
  ضرورت تشکل مستقل زنان کارگر
  

زنان برای آزادی و برابری حقوقی، سياسی و اجتماعی با مردان، عنصری بنيادی در هر  جنبش     

هائی آزادی زنان شرط بنيادی ر. ائی استجنبش دموکراتيک راستين و در جنبش طبقۀ کارگر برای ره

 حساس به وضعيت نابرابر و ستم مضاعِف اين احکام برای هر زن آگاه. از ستم و استثمار استبشريت 

که به ريشه های استثمار و ستم و وارد بر زنان در جامعۀ کنونی و برای هر کارگر و زحمتکشی 

  .شرائط حاکم بر زندگی اکثريت مردم پی برده باشد از بديهيات است

ر جامعه اشکال      مبارزۀ زنان برای آزادی و برابری حقوقی، سياسی و اجتماعی با مردان، در ه

هدف  مبارزه اهداف و خواستهای معينی را در راه رسيدن به ِ ويژه ای دارد و در هر شرائط خاص

به طور کلی بشريت از هرگونه ستم و استثمار است، پيش روی خود قرار زنان و رهائی  که ،مشترک

  .می دهد

تکش شهر و روستا، از ستمهای      در ايران، زنان، به ويژه توده های ميليونی زنان کارگر و زحم

ستم و استثماری که بر زنان کارگر وارد می شود از ستم و استثماری . بسيار گوناگونی رنج می برند

مثًال يک کارگر زن . که بر پدران، برادران، شوهران و پسران آنها اعمال می گردد بسيار بيشتر است

افت می کند، نرخ بيکاری زنان و يا محروم در مقابل کار يکسان از يک کارگر مرد مزد کمتری دري

اما ستم بر زنان تنها به . هداشتن آنان از شرکت در فعاليتهای اجتماعی بيشتر است و غيره و غيرهگن

جنبۀ نابرابری حقوقی و مدنی زنان نسبت به مردان در ايران : اين نوع موارد خالصه نمی شود 

ی متعددی مانند سرپرستی کودکان خود، حق طالق، ارث، دارد و طبق قانون زنان در زمينه ها قانونی

ديه، امکان کار کردن و مسافرتشان به اجازۀ شوهر، تعدد زوجات  و بسياری موارد ديگر درموقعيتی 

يم اسالمی زنان مجبور به رعايت ژطبق قوانين ر. به مردان قرار دارندنابرابر و فرودست نسبت 

آنان را در مدارس، ادارات، وسائل حمل و نقل، پارکها و حجاب و مقررات عقب ماندۀ ديگرند، 

. ورزشگاهها و حتی تا آنجا که ممکن باشد در مسيرهای رفت و آمد از مردان دور نگاه می دارند

مأموران حکومتی، آخوندها و دارودسته هايشان در خصوصی ترين مسائل و رفتارهای آنان دخالت    

آنان در معرض . شته مشاغل و مسئوليتها به طور قانونی محرومندزنان از دسترسی به يک ر. می کنند

نۀ قرون وسطائی مانند شالق، سنگسار و غيره قرار دارند و کتک زدن، تحقير و شکنجه های وحشيا

حتی قتل آنان در شرائطی توسط  شوهر، پدر يا برادر به بهانۀ تأديب، تنبيه و يا به  بی اعتنائی و

به همۀ اينها بايد سنگينی . ورد تأييد شرع ، قانون و دادگاههای رسمی استاصطالح مسائل ناموسی م

کارهائی که بنا به . را نيز افزود) که بخش اعظم و گاه همۀ آن به دوش زنان است ( بار کار خانگی 



يا کم سنتهای فئودالی و قرون وسطائی و يا در نظام سرمايه داری به خاطر سخت و مالل آور بودنشان 

  .برعهدۀ زنان نهاده شده استپست و حقير شمرده می شوند تا حد زيادی  بودنشان درآمد

     آزادی زن به معنی آزادی از همۀ اين قيود و فشارهائی است که در تمدن کنونی بشروحشيانه 

آزادی زن حق انتخاب آزاد زن و به طور کلی حق و وظيفۀ يکسان برای زنان و . دنمحسوب می شو

در همان حال آزادی واقعی و عملی و نه صرفًا حقوقی و لفظی  . شئون اجتماعی استدر همۀمردان 

موقعيت برابر زن و مرد به ويژه در ) هرچند که از نظرحقوقی و قانونی هم اهميت زيادی دارد (زنان 

زمينه های سياسی، اجتماعی و اقتصادی در گرو سرنگونی نظام سرمايه داری است، همانگونه که 

و تبعيض در   نظام سرمايه داری و پيشروی به سمت جامعۀ بی طبقۀ فارغ از ستم و استثمارسرنگونی

ايجاد در جز  ،گرو آزادی زنان است و جز با شرکت فعال و ميليونی زنان در برانداختن نظام کنونی

 اين ی جز با شرکت آنان در رهبر ، جز با مبارزۀ همه جانبۀ زنان در اين مبارزه،ساختمان جامعۀ نوين

 اما از اين حکم درست نبايد چنين نتيجه گرفت که تا جامعۀ نوين، جامعه ای فارغ .ميسر نيستمبارزه 

از استثمار و ستم برقرار نشده مبارزۀ زنان برای آزادی و برای کسب حقوق برابر با مردان و يا تالش 

چنين . و جانبی به حساب آيدآنان برای حفظ دستاوردهايشان بايد کنار گذاشته شود و يا امری فرعی 

عوامفريبی است و به جنبش زنان و به طور کلی به جنبش دموکراتيک باشد تالشی از سوی هرکس که 

  .و کارگری لطمه می زند

 او بعدها شعارهائی ازقبيل .»مگر مردان آزادند که زنان آزاد باشند«      خمينی در زمان شاه می گفت 

و » هرچه فرياد داريد بر سر آمريکا بکشيد« و يا »  روز کارگرند همۀ روزها« ، » همه با هم « 

هر کارگر و زن آگاهی، دست کم امروز، معنی ارتجاعی، عوامفريبانه و فلج . غيره را مطرح می کرد

مگر مردان آزادند که « منظور خمينی از : کنندۀ اين کلمات و شعارهای زهرآگين او را درک می کند 

همچنانکه بعدها (نه افشا و نفی سياست شاه بلکه نفی آزادی زنان و مردان هر دو بود » زنان آزاد باشند

و مرد ساالرانۀ تقدم مرد بر زن را ضمن آنکه به طور روشن بينش ارتجاعی ) در عمل به اثبات رساند 

ی می بود نيز نتوانسته بود در اين شعار عوامفريبانه پنهان کند، يعنی طبق ديد او اگر هم قرار بر آزاد

، يعنی اينکه تشکل حزبی، » همه با هم « وقتی او می گفت ! نخست بايد مردان آزاد شوند و سپس زنان

برخی امروزه همانگونه که ( تشکل طبقاتی به وجود نياوريد و همه زير پرچم سياست من بيائيد 

را تعقيب         ين منافعی در نفی حزب طبقۀ کارگر و جنبش طبقاتی مستقل او چنانقالبيون دروغين 

اول ماه مه منظور او آن بود که » همۀ روزها روز کارگرند « می گفت خمينی ، وقتی که ) کنندمی 

، زيرا اين اعمال را  اين روز را نبايد جشن گرفت، راه پيمائی و تظاهرات کرد،روز کارگر نيست

هرچه فرياد داريد « ی که او می گفت وقت! مقدمه ای برای پيشرفت جنبش طبقاتی کارگران می دانست

دولت جمهوری اسالمی ضد منظورش اين بود که هيج فرياد و اعتراضی به » بر سر آمريکا بکشيد



به ضد کلمۀ آمريکا و نه ( نکنيد، سرتان را مانند گوسفند پائين بيندازيد و تنها به لفاظی به ضد آمريکا 

جز هشتم مارس روز  را یی که رژيم اسالمی روز ديگرهنگام! بپردازيد) به ضد امپرياليسم آمريکا 

  !زن اعالم کرد می خواست اتحاد جهانی زنان را در مبارزه برای حقوق خود نفی کند

  به ضد     کسانی هم که امروز می گويند مبارزه برای آزادی زن را رها کنيد و صرفًا به مبارزۀ کار

» دموکراسی به طور کلی « می گويند تنها برای  ی کهو يا برعکس کسانی ديگربپردازيد سرمايه 

مبارزه کنيد، در واقع نه تنها به مبارزۀ زنان، بلکه به مبارزه برای دموکراسی و نيز رهائی کارگران 

به همين طريق کسانی هم ! نيز لطمه می زنند، يعنی حتی هدف مورد ادعای خود را زير پا می گذارند

سائل زنان ورای مسائل طبقاتی م« يا » گر و سرمايه دار نداردزن زن است و کار« که می گويند 

مشکل اصلی فرهنگ مردساالری است و نه حکومت دينی يا « و يا کسانی که اعالم می کنند » است

آری اينان نيز به جنبش زنان و در نتيجه به جنبش دموکراتيک و »  اجتماعی حاکم –روابط اقتصادی 

بايد از اينان پرسيد آيا يک زن سرمايه دار واقعًا می خواهد و .  زنندجنبش رهائی کارگران لطمه می

   می تواند خواهان مزد برابر زنان و مردان در برابر کار يکسان باشد؟ بايد از اينان که از مبارزه با 

رسمی و « ن فرهنگی، مدافع دم می زنند پرسيد بزرگترين مدافع چني» فرهنگ مرد ساالرانه « 

زنان بورژوائی که به مجالس يا کابينه های از  در ايران غير از رژيم حاکم کيست؟ آن» قانونی

حکومتی و حتی به پست نخست وزيری و رياست جمهوری در کشورهای مختلف رسيده اند کدامشان 

مردان مثًال در زمينۀ مزد در مقابل کار يکسان و قانونی به تصويب رسانده اند که به نابرابری زنان 

مزد برابر را در مقابل کار برابر هر دو جنس مطرح کند،  نيز، که چنين قانونی ؟ هرچند دهدپايان 

  .نافی استثمار کار مزدی نيست

     در شرائط کنونی زنان کارگر و زحمتکش ايران و همۀ زنانی که به آزادی واقعی همجنسان خود و 

  نيازمندندسازمان مستقل زنان کارگرز به آزادی همۀ بشريت از ستم و استثمار پايبندند بيش از هر چي

زيرا هرچند برخی خواستهای مدنی همۀ زنان مشترک است اما در زمينه های سياسی، اجتماعی و 

اقتصادی زنان کارگر و طبقات پائين خواستهای ويژه ای دارند که زنان بورژوا با آن خواستها مخالفند 

 در زمينۀ خواستهای عمومی زنان نيز زنان بورژوا به .حتی اگر به زيان آزادی زن به طور کلی باشد

همۀ اينها . خاطر وابستگيهای دور يا نزديک خود به محافل حاکم بسيار ناپيگيرتر از زنان زحمتکش اند

در شرائطی که يک جنبش وسيع . دنکه گفتيم ضرورت سازمانهای مستقل زنان کارگر را تأييد می کن

 مختلف وجود داشته باشد، يعنی در شرائطی که زنان کارگر نتوانسته گان طبقاتزنان با حضور نمايند

باشند جنبش مستقل خود را به وجود آورند و رهبری جنبش زنان را برعهده گيرند يا در شرائطی که 

زنان کارگر بايد فراکسيون خاص خود را اين جنبش وسيع می تواند در خدمت جنبش زنان باشد، هنوز 

 .به وجود آورندجنبشها در اينگونه 



» مسائل زنان به طور کلی «   مضمون مبارزۀ زنان کارگر از محدودۀ خواستهای زنان بورژوا و يا    

فراتر می رود، زيرا در همان حال که برای خواستهای مدنی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی عموم زنان 

 قتصادی و سياسی طبقۀ خود نيزبر خواستهای ويژۀ ابايد کنند می به گونه ای پيگير و عميق مبارزه 

آگاه باشند و بر جدائی ناپذيری آزادی زن و آزادی بشريت از ستم و استثمار در تئوری وعمل، و در 

  .همۀ اشکال آن تأکيد ورزند

همانگونه که . از مبارزه برای برانداختن نظام ارتجاعی حاکم جدا نيست مبارزۀ زنان در ايران     

اين دليل پس اين دو جنبش حتی به .  طبقاتی کارگران از اين اقدام جدا نيستگشايش و پيشبرد مبارزۀ

روشن است همانگونه که در جنبش کارگری از اشکال . هدف فوری مشترک بايد با يکديگر متحد شوند

علنی، قانونی و غير قانونی بايد بهره گرفته شود و به عالوه علنی، غيرمبارزۀ و شيوه های مختلف 

د درعرصه های اقتصادی، سياسی و تئوريک انجام شود، در جنبش زنان نيز بايد همۀ اين    مبارزه باي

  .دنعرصه ها و اشکال مختلف مبارزه در مد نظر باش

    

      !پيش به سوی جنبش مستقل زنان کارگر و پيوند آن با جنبش مستقل طبقاتی کارگران
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