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  ضرورت تشكل مستقل زنان كارگر

 جنبش زنان و جنبش كارگريرابطه از مجموعه مقاالت ارائه شده در سمينار 

 حسين شريفي زاده

جنبش زنان براي آزادي و برابري حقوقي، سياسي و اجتماعي با مردان، عنصري بنيادي در هر جنبش دموكراتيك راستين و در 

بنيادي رهائي بشريت از ستم و استثمار است. اين احكام براي هر زن آگاه جنبش طبقة كارگر براي رهائي است. آزادي زنان شرط 

حساس به وضعيت نابرابر و ستم مضاعف وارد بر زنان در جامعة كنوني و براي هر كارگر و زحمتكشي كه به ريشه هاي استثمار و 

  ستم و شرائط حاكم بر زندگي اكثريت مردم پي برده باشد از بديهيات است. 

ة زنان براي آزادي و برابري حقوقي، سياسي و اجتماعي با مردان، در هر جامعه اشكال ويژه اي دارد و در هر شرائط خاص مبارز   

، كه رهائي زنان و به طور كلي بشريت از هر گونه ستم و هدف مشتركمبارزه اهداف و خواستهاي معيني را در راه رسيدن به 

  استثمار است، پيش روي خود قرار مي دهد.

هاي بسيار گوناگوني رنج مي برند. ستم  در ايران، زنان، به ويژه توده هاي ميليوني زنان كارگر و زحمتكش شهر و روستا، از ستم   

و استثماري كه بر زنان كارگر وارد مي شود از ستم و استثماري كه بر پدران، برادران، شوهران و پسران آنها اعمال مي گردد بسيار 

يك كارگر زن در مقابل كار يكسان از يك كارگر مرد مزد كمتري دريافت مي كند، نرخ بيكاري زنان و يا محروم  بيشتر است. مثالً

نگهداشتن آنان از شركت در فعاليت هاي اجتماعي بيشتر است و غيره و غيره. اما ستم بر زنان تنها به اين نوع موارد خالصه نمي 

و طبق قانون زنان در زمينه هاي متعددي مانند  دارد مردان در ايران جنبة قانوني شود: نابرابري حقوقي و مدني زنان نسبت به

سرپرستي كودكان خود، حق طالق، ارث، ديه، امكان كار كردن و مسافرتشان به اجازة شوهر، تعدد زوجات و بسياري موارد ديگر در 

ود زنان مجبور به رعايت حجاب و مقررات عقب ماندة موقعيتي نابرابر و فرودست نسبت به مردان قرار دارند. طبق قوانين موج

ها و ورزشگاه ها و حتي تا آنجا كه ممكن باشد در مسيرهاي رفت و  ديگرند، آنان را در مدارس، ادارات، وسائل حمل و نقل، پارك

  ن دخالت مي كنند. آمد از مردان دور نگاه مي دارند. دولت و نهادهاي وابسته به آن در خصوصي ترين مسائل و رفتارهاي آنا



زنان از دسترسي به يك رشته مشاغل و مسئوليتها به طور قانوني محرومند. آنان در معرض شكنجه هاي وحشيانة قرون وسطائي 

مانند شالق، سنگسار و غيره قرار دارند و كتك زدن، تحقير و بي اعتنائي و حتي قتل آنان در شرائطي توسط شوهر، پدر يا برادر به 

ب، تنبيه و يا به اصطالح مسائل ناموسي مورد تأييد شرع، قانون و دادگاه هاي رسمي است. به همة اينها بايد سنگيني بار بهانة تأدي

كار خانگي (كه بخش اعظم و گاه همة آن به دوش زنان است) را نيز افزود. كارهائي كه بنا به سنت هاي فئودالي و قرون وسطائي و 

طر  سخت و مالل آور بودنشان يا كم درآمد بودنشان پست و حقير شمرده مي شوند تا حد زيادي بر يا در نظام سرمايه داري به خا

  عهدة زنان نهاده شده است. 

آزادي زن به معني آزادي از همة اين قيود و فشارهائي است كه در تمدن كنوني بشر وحشيانه محسوب مي شوند. آزادي زن حق    

و وظيفة يكسان براي زنان و مردان در همة شئون اجتماعي است. در همان حال آزادي واقعي و  انتخاب آزاد زن و به طور كلي حق

عملي و نه صرفاً حقوقي و لفظي زنان (هر چند كه از نظر حقوقي و قانوني هم اهميت زيادي دارد) موقعيت برابر زن و مرد به ويژه 

گونه كه سرنگوني نظام سرمايه داري  ظام سرمايه داري است، هماندر زمينه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در گرو سرنگوني ن

و پيشروي به سمت جامعة بي طبقة فارغ از ستم و استثمار و تبعيض در گرو آزادي زنان است و جز با شركت فعال و ميليوني زنان 

ن در اين مبارزه، جز با شركت آنان در در برانداختن نظام كنوني، جز در ايجاد ساختمان جامعة نوين، جز با مبارزة همه جانبة زنا

  رهبري اين مبارزه ميسر نيست.

اما از اين حكم درست نبايد چنين نتيجه گرفت كه تا جامعة نوين، جامعه اي فارغ از استثمار و ستم برقرار نشده مبارزه زنان براي  

ان بايد كنار گذاشته شود و يا امري فرعي و آزادي و براي كسب حقوق برابر با مردان و يا تالش آنان براي حفظ دستاوردهايش

جانبي به حساب آيد. چنين تالشي از سوي هر كس كه باشد عوامفريبي است و به جنبش زنان و به طور كلي به جنبش 

  دموكراتيك و كارگري لطمه مي زند.

ار به ضد سرمايه بپردازيد و يا بر عكس كساني هم كه امروز مي گويند مبارزه براي آزادي زن را رها كنيد و صرفاً به مبارزة ك   

مبارزه كنيد، در واقع نه تنها به مبارزة زنان، بلكه به مبارزه براي » دموكراسي به طور كلي«كسان ديگري كه مي گويند تنها براي 

همين طريق كساني دموكراسي و نيز رهائي كارگران نيز لطمه مي زنند، يعني حتي هدف مورد ادعاي خود را زير پا مي گذارند! به 

و يا كساني كه اعالم مي » مسائل زنان وراي مسائل طبقاتي است«يا » زن زن است و كارگر و سرمايه دار ندارد«هم كه مي گويند

آري اينان نيز به جنبش زنان » اجتماعي حاكم -مشكل اصلي فرهنگ مردساالري است و نه حكومت ديني يا روابط اقتصادي«كنند

  بش دموكراتيك و جنبش رهائي كارگران لطمه مي زنند. و در نتيجه به جن



بايد از اينان پرسيد آيا يك زن سرمايه دار واقعاً مي خواهد و مي تواند خواهان مزد برابر زنان و مردان در برابر كار يكسان باشد؟ 

» رسمي و قانوني«ن فرهنگي، مدافع دم مي زنند پرسيد بزرگترين مدافع چني» فرهنگ مردساالرانه«بايد از اينان كه از مبارزه با 

از وابستگان به اهرم هاي قدرت كيست؟ از زنان بورژوائي كه به مجالس يا كابينه هاي حكومتي و حتي به پست آن در ايران غير از 

و  نخست وزيري و رياست جمهوري در كشورهاي مختلف رسيده اند كدامشان قانوني به تصويب رسانده اند كه به نابرابري زنان

مردان مثالً در زمينة مزد در مقابل كار يكسان پايان دهد؟ هر چند چنين قانوني نيز، كه مزد برابر را در مقابل كار برابر هر دو 

  جنس مطرح كند، نافي استثمار كار مزدي نيست.

دي همة بشريت از ستم و در شرائط كنوني زنان كارگر و زحمتكش ايران و همة زناني كه به آزادي واقعي همجنسان خود و آزا   

هاي مدني همة زنان  نيازمندند زيرا هر چند برخي خواست سازمان مستقل زنان كارگراستثمار پايبندند بيش از هر چيز به 

هاي ويژه اي دارند كه زنان بورژوا  مشترك است اما در زمينه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي زنان كارگر و طبقات پائين خواست

هاي عمومي زنان نيز زنان بورژوا به  ها مخالفند حتي اگر به زيان آزادي زن به طور كلي باشد. در زمينة خواست با آن خواست

خاطر وابستگي هاي دور يا نزديك خود به محافل حاكم بسيار ناپيگيرتر از زنان زحمتكش اند. همة اينها كه گفتيم ضرورت سازمان 

  هاي مستقل زنان كارگر را تأييد مي كنند. 

روشن است كه شركت زنان كارگر در سازمان مستقل خود تبايني با شركت آنان در تشكل هاي مستقل عموم كارگران (مثالً در 

اتحاديه هاي مستقل كارگري) ندارد و نافي اين تشكل ها نيست، يعني زنان كارگر مي توانند هم به مثابة زن در سازمان ويژة خود 

كارگر در تشكل هاي مستقل (از دولت، احزاب، و نهادهاي ديني) عموم كارگران. در شرائطي  شركت داشته باشند و هم به عنوان

كه يك جنبش وسيع زنان با حضور نمايندگان طبقات مختلف وجود داشته باشد، يعني در شرائطي كه زنان كارگر نتوانسته باشند 

يرند يا در شرائطي كه هنوز اين جنبش وسيع مي تواند جنبش مستقل خود را به وجود آورند و رهبري جنبش زنان را بر عهده گ

  در خدمت جنبش زنان باشد، زنان كارگر بايد فراكسيون خاص خود را در اين گونه جنبش ها به وجود آورند.

ن حال فراتر مي رود، زيرا در هما» مسائل زنان به طور كلي«هاي زنان بورژوا و يا  مضمون مبارزة زنان كارگر از محدودة خواست   

 هاي مدني، حقوقي، اجتماعي و فرهنگي عموم زنان به گونه اي پيگير و عميق مبارزه مي كنند بايد بر خواست كه براي خواست

هاي ويژة اقتصادي و سياسي طبقة خود نيز آگاه باشند و بر جدائي ناپذيري آزادي زن و آزادي بشريت از ستم و استثمار در تئوري 

  تأكيد ورزند.  و عمل، و در همة اشكال آن



مبارزة زنان در ايران از مبارزة براي تغيير ريشه اي مناسبات كنوني جدا نيست. همان گونه كه گشايش و پيشبرد مبارزة طبقاتي    

كارگران از اين اقدام جدا نيست. پس اين دو جنبش حتي به دليل اين هدف فوري مشترك بايد با يكديگر متحد شوند. روشن است 

ه در جنبش كارگري از اشكال و شيوه هاي مختلف مبارزة علني، غيرعلني، قانوني و غير قانوني بايد بهره گرفته شود و گونه ك همان

به عالوه مبارزه بايد در عرصه هاي اقتصادي، سياسي و نظري انجام شود، در جنبش زنان نيز بايد همة اين عرصه ها و اشكال 

 مختلف مبارزه در مد نظر باشند. 


