بيانيه حزب کمونيست ايران( مارکسيست – لنينيست – مائوئيست(
به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن
تا زمانی که يک زن در جهان تحت ستم باشد ،هيچکس بواقع آزاد نيست! مائوتسه دون
هشتت متارس ،روز جتهانی زنتان از ستنن متانتدگتار و پتر افتتخار جتنبش کمونيستتی جتهان استت .ايتن روز نتشانته و يتادآور آن
استت که بتدون رهتائی زنتان از يتوغ پتدرستالری و کسب بترابتری کامتل بتا متردان ،دستت يتابی بته جتهان کمونيستتی امکان
نتدارد  .از زمتانی که جتنبش کمونيستتی ايتن روز را بتعنوان روز زن تتعيين کرد ،متبارزه بترای بته رستميت شتناستانتدن ايتن
روز ،جتتزء لينفک متتبارزات رهتتائی بتتخش زنتتان بتتوده استتت .هتتر ستتال ،متتيليون هتتا زن در اقصی نتتقاط جتتهان در
بتزرگتداشتت ايتن روز بتزرگ بته ختيابتان هتا سترازيتر می شتونتد تتا نتويتد آيتنده ای را دهتند که زنتجيرهتای ستتم و استتثمار
را از دست و پای خود و پيکر جهان پاره خواهند کرد.
تتاريتخا جتنبش کمونيستتی ايتران بته متثابته پيشتروتتريتن نتيروی جتامتعه ،نتقش بترجستته ای در بتيداری و شکوفتائی جتنبش
رهتائی زنتان ايتران بتازی کرده استت .امتا نتتوانستته ايتن نتيروی عتظيم اجتتماعی را بته متثابته تتوفتانی بترای درهتم شکستن
دژهتای ارتتجاع و ستنت و خترافتات بترانتگيزد و استف انتگيز آنکه در جتريتان انتقلب 57ستياستت و عتمل پيشتروئی را در
ايتن زمتينه پتيشه نکرد  .امتروز نتيز بته دلتيل کمرنتگ شتدن تتئوريتهای رهتائی بتخش کمونيستتی در متيان کمونيستتها ،اکثريتت
آنان قادر به درک ظرفيت عظيم جنبش رهائی زنان نيستند.
يک حتقيقت تتلخ را بتايتد بتا صتراحتت بته اطتلع نستل جتوان کمونيستتها رستانتد و از آن جتمعبندی کرد تتا تکرار نتشود  :اولين
حتمله رژيتم ختمينی بته حتقوق متردم و آمتال و آرزوهتای انتقلبی و رهتائی بتخش آنتان ،بتا حتمله بته زنتان آغتاز شتد .امتا جتنبش
کمونيستتتی در کليت ختتود ايتتن حتتمله را بی جتتواب گتتذاشتتت  27.ستال يکی از بترنتامته هتای مترکزی رژيتم حتمله بته
زنتان استت و 27نتيز در جتواب بته چتابتش هتای وقتيحاتته رژيتم بتا فتقدان رزمتندگی از ستوی اکثر ستازمتانتها و احتزابی که
ختود را کمونيستت متيدانتند روبترو هستتيم .آيتا ايتن کارنتامته نتيازی بته نتقد نتدارد؟ ريتشه هتای فکری و طتبقاتی ايتن بترختورد
چيستت؟ آيتا ختصلتش کمونيستتی استت؟ اگتر نيستت ادامته هتمان روش بتا اشکال کمی تتغيير يتافتته تتر چيستت؟ آيتا بهتتر نيستت
که بترای متمانتعت از ادامته آن دستت بته يک نتقد ريتشه ای از ايتن مستئله بتزنتيم؟ کی اينکار انتجام ختواهتد شتد و چته کسانی
بايد اينکار را انجام دهند؟*
جتتتمهوری استتتلمی بتتتلفتتتاصتتتله پتتتس از قتتتدرت گتتتيری حتتتمله بتتته حتتتقوق زنتتتان را شتتتروع کرد .بتتتتا ايتتتتن
حتمله شتيپور بترنتامته اجتتماعی اش را نتواختت که تتقويتت زنتجيرهتای روابتط پتدرستالرانته بتود .فترصتی بتود تتا کمونيستتها
در متقابتل ايتن بترنتامته اجتتماعی ارتتجاعی ،بترنتامته رهتائی بتخش انتقلب پترولتتری مبتنی بتر بترابتری کامتل زن و مترد را بته
اهتتزاز درآورنتد .امتا چتنين نکردنتد  .جتمهوری استلمی بتا ايتن حتمله ،ختصلت تتئوکراتيک رژيتمش را اعتلم کرد .فترصتی
بتود تتا کمونيستتها کارزار ايتدئتولتوژيک نتقد خترافته و متذهتب و ستنت دامتن زنتند و ختواستت دمتوکراتيک صتد ستالته جتدائی
ديتن از دولتت را بتلند کنند .امتا چتنين نکردنتد  .در متقابتل حکم قترون وستطائی حتجاب اجتباری زنتان بتا شتعار»متا انتقلب
نکرديتم تتا بته عتقب بترگترديتم «بته ختيابتان هتا ريتختند .فترصتی بتود تتا جتنبش کمونيستتی بته پتتانستيل انتقلبی ايتن نتيروی
اجتتتماعی پی بتترد !امتتا جتتنبش کمونيستتتی بتتا بتته اهتتتزاز در نتتياوردن پترچتم متبارزه زنتان ،اولتين چتالتش ستياسی و
ايدئولوژيک و اجتماعی بزرگ جمهوری اسلمی را بی جواب گذاشت .آيا وقتش نيست بپرسيم چرا؟
چترا کمونيستتها حتمله رژيتم ختمينی بته زنتان را صتف آرائی ستياسی و ايتدئتولتوژيک يک طتبقه ارتتجاعی تتازه بته قتدرت
رستيده جهتت استتقرار و تحکيم ديکتاتتوری فتاشتيستی اش عتليه طتبقه کارگتر و بتقيه ختلق را نتديتدنتد؟ بتدلتيل غتلبه ختط
اکونتوميستتی که متبارزه بترای ستياستت انتقلبی ،متبارزه عتليه متذهتب و ستنت و روابتط اجتتماعی ارتتجاعی متيان انتسان هتا

را بخشی از متتبارزه طتتبقاتی طتتبقه کارگتتر نمی ديتتد؛ بتتدلتتيل نتتفوذ ختتط راستتت ضتتد امتتپريتتاليستتتی که حتتضور روابتتط
امتپريتاليستتی را در وجتود رژيتم حتاکم و بتافتت اقتتصادی – اجتتماعی جتامتعه نمی ديتد و آن را پتديتده متاورای مترزهتا قتلمداد
می کرد.
جنبش کمونيستی بدليل احيای سرمايه داری در چين سوسياليستی خود را در موضع دفاعی می ديد و با همان تعرض و
حترارت که نتيروهتای متذهتبی بتيرق ختود را بتلند کرده بتودنتد ،پترچتم ايتدئتولتوژی کمونيستتی و متقابتله بتا ديتن و خترافتات و
ستنت را بتلند نکرد .در شترايطی که بتدتتريتن هتای جتامتعه بتا ايتمانی کور بترای ايتدئتولتوژی و بترنتامته اجتتماعی ارتتجاعی
ختود يتورش آوردنتد ،وجتود"بهترين ها "را تتزلتزل فترا گترفتته بتود .اهتميت نتدادن بته مستئله زنتان و متبارزه بترای آن را بتايتد
در ايتن چتارچتوب ديتد که ختط تتمايتزات جتنبش کمونيستتی بتا جتامتعه کهن کمرنتگ شتده بتود  .بی جتواب گتذاشتتن حتملت
رژيم خمينی به زنان ،باری است که سنگينی آن را هنوز جنبش کمونيستی ما بر دوش خود حس می کند.
کمونيستتها ربتط مستئله زنتان بته ايتدئتولتوژی و بترنتامته کمونيستتی ،بته ريتشه کن کردن جتهان کهنه ستتم و استتثمار و بتنای
جتهان نتويتن تتعاون داوطتلبانته انتسان هتا را نتديتدنتد .ربتط مستئله زنتان بته رشتد فترهتنگ کمونيستتی در احتزاب ختود را نتديتدنتد.
ختدمتات عظيمی را که جتنبش رهتائی زنتان می تتوانستت بته رشتد آگتاهی و فترهتنگ کمونيستتی در متيان تتوده هتای زحتمتکش
کند را نتديتدنتد .امتروز هتم بستياری از کسانی که ختود را کمونيستت می نتامتند ،ربتط ايتن هتا را بتهم نمی بتينند .نتظام طتبقاتی
در ستراستر جتهان ،در اشکال متتنوع و بتا ولتع از استارت زنتان تتغذيته می کند .ستوال ايتن استت که چترا ديتدن ايتن حتقيقت
آشکار و عمل کردن بر پايه آن برای بخش بزرگی از کمونيستهای ايران اينقدر سخت است؟
حتال آنکه نتظريته و متتدولتوژی کمونيستتی روشتن کرده که ستتم بتر زن بتطور لينفک بته تقستيم جتامتعه بته طتبقات گتره
ختورده استت و طی هتزاران ستال هتمه و هتر شکلی از ستتم و استتثمار آن را بتا ختود حتمل کرده و متحو ستتم و استتثمار
طتبقاتی بتطورلينفکی وابستته بته رهتائی زنتان استت  .آن"کمونيستتی” که متبارزه رهتائی بتخش زنتان را در ختدمتت متبارزه
بترای متحو جتامتعه طتبقاتی نمی دانتد ،در واقتع چتيزی از التفبای کمونستيم و التفبای متبارزه بترای متحو جتامتعه طتبقاتی نمی
داند!
جتنبش کمونيستتی ايتران بتايتد بتا صتدای بتلند اعتلم کند که مببارزه ببرای رهبائی زنبان يک ببخش تبعيين کننده از مببارزه
ببرای کمونبيسم اسبت .مببارزه ببرای کمونبيسم يعنی مببارزه ببرای مبحو شکاف هبای طببقاتی ،ببرای مبحو آن رواببط
تبولبيدی که انبسان هبا را ببه طببقات تقسبيم می کند ،ببرای مبحو آن رواببط اجبتماعی که ببرخباسبته از ايبن رواببط طببقاتی
است ،و محو آن افکاری که نگهبان اين روابط اجتماعی و اقتصادی است.
جتنبش کمونيستتی ايتران بتايتد بتا صتدای بتلند تتصريتح کند که متبارزه بترای رهتائی زنتان بخشی از متبارزه بترای رهتائی طتبقه
کارگر است :از همين امروز.
روابتط زن و مترد چته در حتيطه اجتتماعی و چته در روابتط جنسی و ختانتوادگی هتمه بتايتد بتر حستب ايتن که چتگونته بته
رهتائی زنتان ختدمتت می کنند نتگريستته شتونتد و ارزيتابی شتونتد .کمونيستتها در ايتن زمتينه صتاحتب اختلقتند .اخلق
کمونيستتی در زمتينه مستئله زنتان ،آن اختلقی استت که متبارزه بترای رهتائی زنتان را پتيش می بترد و بتيرحتمانته در متقابتل
هتر چتيزی که زنتان را تتحقير کرده و بهتر وستيله ستتم بتر آنتان را تتقويتت کند ،می ايستتد .منجتمله عتليه اختلق سنتی و
مذهبی و پورنوگرافي.
درجته فتعال بتودن جتنبش کمونيستتی در رشتد و شکوفتائی جتنبش رهتائی زنتان نتشانته درجته ستازش نتاپتذيتری آن بتا دشتمن و
پيشترو بتودن آن استت .ادعتای متبارزه بتا دشتمن بتدون ستازمتان دادن متبارزه و يتورش بته يکی از ستتون هتای آن ،ادعتائی
بتيهوده استت  .ادعتای متبارزه بتا دشتمن بتدون اتتحاد بتا نيمی از قتربتانتيان ايتن نتظام اقتتصادی و اجتتماعی و فترهنگی ،ادعتائی
کامل توخالی است .اينها الفبای مبارزه انقلبی است که هيچ کمونيستی نبايد فراموش کند.

از فمينيستها بياموزيم!
جتنبش کمونيستتی متا بتايتد پتيش فترضتهای متضر و غتير واقعی در متورد فتمينيسم را کنار بتگذارد  .فتمينيسم)حتتا انتواع
بتورژوائی آن ( در زمتينه نتقد روابتط اجتتماعی و فترهنگی پتدرستالری )پتاتتريتارکی( که جتزو شتالتوده نتظام هتای بترده
داری ،فتئودالتيسم و سترمتايته داری استت ،بته دستتاوردهتای مهمی رستيده استت که جتنبش کمونيستتی بتايتد آنتها را بتررسی
کرده و نتقادانته در بتدنته دانتش تتئوريک ختود جتذب کند .کمونيستتها بتخصوص بتايتد از فمينيستتهای متارکسيست بيشتتر
بتيامتوزنتد  .زيترا آنتان بتا استتفاده از متارکسيسم ،دانتش مهمی را در زمتينه ستتم بتر زن و اينکه چتگونته نتظام سترمتايته داری
جتهانی از آن بترای بتقای ختود استتفاده می کنند ،تتولتيد کرده انتد .فتمينيسم يک تتئوری و بترنتامته بترای سترنتگونی نتظام
سترمتايته داری و جتايتگزينی آن بتا ستوستيالتيسم و گتذر بته کمونتيسم نيستت ،امتا شتالتوده و ستاختتار سنتی جتامتعه را تتضعيف
می کند و مرتبا زير پای نظام کنونی را با ضربه زدن به روابط اجتماعی و افکار و فرهنگ پدرسالرانه خالی می کند.
هتر آيتنه نتقطه حترکت يک کمونيستت ،متبارزه بترای ريتشه کن کردن روابتط اقتتصادی و اجتتماعی استتثمارگترانته در جتهان
کنونی بتاشتد ،مستلما قتادر بته درک اهتميت فتمينيسم بترای انتقلب پترولتتری ختواهتد بتود .اگتر جتنبش کمونيستتی نتقدهتای عتميق
و تتيز فتمينيسم از روابتط پتدرستالری را جتذب نکند ،ستلسله متراتتب سنتی و پتدرستالرانته درون ختودش بتازتتولتيد ختواهتد
شد و در واقع بايد گفت که بازتوليد هم شده است.
در جتنبش چتپ ايتران هستتند کسانی که بته جتنبش زنتان و فمينيستتها حتمله می کتنتنتد .نتبايتد بته دام ايتن متدعتيان دروغتين
کمونيسم افتاد  .ايتن حتملت متشخصه يک گترايتش راستت و متحافتظه کارانته استت که از ستازش هتای ستياسی و اجتتماعی و
ايتدئتولتوژيک بتا دشتمنان متردم ابتائی نتدارد .بترخی کمونيستتها از فتضای متسمومی که ايتن دستته عتليه فمينيستتها ايتجاد کرده
اند در امان نمانده اند.
گترايتشاتی سنتی که بته زنتان فمينيستت کمونيستت حتمله می کنند و مترتتبا بته زنتان ديتگر هشتدار می دهتند که متبادا بتا آنتان
هتمراهی کنيد را بتايتد بتا جتديتت افتشا کرد .ايتنان در عترصته متبارزه ستياسی راستت و متحافتظه کارنتد امتا از ايتن شکايتت می
کنند که جتنبش زنتان لتيبرالی و بتورژوائی استت !عتجبا !بتايتد بته ايتنان گتفت آن جتريتانی بتورژوائی و لتيبرالی استت که
متظاهتر گتونتاگتون روابتط سنتی و پتدرستالری را دستت نتخورده می گتذارد و هتم و غمی در زمتينه ريتشه کن کردن آن از
خود نشان نمی دهد.
جنبش کارگری و جنبش رهائی زنان
گترايتشات راستت و سنتی بترای پتوشتانتدن ضتديتت ختود بتا جتنبش رهتائی زنتان بته استتدللت"کارگتری” نتيز متتوستل می
شتونتد و گتاه در هتيبت پتدران زنتان کارگتر ظتاهتر شتده و می گتويتند بترای اينکه جتنبش زنتان "بتورژوائی” نتباشتد بتايتد فتقط از
حتقوق زنتان کارگتر و زحتمتکش دفتاع کند .مشتت ايتنان را نتيز بتايتد بتاز کرد .تتعاريتف ايتنان از ستتم متضاعتف بتر زن کارگتر
کامتل متردستالرانته و متتاثتر از فترهتنگ پتدرستالری استت .آنتان ستتم متضاعتف بتر زن کارگتر را بته دريتافتت حتقوق کمتر از
مرد ،تقليل می دهند  .در حاليکه ستم مضاعف بر زن به معنای آن است که علوه بر ستم و استثمار سرمايه داری ،يوغ
ستنگين ستتم پتدر و شتوهتر نتيز بتر پيکر زن کارگتر و زحتمتکش سنگينی می کند .ايتن روابتط ستتمگرانته متيان متردان
زحتمتکش و زنتان زحتمتکش مستئله ای فتردی نيستت بلکه يک مستئله اجتتماعی استت .تتمام جتامتعه بته گتونته ای ستازمتان
يتافتته که پتدر و شتوهتر و ختانتواده ،تتبديتل بته زنتجير استارت زنتان شتونتد .ايتن يک متعضل اجتتماعی بستيار بتزرگ و ستدی در
متقابتل هتر گتونته پيشترفتت اجتتماعی استت که فتقط بتا ستازمتان دادن يک متبارزه اجتتماعی و تتوده ای می تتوان عتليه آن
متبارزه کرد .اغتلب ستتم هتائی که بته زن کارگتر می شتود هتمان ستتم هتائی استت که بته بتقيه زنتان جتامتعه می شتود .زن
کارگتر عتلوه بتر اينکه حتقوقی کمتر از مترد می گتيرد ،بتايتد تتابتع متردان ختانتواده اش بتاشتد ،بتر پتايته فترهتنگ خترافته و ستنت
رفتتتار کند  .قتانتونتا بترده مترد حتساب می شتود و قتانتونتا از حتقوق بترابتر بتا مترد محتروم استت .زن کارگتر در ستاختتار

متردستالرانته و سنتی متجامتع عتمومی و تشکلت کارگتری جتائی نتدارد ،و در ختانته نتيز از ستوی مترد کارگتر زيتر ستتم )
همراه با ضرب و شتم (است .اين ها مسائلی است که بايد در جنبش کارگری طرح شوند ،در جنبش کارگری بايد عليه
ستاختتارهتا و فترهتنگ سنتی که متانتع فتعالتيت هتمه جتانتبه و شکوفتائی زنتان کارگتر می شتود متبارزه شتود .مستئله زنتان مستئله
ای نيستت که بتطور ختودبتخودی در جتنبش کارگتری طترح شتود .بتايتد آن را آگتاهتانته طترح کرد و جتا انتداختت تتا جتنبش
کارگتری بته لتحاظ اجتتماعی ختصلت راديکال و نتو پتيدا کند .درک محتدود کمونيستتها از طتبقه کارگتر و رستالتت تتاريخی
آن ،درک محتدود آنتان از ستوستيالتيسم و کمونتيسم و التزامتات متبارزه بترای آن ،بتاعتث شتده که بته ايتن وظتيفه کم بتهائی
دهند.
کمونيستتها بتايتد ايتن آگتاهی را بته متيان کارگتران بتبرنتد که رستالتت طتبقه کارگتر بهتبود وضتع فعلی ختودش نيستت .رستالتت
وی نتابتودی دنتيای کهنه و ستاختتن يک دنتيای نتويتن بتا روابتط اقتتصادی و روابتط اجتتماعی نتويتن بتين انتسان هتاستت .طتبقه
کارگتر بترای اينکه نتشان دهتد بترای دنتيای نتوينی می جتنگد بتايتد بته شکستن زنتجيرهتای استارت زنتان در جتامتعه و ختانتواده
تتوجته ختاص کند ،بترای آن بترنتامته داشتته بتاشتد ،ختط داشتته بتاشتد ،پتراتيک داشتته بتاشتد .کارگتر آگتاه کارگتری استت که
رابطهنتابترابتری متيان زن و مترد در جتامتعه را يکی از شتنيع تتريتن و زشتت تتريتن نتابترابتری هتای جتامتعه می دانتد و آگتاه
استت که ستازش بتا آن در واقتع ستازش بتا تقستيم جتامتعه بته طتبقات استت .آگتاه استت که تکرار ايتن نتابترابتری زشتت در متيان
زن و مترد کارگتر در واقتع کمک بته تحکيم نتظام طتبقاتی استت .کارگتر آگتاه کارگتری استت که می فتهمد ختشونتت عتليه
زنتان و سترکوب و تتحقير آنتان بته اشکال گتونتاگتون در واقتع بخشی از شتبکه اعتمال ديکتاتتوری طتبقه بتورژوازی استت.
اگتر طتبقه کارگتر بته مستئله ايتنگونته نتنگرد و طتبق ايتن نتگرش عتمل نکند ،در واقتع بته رستالتت تتاريخی ختود عتمل نمی کند .
متارکسيسم بته ايتن دلتيل بته طتبقه کارگتر بتعنوان يک طتبقه ختاص می نتگرد که رهتائی اش در گترو رهتائی تتمام ستتمديتدگتان
جتامتعه استت .اگتر طتبقه کارگتر هتم ختود را متصروف ختود کند ،ديتگر نمی تتوان بته بتقيه ستتمديتدگتان جتامتعه گتفت که طتبقه
کارگتر رهتبر متبارزه بترای رهتائی بشتريتت استت و طتبقه ختاصی استت که بتايتد در پشتت پترچتم آن عتليه جتهان کهن جتنگيد .
مبارزه عيله ستم بر زن فقط امر زنان نيست .بلکه يکی از وظايف کليدی جنبش کمونيستی و کارگری است.
پيش بسوی نوسازی جنبش کمونيستی
جتنبش کمونيستتی بته مترحتله ای رستيده استت که بترای چتيرگی بتر ضتعف هتا و پتراکندگی اش بتايتد ختود را نتوستازی کند .
بتايتد درستهای متثبت و منفی تتاريتخ ختود و بتخصوص تتاريتخ جتوامتع ستوستياليستتی که در قترن بيستتم بترپتا شتدنتد را نتقادانته
جتذب کند  .بتايتد بته تجتزيته و تحتليل تتغييراتی که در جتهان و در کشورهتای متختلف رخ داده بتپردازد و ستنتز نتوينی ارائته
دهتد .جتهان ختارج از ذهتن متا متاده در حتال حترکت وتتغيير استت .کمونتيسم که عتلم تفستير و تتغيير جتهان استت نمی تتوانتد
ايستتا بتمانتد و بتايتد پتويتائی و تحترک جتهان ختارج را در ختود منعکس کند .يکی از متولتفه هتای متهم ايتن نتوستازی ،دور
ريتختن ختطها و گترايتشات غتلط در زمتينه مستئله زنتان استت .بترای ايتن نتوستازی ،جتنبش کمونيستتی ايتران در عتين افتتخار
به ميراث جنبش کمونيستی بين المللی ،بايد بخود انتقاد کند .اين انتقاد دو سطح دارد.
يکم ،نتگاه تتئوريک جتنبش کمونيستتی بته مستئله زنتان و جتايتگاه آن در رهتائی طتبقه کارگتر و جتايتگاه آن در جتنبش
کمونيستی و مقام آن در سرنگونی نظام سرمايه داری و استقرار سوسياليسم.
دوم ،عملکرد جنبش کمونيستی ايران در رابطه با دامن زدن و تقويت جنبش رهائی زنان.
جتنبش کمونيستتی ايتران ،زمتانی پيشتروتتريتن نتيروی اجتتماعی در ايتن جتبهه از متبارزه بتود .امتا امتروزه نيستت .ايتن
معضل بخصوص در شرايطی که يک رژيم مذهبی در ايران حاکم است ،برای ما گران تمام شده و می شود.
ايتن عتقب متانتدگی از يک طترف بته دلتيل آن استت که جتنبش کمونيستتی ايتران قتطار پيشترفتتهای پيشتين جتنبش کمونيستتی
بتين المللی را از دستت داده استت  .بتايتد عتالتيتريتن تتئوری هتا و پيشترفتتهای جتنبش کمونيستتی بتين المللی را از زيتر آوار

بتيرون آورده و بته آگتاهی تتمام کسانی که ختود را کمونيستت می دانتند تتبديتل کنيم .زيترا بته جترات می تتوان گتفت که جتنبش
کمونيستتی ايتران در ايتن زمتينه)و متتاستفانته بستيار زمتينه هتای ديتگر (عتقب تتر از تتئوری و پتراتيک کسب شتده در چتين
ستوستياليستتی تتحت رهتبری متائتوتتسه دون استت .از ستوی ديتگر ،در  30ستال گتذشتته ،دانتش و آگتاهی عظيمی در زمتينه
ستتم بتر زن تتولتيد شتده استت که جتنبش کمونيستتی ايتران نستبت بته آن بتطرز دردنتاکی در جهتل و بی ختبری بستر می بترد و
در مقابل هر تلشی برای درک و جذب آن مقاومت می کند.
نتوستازی در زمتينه مستئله زنتان صترفتا از طتريتق آمتوزش تتئوريکی نمی تتوانتد انتجام شتود .بلکه در گترو دامتن زدن بته
يک مببارزه دو خبط در احتزاب و ستازمتان هتای جتنبش کمونيستتی در ايتن زمتينه می بتاشتد .زيترا اول عتقب متانتدن آگتاهی از
واقتعيت هتا ،چتيزی نيستت که ختصلت طتبقاتی نتداشتته بتاشتد .عتقب متانتدن آگتاهی از واقتعيت هتا و ضترورت هتای متبارزه
طتبقاتی ،نتيروی ستماجتت بتورژوائی تتولتيد می کند .بترای جتاروب کردن آن بتايتد دستت بته متبارزه ستياسی و ايتدئتولتوژيک
زد.
ثتانتيا ،جتا انتداختتن حتقايتق در احتزاب و ستازمتان هتای کمونيستتی هترگتز فتقط بتا آمتوزش انتجام نشتده استت .بلکه مستتلزم دستت
زدن بته متبارزه ستياسی و ايتدئتولتوژيک بتوده استت  .بتطور کلی ،هتمواره ايتده هتای پيشترو در ابتتدا تتوستط اقليتی متورد قتبول
واقتع شتده و ستپس در نتتيجه متبارزه ختطی)و آموزش (متورد قتبول عتده بيشتتری واقتع می شتود .ايتن يک قتانتون جتهانتشمول
استت که در هتمه عترصته هتای جتامتعه بشتری ،بتخصوص در زمتينه متبارزه طتبقاتی ،عتمل می کند .ايتده هتای کهنه و غتلط
هتمواره متقاومتت می کنند وايتده هتای نتويتن و صتحيح بترای پتيروز شتدن بتايتد تتلش و متبارزه مستتمری بخترج دهتند .دامتن
زدن بته متبارزه دو ختط و آگتاه گتری بتر ستر مستئله زنتان ،يکی از متهمتريتن پتايته هتای نتوستازی احتزاب و ستازمتان هتای
کمونيستتی استت و بهتيچ وجته نتبايتد بته آن کم بتهائی داد .متحصول نتوستازی در ايتن زمتينه و عترصته هتای ديتگر ،تتولتد يک
جنبش کمونيستی کيفيتا قدرتمندتر و الهام بخش تر خواهد بود.
جتنبش کمونيستتی متا می تتوانتد و بتايتد در راس ايتده هتای پيشتروی زمتانته ختود قترار گتيرد .نتقش زنتان کمونيستت در
پتاکسازی جتنبش کمونيستتی از ختطهای غتلط و نتوستازی آن ،تتعيين کننده استت .جتنبش کمونيستتی متا می تتوانتد و بتايتد تتبديتل
به يک سنگر محکم برای جنبش رهائی زنان شود.
هتر رفيقی در قتبال جتنبش رهتائتيبخش زنتان سته انتتخاب بيشتتر نتدارد  :در صتف اول و هتمراه آن دژهتای نتظم کهن را بته
لترزه در آورد ،يتا در حتاشتيه ايستتاده و بته آن ايتراد بتگيرد؛ يتا اينکه در متقابتلش بتايستتد که در ايتنصورت غترق ختواهتد شتد
زيترا ايتن ستيلب ختشم ستر ايستتادن نتدارد و تتازه آغتاز شتده استت .ايتن متوجی استت که طتليته دار آيتنده ای تتابتناک بترای
بشتريتت استت  .متطمئنا جتنبش کمونيستتی راه اول را بهتر رفيقی پتيشنهاد ختواهتد کرد زيترا هتر راهی جتز ايتن بته ضترر
انقلب پرولتری است.
بتار ديتگرايتران در چتهار راه حتوادث تتاريخی قترار گترفتته استت .تتحولت ستياسی بتزرگی در پتيش استت .سترنتوشتت يک
دور ديتگر متبارزه طتبقاتی وابستته بته نقشی استت که جتنبش کمونيستتی ايتفا می کند  .بتدون نتوستازی ايتدئتولتوژيک -ستياسی
جتنبش کمونيستتی ايتران نمی تتوان بتر ضتعف و پتراکندگی ايتن جتنبش فتائتق آمتد .بتدون شک يکی از متولتفه هتای متهم ايتن
نوسازی ،تصحيح و تکامل خط جنبش کمونيستی نسبت به مسئله زنان است.
وقت تنگ است رفقا !لحظه را دريابيم و جرات صعود به قله ها را بخود دهيم! ■
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