی کودکان بی سرپرست چند نفری را به فرزند خواندگی
قبول کند و سر موقع به آنھا شرعا و قانونا تجاوز کند .کمی غرغر
اسالمی و شرط گذاشتن اينجا و آنجا شنيده شد اما صدائی از
خانمھای فمينيست اسالمی و تازه بدوران رسيده در نيامد.
در کنار اين قوانين آمارھای سربسته و بھداشتی خود حکومت
بيانگر اين واقعيت است که فقر منشا وسيع ترين و گسترده ترين
اشکال تن فروشی و سازماندھی فحشا شده است .برای تعداد
زيادی تن فروشی به تنھا منبع درآمد تبديل شده است .در اين ميان
مادران تنھا بيش از پيش به قعر جھنم اسالمی پرتاب شدند .فقدان
ھر نوع کمک ھزينه و بيمه و مسئله اداره خانواده و فرزند
خردسال برای طيف وسيعی از زنان به ابعاد مشقات بيش از پيش
افزوده است .کافی است به زندگی واقعی و روزمره مردم سرکی
بکشيد که ببينيد اسالم در ايران برای مردم محروم و مشخصا
زنانی که به زندگی تحت يک آپارتايد اسالمی محکوم شده اند ،چه
جھنمی بپا کرده است .بقول يک زن که برای تھيه شير بچه و يک
لقمه نان و تامين اجاره يک آلونک در حد کارتن خوابی ،که ناچار
است تن فروشی کند و ھر لحظه از ھر سو در تھديد مرگ باشد،
زندگی در اين اوضاع از جھنم سوزان وعده داده شده خدا در
قيامت بدتر است! اينجا ھر لحظه و ھر دقيقه اش با سوختن در
آتش اسالم و ضديت بنيادی اش با زن سپری ميشود .زنان در
ايران جزو "نفرين شدگان" زمين اند و ھيچ ارگان و نھاد حکومتی
و شبه سياستمدار اينروزھا حال و حوصله پرداختن به موقعيت
برده وار زنان در ايران را ندارد .ھمه مانند شرکت کنندگان در
مسابقات اسب دوانی و سگ دوانی به تماشای حرکات ھيئت
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ديپلماتيک جمھوری اسالمی و تحليل شعارھای باندھای حکومتی
برای فريب و سرکار گذاشتن مردم سرگرم اند.
ناگھان از دولت "اعتدال" و تاريکخانه اسالم صدائی ديگر بلند
شد :تک خوانی زنان "کفر" است" ،شر" است" ،شرعی"
نيست" ،گناه کبيره" است" ،مفسده" است! کسی که از دور اين
صحنه را نگاه ميکند متحير ميشود که چه خبر است؟ نکند
خوانندگان پاپ و ستاره ھای ھاليوود به ايران رفته اند و کنسرت
اجرا ميکنند که با واکنش ارتش مسلمين روبرو شده است! خير.
اگر در مجلسی خانمی محجبه دو شعر اسالمی را بصورت آواز
بخواند و مستمعين اش مردان باشند ،بيضه اسالم به خطر افتاده
است! آغاز فساد است! تھاجم فرھنگی است! اينھا مشتی از
خروار است .مزاحمت برای مردم و بويژه زنان در خيابانھا و
مجالس بيوقفه در جريان است .و البته مانند ھميشه مسئله زن
حاشيه ای تر از حاشيه ای است و رسانه ھا و جريانات طرفدار
آخوند و اسالم و اميدورار به نتايج ديپلماسی اتمی مطلقا وقت
خودشان را برای اين مسائل حاشيه ای "تلف" نميکنند!
نگاھی به چپ و مسئله زن
واقعيت اينست که اسالم با تحقق ھر ذره از حقوق زن در تناقض
بنيادی قرار دارد .اسالم مردساالری ريشه دار در جوامع طبقاتی
را با تحجر مذھبی درھم آميخته و به معجونی خطرناک تبديل
کرده است .اسالم بدون تحميل حجاب بعنوان سمبل آپارتايد
جنسی قابل تعريف نيست .بعبارت ديگر ضديت با زن و حقوق
زن و ھويت اجتماعی زن يک رکن اساسی ايدئولوژی اسالمی
است .اسالم فاندمنتاليست و ليبرال و ميانه رو و معتدل و غيره،
چرندياتی است که تنھا در چھارچوب فکری و سياسی خانواده
جنبش ملی اسالمی قابل تدوين است .خود اسالم اعم از طالبانی و
اردوغانی و سلفی و نوع جمھوری اسالمی در ضديت با زن و
اعمال بردگی به زنان متحد القول اند .اشتراکات فرقه ھای متعدد
اسالمی در ضديت با حقوق و آزادی زن بسيار گسترده است و
اختالفاتشان ميکروسکوپی است.
متاسفانه بسياری در بيرون حکومت و حتی ميان چپ ھا و
فمينيست ھای ايرانی اين مسئله را درک نميکنند و کارشان بازی
با الفاظ شده است .بجای سياست واقعی به کليشه پردازی و
رونويسی از روی فرمولبندی رسانه ھای حکومتی مشغول اند.
اين دوستان متوجه نيستند که اگر سياست اسالميزه کردن جامعه
و تحميل قوانين اسالمی در ترکيه عملی نيست از سر
"ليبراليسم" اردوغان نيست ،بلکه محصول مقاومت جنبش
سکوالريستی است .اگر در مصر و تونس قوانين شريعه نميگيرد
و بناچار عقب نشينی ميکند ،از "دمکرات" منشی اخوان
المسلمين و النھضه نيست ،از ھجوم سکوالريستی زنان و مردان
آزاديخواھی است که تن به اين خفت اسالمی نميدھند .اگر در
ايران جمھوری اسالمی و خيل آخوندھای فسيلی نميتوانند قوانين
نوع طالبان و عربستان را به زنان تحميل کنند ،نه از سر "آزاد
منشی و تفاوتھای ايدئولوژيک" آنان بلکه بدليل وجود جنبشی
وسيع برای آزادی زن است که ھر روز در جنگی رو در رو با
جمھوری اسالمی درگير است .زنان در ايران
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اگر در قلمرو قوانين شھروند درجه سوم ھم بحساب نمی آيند؛ اما
در نگاه بخود و در زندگی فردی و اجتماعی و امور خصوصی
صدھا برابر خود را باالتر ميدانند و به اين اعتبار به فعال
مايشائی تحجر اسالمی حاکم تن نميدھند .کسانی که اين واقعيت را
نمی بينند بناچار در زمين اسالميھا بازی ميکنند .حتی خانمھائی
که ادعای چپ و سوسياليسم ھم دارند ناگھان کشف ميکنند که
گرايشی از زنان اسالم و آخوند زده "ليبرال" اند!؟ و به تقسيم
بندی ھای دلبخواھی و اختياری دست ميزنند .گويا کسانی که
مشغول تھيه آش نذری در ھشت مارس اند ،کسانی که بين اسالم
و حقوق زن تناقضی نمی بينند ،کسانی که ميخواھند در کنار
براداران مذکرشان قوانين ضد زن اسالمی را پياده کنند ،کسانی
که در غم "اجرای بندھای معطل مانده قانون اساسی جمھوری
اسالمی" ميسوزند ،نمايندگان و رھروان مکتب سياسی ليبراليسم
در ايرانند! بيچاره ليبرالھا که عمری برای حقوق جھانمشول زنان
مبارزه کردند و امروز کل اين تاريخ و نقطه نظرات توسط عده
ای که خود را چپ و کمونيست ھم مينامند به اسالميھا ھديه
ميشود تا مثال بعنوان "سوسياليست" از حقوق زنان کارگر دفاع
کنند!
آزادی زن در ايران امری بدوا سياسی است .سياسی به اين معنا
که بدون درھم کوبيدن قوانين اسالمی و نفی راديکال آن ،بدون
سرنگونی جمھوری اسالمی ،بدون لغو آپارتايد جنسی و حجاب
بعنوان پرچم آن ،بدون کوتاه کردن دست مذھب از جامعه ،آزادی
زن ممکن نيست .اين تازه گام اول آزادی و رھائی زن است.
تقابل ريشه ای با اسالم سياسی و قوانين اسالمی در ايران و
مشخصا حاکميت آپارتايد جنسی در ايران ،رابطه مستقيمی با افق
سوسياليستی آزادی جامعه دارد .زنان بعنوان زنان نه راسا قرار
است انقالب رھائی بخش اجتماعی سازمان دھند و نه بعنوان يک
جنبش قرار است نيروی ذخيره اين و آن نيروی سياسی شوند.
جنبش آزادی زن جنبشی قائم بذات است که پيشروی اش تابعی از
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حضور عينی سوسياليسم بعنوان يک آلترناتيو اجتماعی است.
سوسياليسم امری جدولی و کتابی نيست ،امری واقعی و سياسی و
مشخص است .در ايران امروز و با وجود حاکميت يک آپارتايد
اسالمی که ھويت اجتماعی زن در جامعه را برسميت نمی
شناسد ،ما با پديده ای از جنس نژادپرستی و نفی حقوق مدنی و
اجتماعی نيمی از انسانھا در جامعه روبرو ھستيم .برای
سوسياليسمی که امر آزادی جامعه را دنبال ميکند و خود را اسير
کليشه ھا و شعارھا و تقسيم بندھای اختياری و دو خردادی نکرده
است ،آزادی زن يک رکن استراتژی سوسياليستی است و امر
سوسياليسم و کمونيسم در اين جوامع بدوا به اعاده حقوق برابر
انسانھا گره ميخورد.
ھر تحول انقالبی و ھر اعتراض توده ای و خيزش اجتماعی در
ايران قويا مھر زنان را برخود دارد .فاکتور اجتماعی زنان در
ايران غير قابل انکار و غير قابل دور زدن است .منشا توحش
بيوقفه و سيستماتيک جمھوری اسالمی عليه زنان تنھا و صرفا
ضديت اسالم با زنان نيست .اين يک وجه اساسی مسئله است.
وجه مھم ديگر اينست که زنان و تحرک سياسی روزمره آنان به
يک بارومتر سياسی در جامعه ايران تبديل شده است .ھر زمان
جمھوری اسالمی احساس خطر ميکند به زنان حمله ميکند .جنبش
آزادی زن نميتواند با اسالم سياسی و اسالم بطور کلی درنيافتد و
خود را به تکرار کسالت آور "ليبرال" خواندن اسالميون مرتجع
سرگرم کند.
زنان نه عموما در ھر کشوری ،و نه حتی در ھر کشور منطقه،
بلکه زنان و جنبش شان برای آزادی در ايران يک خصلت عميقا
ضد اسالمی دارد .اين واقعيتی ابژکتيو است که از تئوری و باور
سياسی کسی در نيامده است .اين واقعيت از ضديت عينی و
روزمره اسالم با حق و آزادی زن نشات ميگيرد .واقعيتی که اگر
ديده نشود ،اگر روی آن بعنوان يک فاکتور اجتماعی تعيين کننده
حساب نشود و برای آن تعيين سياست نشود ،آنوقت اين جنبش از
روی آه و ناله ھای ضد ليبرالی و شبه اسالمی اين و آن رد خواھد
شد .چرا که اين آه و ناله ھای ضد ليبرالی چيزی جز آوانس به
اسالم سياسی و حاشيه ای کردن آگاھانه تقابل با اسالم در جامعه
ايران نيست .در ايران ،اسالم و آزادی زن غير قابل جمع اند!

آزادی زن
نشريه سازمان آزادی زن
www.azadizan.net
سردبير :آذر ماجدی
majedi.azar@gmail.com
ھيئت تحريريه :آذر ماجدی ،مريم کوشا ،سياوش دانشور

اسالم ضد زن است!
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صفحه ۴

شماره ١٠۶

انقالب اکتبرو رھايی زن ٣-
بسيج سياسی  -اجتماعی زنان
ژنوتدل ،بخش دوم ...
از جوابگويی به مساله زن عاجز بودند ،نه
به اين خاطر که سوسياليسم با برابری زنان
خوانايی ندارد ،نه به اين خاطر که رھبران
انقالب و ايدئولوژی ای که بر انقالب ناظر
بود مطالبات و خواست زنان را تابع جنبش
عمومی سوسياليستی کردند ،بلکه به اين
خاطر که خود جنبش عمومی و برنامه و
اھداف ناظر بر انقالب شکست خوردند؛
بيک عبارت ،حکومت کارگری در روسيه
شکست خورد .از اين تجربه و از تالشھای
خستگی ناپذير فعالين آن بسيار می توان
آموخت .بھمين خاطر در سالگرد انقالب
اکتبر ،در چند شماره نشريه يک دنيای بھتر
به بررسی و تحليل برخی جوانب آن خواھيم
پرداخت.
***
سبک کار و عرصه ھای فعاليت ژنوتدل
ستاد مرکزی ژنوتدل در مسکو مستقر بود و
حداقل  ٢٢فعال حقوق بگير داشت :يک
مدير ،معاون ،تعدادی ھمکار و منشی .مدير
يا مسئول ژنوتدل به دبيرخانه حزب بلشويک
جوابگو بود .وی نه تنھا بر تمام امور داخلی
ژنوتدل نظارت می کرد ،بلکه تمام عرصه
ھا و مسائلی که بنوعی به زنان مربوط می
شد در حيطه مسئوليت ھای او قرار داشت.
بطور مثال مسئول ژنوتدل با بخش مادران و
نوزادان وزارت بھداشت ،کميسيون مبارزه
با فحشاء ،کومسومول )سازمان جوانان
کمونيست( ،ارگان ھايی که با امور خواربار
و تغذيه ،بيمه ،آموزش و پرورش و رفاه
اجتماعی سر و کار داشتند ،ارتباط بسيار
نزديکی داشت .رھبران زن بلشويک که
عھده دار مسئوليت ھای ديگری بودند ،مانند
"له به دوا" مسئول بخش مادری وزارت
بھداشت ،کروپسکايا مسئول آموزش و
پرورش و ماريا اوليانووا که مسئوليت ھای
ژورناليستی داشت ،فعاليت ھای خود را با
ژنوتدل مرتبط نگه می داشتند.

باين ترتيب جنبش زنان بلشويک از
حيطه صرف بخش زنان حزب بسيار
فراتر می رفت .سازمان ھای محلی
ژنوتدل در ھر منطقه ای به کميته ھای
حزبی در آن منطقه مرتبط بودند .فعالين
ژنوتدل را زنان حزبی داوطلب تشکيل
می دادند .برای آگاه کردن زنان به حقوق
و مسئوليت ھای جديدشان و برای بسيج
و سازمان دادن آنھا ،ژنوتدل به يک
شبکه گسترده ارتباطی قوی نياز داشت
که بويژه بتواند در ميان زنان روستايی
که در محيط ھای سنتی و دور افتاده و
ايزوله زندگی می کردند ،نفوذ کند.
از آنجا که بيسوادی يک عامل بازدارنده
مھم بود ،ژنوتدل مبارزه با بيسوادی را
بعنوان يکی از وظايف مھم خود قرار
داد .مبارزه با بيسوادی يکی از کمپين
ھای مھم حزبی و دولت نوين کارگری
محسوب می شد که لنين بويژه تاکيد
بسياری بر آن داشت .باال رفتن سطح
سواد ميان زنان به ژنوتدل و از طريق
آن به حزب امکان می داد که به بخش
ھای ھر چه وسيعتری از زنان دسترسی
پيدا کند.
خوب است که به چند آمار در رابطه با
درصد بيسوادی در روسيه تزاری و
حدود يک دھه پس از انقالب توجه کنيم:
در سال  ١٨٩٧از کل جمعيت روسيه
فقط  ،٢٨/۴٪يعنی کمی بيش از يک
چھارم مردم و تنھا  ١۶/۶٪زنان باسواد
بودند؛ در سال  ١٩٢۶يعنی حدود  ٩سال
پس از انقالب ،عليرغم شرايط سخت
سياسی ،نظامی و اقتصادی ،دولت
شوراھا موفق شد تا سطح سواد را در
ميان کل جمعيت به  ۵٩/۶٪و برای زنان
تا  ۴٢/٧٪افزايش دھد که در اين ميان
 ٣۵/۴٪زنان روستايی و  ٧۴٪زنان
شھری باسواد محسوب می شدند.

تبليغ و ترويج
ژنوتدل انتشارات متعددی داشت:
رابوتنيتسا" ارگان مرکزی آن بود و
"کمونيستکا" ارگان تئوريک آن محسوب
می شد .بعالوه ،بولتن ھای داخلی و
نشريات محلی از قبيل "زن دھقان"،
"نماينده" و "زن سيبريايی سرخ" را بايد
برشمرد .در مجموع ھجده نشريه زنان
وجود داشت که تيراژ آنھا در سال ١٩٣٠
به  ۶٧٠ھزار می رسيد .عالوه بر اين
نشريات ،ژنوتدل کالسيک ھای
مارکسيستی درباره مساله زن را در شکل
جزوات کوچک چاپ کرده و وسيعا به
پخش آن اقدام می کرد .و باالخره ارگان
ھای حزبی ھمه صفحاتی را به مسائل
زنان اختصاص داده بودند.
اما تبليغات کتبی در کشوری که بخش
اعظم زنان آن بيسواد بودند ،کافی نبود.
ژنوتدل "رفتن به ميان مردم" را بعنوان
يک سياست مھم خود بمنظور دسترسی به
توده زنان و اشاعه آگاھی در ميان بخش
ھای وسيع آنان اتخاذ کرد .استايتز ،مورخ
معروف جنبش زنان در شوروی ،اين
چنين درباره فعاليت ھای ژنوتدل سخن
می گويد:
"تا ھر کجا که خط راه آھن می رفت،
قطار تبليغاتی ھم به آنجا سر می کشيد.
در مناطق وسيع گاما و ولگا قايق تبليغاتی
بھتر کار می کرد .در
صفحه ۵

مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان!
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شماره ١٠۶

انقالب اکتبرو رھايی زن ٣-
بسيج سياسی  -اجتماعی زنان
ژنوتدل ،بخش دوم ...
مناطق آسيای مرکزی "چادر ھای راه پيما"
ستادھای متحرک فعالين ژنوتدل را تشکيل
می داد که به نقاط دور افتاده برای دسترسی
به زنان ستمديده مسافرت می کردند.
زينويف ،مسئول حزبی منطقه پطروگراد،
در يک سخنرانی در سال  ١٩٢٠پيشنھاد
نمود که از آنجا که بيشتر زنان قادر به
خواندن و نوشتن نبودند و به ابتکار خود ھم
در جلسات شرکت نمی کردند ،حزب می بايد
از طريق ارسال واحدھای تبليغاتی به حمام
ھای عمومی که "زنان ھميشه در آنجا به
غيبت مشغول بودند" به سراغ آنھا برود .در
شھرھا زنان کمونيست جوان در ستادھای
محلی ژنوتدل که معموال فقط شامل يک اتاق
می شد ،جمع می شدند تا راھنمايی ھای الزم
را دريافت کنند و سپس به کارخانه ھا و
محالت برای سازماندھی زنان ،برگزاری
ميتينگ و يا استقرار محل مطالعه رھسپار
می شند .در دھات نيز ھمين شکل کار منتھی
با مشکالت بسيار بيشتر پيش می رفت .در
آنطرف اين شبکه تبليغاتی زن کارگر يا
دھقان قرار داشت که موضوع اين تجربه
وسيع در ارتباطات اجتماعی بود".
کنفرانس نمايندگان زنان کارگر و دھقان
برای رھا ساختن زنان الزم بود که آنھا
مستقيما به فعاليت ھای سياسی  -اجتماعی
جذب شوند .لذا يک مکانيزم بسيار مبتکرانه
بمنظور تحقق اين ھدف اتخاذ شد" .کنفرانس
ھای نمايندگان زنان کارگر و دھقان" يا
جلسات نمايندگان بصورت يک مدرسه
دائمی در سياست و آزادی تشکيل شد.
نمايندگان در حوزه ھای مختلف انتخاباتی
توسط زنان کارگر و دھقان برای يک دوره
کوتاه سه تا شش ماھه انتخاب می شدند.
نسبت نمايندگان بازاء ھر  ۵کارگر يکی و
ھر  ٢۵دھقان يک نفر بود.
خود پروسه انتخابات نقش مھمی در سياسی
کردن و ارتقاء آگاھی زنان رنجديده و

زحمتکش بازی می کرد .کولونتای در
اين رابطه نوشته است که "وقتی زن مو
سفيد عقب مانده ی غيرحزبی نماينده
خود را انتخاب می کند ،احساس می کند
که يک عمل سياسی انجام داده است".
نمايندگان در کالس ھا و جلساتی که
تحت نظارت حزب قرار داشت ،شرکت
می کردند و سپس بعنوان کارآموز در
بخش ھای مختلف فعاليت ھای عمومی -
اجتماعی ،بطور مثال کارخانه ھا،
شوراھا ،اتحاديه ھای کارگری و ارگان
ھای خدمات عمومی به فعاليت می
پرداختند.
در اين سيستم آموزشی نمايندگان در عين
حاليکه چگونگی کارکرد دولت و ارگان
ھای دولتی را فرا می گرفتند در فعاليت
ھای اجتماعی نيز شرکت می کردند.
معموال نمايندگان در فعاليت ھای مربوط
به رفاه اجتماعی ،آموزش و پرورش و
امور بھداشتی شرکت می جستند؛ از
جمله ايجاد موسسات نگھداری از
کودکان ،غذاخوری ھای عمومی،
بيمارستان ھا ،خانه ھای مادران و
زايشگاه ھا ،پرورشگاه ھا و مدارس.
بعضا آنھا در فعاليت ھای ديگری مثل
خدمت در دادگاھھای مردم ،حتی در
ظرفيت قاضی بکار گرفته می شدند .اين
نمايندگان در پايان خدمتشان ھم به
ژنوتدل و ھم به حوزه انتخابيه شان
گزارش ماموريتشان را ارائه می دادند.
در واقع می توان گفت که اين نمايندگان
در يک دوره سه ماھه ھم در نقش
سياستمدار منتخب و ھم در نقش يک
سازماندھنده امور ،در نقش يک مبلغ و
باالخره يک منتقد خدمت می کردند.
يکی از اھداف اصلی سيستم کنفرانس
ھای نمايندگان دادن آموزش سياسی به
زنان نماينده و پرورش آنھا برای عھده

صفحه ۵
دار شدن موقعيت ھای رھبری در دولت
بود .باين علت ژنوتدل بحق خود برای
تعيين و نظارت بر نوع کارھايی که به
کارآموزان سپرده می شد ،پافشاری می
کرد .اين سيستم در جلب زنان به سياست
و حزب نقش مھمی داشت .موقت بودن
نمايندگان در نظر ژنوتدل يک امتياز مھم
اين سيستم بشمار می آمد .باين ترتيب
زنان از محيط زيست و کارشان جدا نمی
شدند و می توانستند تجربيات و آموخته
ھايشان را به زنان ديگر انتقال دھند.
کولونتای در رابطه با يکی از محسنات
اين سيستم چنين گفته است" :زنی که از
يک دھکده پرت و دورافتاده به مسکو
رفته است ،وقتی به ده باز می گردد يک
شخصيت مھم به حساب می آيد .می توان
مطمئن بود که سفر او به يک واقعه مھم
در کل ده بدل می شود ".در اين سيستم
آموزشی زنان محروم جامعه آموزش و
تجربه و از ھمه مھمتر اعتماد بنفس الزم
برای درگير شدن در فعاليت ھای
اجتماعی و سياسی را بدست می آورند.
کل شبکه نمايندگان که يک سازمان غير
حزبی ،توده ای و داوطلبانه بود يک شيوه
برخورد مبتکرانه و خالق به آموزش
سياسی ،تعليم و تشکل زنان محسوب می
شد .مشکل است به دقت تعيين کرد چه
تعداد زن در اين فعاليت ھا شرکت کرده
اند .ولی طبق گزارش تشکيالتی کميته
مرکزی به کنگره سيزدھم حزب در سال
 ١٩٢۴تعداد ۴۶٠ھزار نماينده در شھرھا
و  ١٠٠ھزار نماينده در روستاھا وجود
داشت .در سال  ١٩٢۶گزارش شد که
تعداد حدود  ۶٢٠ھزار زن در  ۶ھزار
کنفرانس در شھرھا و  ١٢ھزار کنفرانس
در روستاھا شرکت داشته اند و تا سال
 ١٩٢٨تعداد دو ميليون و پانصد ھزار
نفر زن زحمتکش روستايی و کارگر
بعنوان نماينده خدمت کرده بودند.
ژنوتدل وظيفه خود قرار داده بود که بر
اجرای قوانين حمايت از کار زنان و
کودکان نظارت کند .در آخر سال ١٩١٩
ژنوتدل ابالغيه ای صادر کرد که طبق آن
ھر کارخانه و واحد توليدی موظف بود
يک نماينده را در ھيات بازرسی کارخانه
بگمارد تا وی شرايط کار زنان کارگر را
مورد بازرسی قرار
صفحه ۶

برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى!
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انقالب اکتبرو رھايی زن ٣-
بسيج سياسی  -اجتماعی زنان
ژنوتدل ،بخش دوم ...
دھد و اطمينان حاصل کند که قوانين حمايتی
زنان کارگر باجراء در می آيد .او ھمچنين
موظف بود که در کارخانه جلسات درس و
بحث در مورد شرايط و حقوق کار تشکيل
دھد.
ژنوتدل در عرصه جنگ داخلی
ژنوتدل ھمچنين کمپين وسيعی برای جلب و
بسيج زنان در فعاليت ھای جنگ داخلی
سازمان داد .فعاليت ھای ژنوتدل عمدتا به
کارھای پشت جبھه مربوط می شد .زنان در
خدمات پزشکی ،در بخش ھای سياسی ارتش
سرخ ،در شبکه ارتباطاتی و در بريگادھای
کار شنبه ھا و يکشنبه ھا شرکت فعال
داشتند .کمپين ھايی عليه فرار از خدمت
سربازی و عليه بيماری ھای اپيدميک
تشکيل شد .کمک رسانی به خانواده ھای
سربازان ارتش سرخ و کودکان بی
سرپرست يکی ديگر از عرصه ھای فعاليت
ژنوتدل در دوران جنگ داخلی بشمار می
آمد.
شرکت زنان در فعاليت ھای مستقيما نظامی
و در جبھه ھا و نقش آنان در فعاليت ھای
پارتيزانی ھيجان زيادی آفريد و اغلب در
رمان ھا مورد ستايش قرار گرفته است .در
موارد زيادی زنان نقش ھای مھمی در
عرصه فعاليت نظامی داشتند ،بطور مثال در
بسيج مردم در دفاع از پطروگراد؛ اما
عموما فعاليت ھای آنھا به فعاليت ھای پشت
جبھه ای محدود می شد .در اکتبر ،١٩٢٠
کولونتای اعالم کرد که حدود  ١٨۵٠زن
ارتش سرخ کشته ،مجروح و يا اسير شده
اند.
مادران تنھا ،کودکان بی سرپرست
جنگ ،انقالب و جنگ داخلی پايه ھای
خانواده کھن را متزلزل کرده بود .ميليونھا
مرد برای جنگ بسيج شده و تعداد زيادی
جان خود را از دست داده بودند .در نتيجه

اين شرايط ،زنان بسياری مجبور به
اداره خانواده ھای خود به تنھايی بودند.
اپيدمی ھا ،قحطی و تخليه مردم از
شھرھای منطقه جنگی ،نابسامانی ھای
اجتماعی را صد چندان کرده بود .در
سال  ،١٩٢٠کروپسکايا ارزيابی خود از
شرايط اجتماعی و موقعيت زنان را در
نشريه کمونيستکا برشته تحرير درآورد.
او نوشت سالھا جنگ زنان را به موقعيت
مستقل تری سوق داده است؛ روابط ميان
زن و مرد آزادتر و در ضمن صريحتر
و بی تزوير تر از مناسبات ازدواج
بورژوايی شده است .ولی ھمچنين در
نتيجه مشقات جنگ فحشاء گسترش
بسياری يافته است؛ سقط جنين
غيرقانونی که در موارد بسياری به
بيماری و يا مرگ زنان می انجامد وسيع
شده و صدھا ھزار کودک بحال خود رھا
شده اند.
کروپسکايا در ادامه توصيف اين شرايط
نابسامان از دولت خواستار شده بود که
سريعا در جھت کمک به مادران و
کودکان محتاج اقدام نمايد ،خدمات
درمانی ،مھدھای کودک و پروشگاه
ھايی که در آنجا بتوان از کودکان
بدرستی نگھداری کرد را تامين کند.
بخش اعظم اين وجه از فعاليت ھای
دولت ،يعنی سازمان دادن و ايجاد
موسسات عمومی نگھداری از کودکان و
غذاخوری ھای عمومی و غيره ھم بعھده
ژنوتدل قرار داشت.
فحشاء و سقط جنين
ژنوتدل ھمچنين با ھمکاری کميساريای
دادگستری و رفاه اجتماعی بر آن شد که
راھی برای حل مساله فحشاء و عوارض
ناگوار سقط جنين غيرقانونی بيابد.
بعنوان اولين قدم ،ھر دوی اينھا قانونی
اعالم شد .به مساله سقط جنين از زاويه

صفحه ۶
سالمتی زنان نگاه شد و عليرغم آنکه
اذعان شد سقط جنين يک پديده ی بسيار
ناگوار اجتماعی است ،اما از آنجا که
شرايط اقتصادی و اجتماعی سخت و
نابسامان بھررو زنان بسياری را به سقط
جنين وادار می کرد ،تصميم گرفته شد که
تا زمانيکه به اين شرايط سخت و مشقت
بار پايان داده شود و با بقايای فرھنگ و
اخالقيات بورژوايی کامال مبارزه شود،
سقط جنين بطور رايگان و در
بيمارستانھای دولتی و توسط پزشک
متخصص در اختيار زنان قرار داده شود.
اما انجام آن بطور خصوصی و برای
دريافت پول غيرقانونی اعالم گرديد و
مجرمين تحت پيگرد قانونی قرار می
گرفتند.
قانونی کردن فحشاء باين صورت انجام
گرفت که قربانيان فحشاء يعنی فواحش
تحت پيگرد قانونی قرار نمی گرفتند ،اما
استفاده از آن يک جرم محسوب می شد و
واسطه ھا نيز تحت پيگرد قانونی قرار
می گرفتند .ژنوتدل برای مبارزه با فحشاء
مبارزه برای بھبود شرايط زيست و کار
زنان و ھمچنين مبارزه با اخالقيات
بورژوايی را در دستور خود قرار داد تا
باين صورت با داليل وجودی و ريشه ای
فحشاء مبارزه شود.
کمونيسم جنگی
نھمين کنگره حزب در سال  ١٩٢٠طرح
تروتسکی برای ميليتاريزه کردن کار را
بتصويب رساند .در اين سالھا جنگ
داخلی و فشارھای دولتھای امپرياليستی،
قحطی و کمبود مواد اوليه و اساسی مورد
نياز مردم ،محدوديتھای اقتصادی ،سياسی
و نظامی بسياری را بر دوش دولت
کارگری جوان و مردم قرار داده بود.
اعالم می شد که شرايط اضطراری عمال
چنين طرحھايی را به دولت تحميل کرده
است .بدنبال تصويب اين طرح از ژنوتدل
خواسته شد که "وظايف توليد" را در
الويت وظايف و فعاليتھای خود قرار دھد.
ژنوتدل در پاسخ به اين وظيفه مبرم
کنفرانس ھای وسيعی برای زنان
غيرحزبی تشکيل داد که در آنھا چگونگی
باالبردن بارآوری کار ميان زنان کارگر
و دھقان به بحث گذاشته می شد.
صفحه ٧

تقابل با اسالم سياسی يک جبھه مھم جنبش آزادی زن است!

آزادی زن

صفحه ٧

شماره ١٠۶

انقالب اکتبرو رھايی زن ٣-
بسيج سياسی  -اجتماعی زنان
ژنوتدل ،بخش دوم ...
در متن اين فعاليتھا ،ژنوتدل ھمواره بر
رعايت کامل حقوق حمايت از کار زنان و
مادران و بھبود واقعی شرايط زندگی
روزمره زنان تاکيد می کرد" .سامويلووا"،
يکی از کادرھای رھبری ژنوتدل ،در نوشته
ای تاکيد کرد که برای باال بردن بارآوری
کار زنان "بايد از منافع عملی و بالواسطه
زنان کارگر رھسپار شد … .حتی
کوچکترين بھبود در شرايط زندگی آنھا
بھترين تبليغ برای توليد است که بارآوری
کار را بيشتر از پنجاه سخنرانی آتشين باال
خواھد برد ".سامويلووا اصرار داشت که ھر
يک از اين کنفرانس ھا با پروژه ھای
"کمک بخود" که کليه اعضای کنفرانس در
آن شرکت می کردند ،خاتمه يابد .ھدف از
اين پروژه ھا درگير کردن زنان در فعاليت
ھايی بود که بمنظور بھبود وضع زيست و
کارشان طرح ريزی می شد .خود او يک
نمونه از استانی را يادآور شد که در آنجا
کنفرانس زنان  ٣٨مھد کودک برای کودکان
زنان دھقان که پيش از اين بقول سامويلووا
"از مھد کودک مثل طاعون وحشت داشتند"
ايجاد کرده بود.
ژنوتدل ھمواره حتی در اين شرايط
اضطراری موکدا خواستار بود که قوانين
حمايتی کار بايد رعايت شود .نمايندگان
ژنوتدل به ارگانھای دولتی مسئول کار
موظف ھمگانی اعزام می شدند تا بر اجرای
اين قوانين نظارت کنند .آنھا موظف بودند که
ھر نوع تجاوز از اين قوانين را گزارش
کنند .کولونتای بخصوص بر اين وجه از
فعاليتھای ژنوتدل که خود پيش از اين آنرا
"آژيتاسيون از طريق عمل" خوانده بود،
تاکيد بسيار داشت .کولونتای مھمترين اھداف
و مسئوليتھای ژنوتدل را در طرحی که به
کنگره سراسری فعالين ژنوتدل ارائه کرد،
باين صورت فرموله نمود:
"بخشھای زنان در فعاليت شان بايد از اين
موضع رھسپار شوند که سازمان و جنبش

زنان و مردان کارگر يکی و غيرقابل
تجزيه است .ولی اين بخشھا بايد استقالل
خود را از اين نظر حفظ کنند که وظايف
و اقدامات خالق به حزب معرفی کنند؛
ھدف واقعی و کامل رھايی زنان را
ارتقاء دھند و در ھمان زمان بعنوان
نمايندگان اين قشر ،از منافع زنان که
سالمت و شادابی نسلھای آينده عمدتا به
آنھا بستگی دارد ،حمايت کنند".
طرح کولونتای تاکيد می
در واقع اين
ِ
کرد که اصلی ترين وظيفه ژنوتدل تبديل
شدن به نماينده منافع زنان درون حزب و
دولت است .اين طرح توسط کنگره
بتصويب رسيد .اما خود کولونتای به
فعاليتھای ديپلماتيک در خارج کشور
منتقل شد.
نپ
آغاز سياست نوين اقتصادی )نپ( در
اوايل سال  ١٩٢١شرايط جديدی را در
مقابل ژنوتدل قرار داد .مسائل و
معضالت جديدی مطرح شد .جدی ترين
آنھا رشد وسيع بيکاری ميان زنان بود.
يکی از اھداف نپ افرايش بارآوری و
سودآوری موسسات دولتی بود که در
نتيجه اين سياست صدھا ھزار کارگر
ساده بيکار شدند .ھمزمان با اين مساله
ارتش سرخ از حالت بسيج جنگی خارج
شد و ھزارھا مرد بيکار ھم به بازار کار
وارد شدند .اين دو فاکتور تاثير بسيار
مھمی بر اشتغال زنان داشت .ژنوتدل
عليه اين شرايط ھشدار داد و مقاالت
متعددی در دفاع از کار زنان و در انتقاد
از اين شرايط ھرج و مرج در
کمونيستکا منتشر کرد.
کمونيستکا در اين باره می نوشت که
زنان بيشماری را بدون در نظر گرفتن
شرايط شان و بدون در نظر گرفتن
عواقب اجتماعی و سياسی چنين اقدامی

بيکار می کنند .بطور مثال در صنايع
غذايی تقريبا تمام کسانی که بيکار شده
بودند زن بودند .کمونيستکا اين را
"اخراج بدون دليل زنان" توصيف کرد
که بر ھيچ مالحظه قابل دفاع اقتصادی،
اجتماعی و يا سياسی استوار نبود و تنھا
از تعصبات ريشه می گرفت .کمونيستکا
پيش بينی کرد که در اقدامات اوليه نپ،
يک سوم زنان کارگر يعنی حدود ٩٠٠
ھزار زن شغل خود را از دست می دھند.
از آنجا که کارگران ساده يا غير ماھر
اولين دسته از کارگرانی بودند که شغل
خود را از دست می دادند و زنان کارگر
عمدتا جزء اين دسته از کارگران
محسوب می شدند ،ژنوتدل جلساتی از
زنان کارگر سازمان داد که طی آنھا
مھارت ھايی که برای رشته ھای مختلف
الزم بود به آنھا آموزش داده می شد.
ژنوتدل تالش می کرد که راھھايی برای
ارتقاء مھارت و تخصص زنان پيدا کند.
ھمچنين جمع ھايی از زنان کارگر بيکار
سازمان می داد که در آنھا زنان به
خياطی يا بافندگی با ھدف فروش
محصول کارشان مشغول می شدند.
موقعيت رفاھی زنان با توجه به بيکاری
وسيع و ھمچنين باين دليل که دولت
بودجه رفاه اجتماعی و اموری از قبيل
پروشگاھھا ،زايشگاھھا ،مھدھای کودک
و خدمات اجتماعی ديگری را که در وھله
اول به زنان مربوط می شد بميزان قابل
توجھی کاھش داده بود ،بسيار وخيم بود.
شرايط اقتصادی و اجتماعی دوران نپ
بر تمام جوانب برنامه ژنوتدل برای
رھايی زنان ،تاثيرات زيانباری گذاشت.
بيکاری وسيع ميان زنان ،از يکسو منجر
به رشد فحشاء شده بود و از سوی ديگر
زنان بسياری را دوباره به کنج خانه
فرستاده بود .ديگر اصل دستمزد برابر در
مقابل کار برابر و قوانين حمايتی از کار
زنان حتی در موسسات دولتی ھم بدرستی
رعايت نمی شد .در موسسات خصوصی
پراکنده که در ھمه جا مثل قارچ می
روئيدند و سود تنھا محرکشان بود،
اشکالی از استثمار کار زنان بطور
مخفيانه اعمال می شد که از زمان انقالب
بی نظير بود .کاھش حمايت دولتی از
برنامه ھای رفاه
صفحه ٨

حقوق زن نه شرقی است نه غربی ،جھانی است!

آزادی زن

صفحه ٨

شماره ١٠۶

انقالب اکتبرو رھايی زن ٣-
بسيج سياسی  -اجتماعی زنان
ژنوتدل ،بخش دوم ...
اجتماعی ،ژنوتدل را مجبور ساخت که
راھھای ديگری برای تامين خدمات اجتماعی
برای زنان بيابد .بدين ترتيب ژنوتدل به
کمک اتحاديه ھای کارگری ،تعاونی ھا و
جمعيت ھای کمک متقابل پروژه ھايی تحت
عنوان کمک بخود برای زنان سازمان داد.
در ژانويه  ،١٩٢٣ژنوتدل چاپ مجدد
رابوتنيتسا را که در سال  ١٩١٨بعلت کمبود
کاغذ متوقف شده بود ،از سر گرفت .ژنوتدل
در بحث و پلميک ھايش بيش از ھر زمان
ديگر بر اھميت بھبود زندگی روزمره زنان،

بعنوان يک وظيفه مھم تاکيد می کرد و
"اجتماعی کردن زندگی روزمره" را
بعنوان يک شعار مھم روز جھانی زن
در ھمين سال انتخاب کرد.
ژنوتدل در دستيابی به اين ھدف با
مشکالت عظيمی روبرو بود .در مارس
 ١٩٢٣زنان نزديک به  ۵٩٪بيکاران
در پطروگراد و  ۶٣٪بيکاران در مرکز
نساجی در "ايوانو  -وز  -نسه نسک" را
تشکيل می دادند ٨٠ .تا  ٩۵درصد
بيکاران در صنعت نساجی مسکو،

پطروگراد و ايوانو  -وز  -نسه نسک را
زنان می ساختند .به ھمت ژنوتدل
کميساريای کار بخشنامه ای صادر کرد
که طی آن اعالم شده بود در مواردی که
مردان و زنان از يک مھارت
برخوردارند ،زنان نبايد جزء اولين
کسانی باشند که اخراج می شوند .بر
مساله سھميه بندی مشاغل برای حفظ
مشاغل زنان ھم تعمق شد ولی بنظر
ژنوتدل اين امر امکانپذير نبود .استفاده از
کار زنان حتی نزد برخی از اعضای
حزب ،با توجه به اصل دستمزد برابر و
حقوق ويژه حمايتی از زنان ،مقرون به
صرفه نبود .در نتيجه ژنوتدل در عرصه
حقوق حمايتی از کار زنان مجبور به
عقب نشينی شد و باالخره در سال ١٩٢۴
با لغو قانون ممنوعيت کار شبانه برای
زنان موافقت نمود تا بدين ترتيب
کارفرمايان بھانه کمتری برای اخراج
زنان داشته باشند.

زن و سرمايه داری
نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع سرمايه دارى نيست .اما
سرمايه دارى اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل
بخشيده و به يک رکن مناسبات اقتصادى و اجتماعى معاصر بدل
کرده است .ريشه نابرابرى و بى حقوقى امروز زن ،نه در افکار
کھنه و ميراث فکرى و فرھنگى نظام ھا و جوامع منقرض شده و
پيامبران و مذاھب عصر جاھليت ،بلکه در جامعه سرمايه دارى
صنعتى و مدرن امروز نھفته است .نظامى که به تقسيم جنسى
انسان ھا در قلمرو توليد به عنوان يک عامل مھم اقتصادى و
سياسى در تضمين سودآورى سرمايه مينگرد .ايجاد انعطاف
پذيرى نيروى کار در اشتغال و اخراج ،ايجاد شکاف و رقابت و
کشمکش درونى در اردوى مردم کارگر ،تضمين وجود بخش ھاى
محروم تر در خود طبقه کارگر که پائين نگاھداشتن سطح زندگى
کل طبقه را مقدور ميسازد و باالخره مخدوش کردن خودآگاھى
انسانى و طبقاتى بشريت کارگر و دوام بخشيدن به آراء و افکار
و تعصبات کھنه و پوسيده و فلج کننده ،برکات ستمکشى زن
براى سرمايه دارى مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمايه در
دنياى امروز است.
اعم از اينکه سرمايه دارى ذاتا و بطور کلى با برابرى زن
خوانايى داشته باشد يا خير ،سرمايه دارى انتھاى قرن بيستم
بطور مشخص خود را بر اين نابرابرى بنا کرده است و به سادگى
و بدون مقاومت سرسختانه و قھرآميز از آن عقب نمى نشيند.

نشريه آزادی زن را توزيع کنيد!

ادامه دارد...

