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 مبارزه طبقاتی و مسئله زنان

بسیاری از نیروهای چپ، مبارزات دمکراتیک زنان را نوعی مبارزه بورژوائی تفسیر 

 .نموده و از حمایت آن خود داری مینمایند

*** 

هنگامی که مسئله زنان یک قرن پیش در غرب بصورت جدی مطرح شد، بسیاری از نیروهای 

یک انحراف نگریستند، و در غالب موارد هم حق داشتند زیرا  در ابتدا به آن بدیده" بسیار طبقاتی"

. غافل از اینکه یکی از عوامل انحراف خود آنان بودند ،گرائید های زنان مکررا به انحراف می جنبش

آنها غالبا بدین . آنان تشخیص نمیدادند که مسئله زنان همانقدر مربوط به زنان  است که به مردان

سوسیالیستی این مسئله حل میشود، پس  سل میشدند که گویا چون در جامعهتوجیهات خود فریب متو

معلوم نیست چنین مدعیانی چرا زحمت توجه به . دیگر اقدام مشخص در مورد آن ضروری نیست

بهتر است بگذارند اینها " منطق"مسائل دمکراتیک دیگر مانند مسئله خلقها را بخود میدهند مطابق این 

 .وسیالیستی حل شود و اکنون بدان عنایتی نکنندهم صرفا در جامعه س

برای اولین بار در تاریخ ایران کلیه . نمونه مشخص این برخورد در هفته گذشته در میهن ما رخ داد

به حقوق زنان  انجمن ها و سازمانهای زنان مجتما کنفرانسی تدارک دیدند تا در آن به مسئله اجحاف

د شده و هیئت حاکمه و مناسبات موجود افشاء شود در جریان در قانون اساسی مجلس خبرگان برخور

اما دانشجویان، . این تدارک با سازمانهای مترقی و منجمله دانشجویان پیشگام هم تماس گرفته شد

بلحاظ عدم همکاری دانشجویان . مطابق همان دیدی که ذکر آن رفت مسئله زنان را انحرافی تلقی کرد

در محظور جدی " کنفرانس همبستگی زنان"شکنی عناصر ارتجاعی رژیم پیشگام و مبارز و نیز کار 

برای تهیه مکان کنفرانس قرار گرفت بطوری که بیم آن میرفت که در شهرچند صد کیلومترمربعی 

عاقبت ستاد، گروهی از دانشجویان مبارز دانشکده . تهران جائی برای برگزاری کنفرانس بدست نیاید

قرار شد روز . کردند و کنفرانس همبستگی را از محظور بدر آوردند پلی تکنیک احساس مسئولیت

کنفرانس "سازمانهای متشکل در . بعد از ظهر کنفرانس برقرار گردد ١آذر ساعت  ١یکشنبه 

ها اعالم کردند و به سازمانهای مترقی نیز  این تاریخ را بالفاصله در روزنامه" همبستگی زنان

جداگانه خبر دادند، اما دو روز بعد با کمال تعجب مشاهده شد که سازمان چریکهای فدائی خلق درست 

نگفته پیداست که تماس با این سازمان برای ! پیمائی کرده استساعت اعالم راه همان روز و همان در

خود را در عمل نیز بصورت " تئوریک"خالفت مرفقای . ئی بیحاصل بودتغییر روز یا ساعت راهپیما

و این آموزیی بود برای کلیه زنان ایران که یاد بگیرند، بدون موافقت چریکها و ! ای نشان دادند شایسته

 .ستان دانشجویشان حق برگزاری کنفرانس ندارنددو

با عکس العمل بسیار ( که چنانکه می بینیم مختص به مذهبیون نیست)خوشبختانه این انحصارطلبی 

جمعیت چند هزار نفری موجود شاهد یکی از بهترین افشاء گریها از . مناسب زنان مترقی روبرو شد

تمان را قطع کردند در زیر ی مرتجعین که برق ساخقانون اساسی ارتجاعی شد که علیرغم کار شکن

های خود را به بهترین وجهی اجرا کرد و گام مؤثری در مبارزه دمکراتیک  نور فندک و شمع برنامه

 .علیه سلطه جوئی و شوونیسم برداشت
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ما برگزاری این کنفرانس را به همه سازمانهای سیاسی و صنفی از جمله انجمن رهائی زن، جمعیت 

مبارز، کمسیون زنان جبهه دمکراتیک، اتحادملی زنان، کانون مستقل معلمین، جمعیت بیداری  زنان

زن، اتحاد انقالبی زنان، سازمان زنان برنامه و بودجه، کانون ترقیخواه بانک مرکزی و غیره تبریک 

ه باشد همگان همرا میگوئیم و امیدواریم که دومین کنفرانس در شرایطی که با تعقل و تفاهم بیشتر

برگزار کردد و زنان مترقی میهن ما با تلفیق مبارزات دمکراتیک و سوسیالیستی در مبارزه با رژیم 

 .و آموزش به سایر نیروهای مترقی موفق و مؤید باشند

*** 

ستم همواره وجود داشت و آنگاه که این مبارزات تضاهای  های تحت هبشری مبارزات تود در تاریخ

ای چه با  مبارزات توده. طبقاتی را نشانه میرود تاریخساز شده و تکامل بشریت را شکل میدهد

ای مستقیم تضادهای درونی جوامع  مضمون طبقاتی و چه با مضمون به ظاهر دمکراتیک نتیجه

به . ی اجتماعی مطرح میشود مل این جوامع در زمینهای از تکا طبقاتی بوده و ناگزیر در مرحله

 شهادت تاریخ، این مبارزات که ریشه در بطن تضادهای درونی جامعه دارد، مستقل از خواست این

های  اگر مبارزین آگاه و متشکل بموقع جوانه. ن سازمان شروع شده و ادامه می یابدآگروه و 

و برای جهت دادن به آن بکوشند، میتوانند با ارتقاء سطح ای را دریافته  تاریخساز این مبارزات توده

ی زحمتکشان را تسریع کنند، واال این  مبارزه و تبدیل آن به جریانی آگاه، پیروزی نهائی مبارزه

ای جدا از پیشتاران و پیشگامان براه خود میرود و چه بسا به بستری برای تحقق  جنبشهای توده

 .ار واپسگرا تبدیل میگرددخواستهای ارتجاعی طبقات و اقش

چه . جمله این مبارزات است داری از مبارزه اقشار وسیعی از زنان تحت ستم در کشورهای سرمایه

( زن گرایان)های  بسیارند مواردی که مبارزات بر حق زنان به کجراه کشیده شده و از دامان فمینیست

رهای دیگر شناخته نشده و در تحلیل و اگر تجربیات زنان مبارز در کشو. بورژوا سر بدر آورده است

جهت گیری مبارزات زنان ایران این شناحت بکار گرفته نشود خطر به انحراف کشیده شدن جنبش 

 .زنان ایران بسیار است

ی  داری در ایران که بنا بر نیاز امپریالیسم جهانی و بدست نوکران دست نشانده تسلط روابط سرمایه 

گرفت خواه ناخواه در جستجوی نیروی کار ارزان، زنان جامعه را از در وطن ما صورت  داخلی آن

داری رها کرده و در سطح کل اجتماع آنان  روابط بردگی در خانوارهای فرماسیونهای ما قبل سرمایه

زنان در بازار کار و ورود آنان به اکثر  تعداد رشد روز افزون. ا به بردگان سرمایه تبدیل کردر

داری، زنان را از روابط بردگی  ی اجتناب ناپذیر رشد روابط سرمایه خدمات نتیجه های تولیدی و رشته

زن زحمتکش . خانواده جدا میکند، نه برای آزادی کردن آنان که برای استثمار هر چه بیشترشان است

ی خود از جانب سرمایه  داری نه تنها همپایه و حتی بیشتر از مردان هم طبقه در جوامع سرمایه

وار در خانه را نیز هنوز بدوش  ر میشود، بلکه اجبارا بار تمام سنتهای ارتجاعی و کار بردهاستثما

از نظر اقتصادی حمایت پدر و شوهر را که هنوز ارباب اوست، از دست میدهد در حالیکه . میکشد

و تازه دریافت میکند  در بازار کار بعنوان اینکه ظاهرا احتیاجات کمتری دارد مزد پائین تری از مرد

هنگامی که بعد از کار خسته کننده و توانفرسا در کارخانه و اداره و مدرسه به خانه باز میگردد باید 

ولی همانطور که سرمایه داری . بقیه وقت خود را در آشپزخانه در خدمت احتیاجات خانواده بگذراند

خود گورکنان  در پروسه تکوین خود تضادهای درونی خویش را رشد میدهد و ناگزیر با دست
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زن آزاد . طبقاتیش را بوجود میآورد، در مورد زنان نیز دچار چنین تضاد اجتناب ناپذیری می باشد

ی سر بزیر سرمایه باقی نمیماند و هر لحظه  شده از روابط بردگی در خانه برای مدتی طوالنی برده

ابط بردگی سایر زنان و به تالش برای رهائی بیشتر از بندهای بردگی گذشته خود و نیز تالشی رو

ی مبارزات زنان  این جاست که خصوصیت دوگانه. افزاید داری می سرمایه مردان زحمتکش در چنگال

زن زحمتکش ناگزیر در دو جبهه میجنگد . که خود ناشی از استثمار دو گانه آنان است، خود می نماید

مکراتیک، زنان همواره یکی از ی مبارزات د در عزصه. چرا که از دو جانب تحت ستم قرار میگیرد

فعالترین نیروی مبارز اجتماعی را تشکیل میدهند، چرا که از طوالنی ترین و دردناکترین قید و 

در جبهه مبارزات طبقاتی نیز . بندهای ظلم و ستم سنتهای ارتجاعی خانوادگی و اجتماعی در رنجند

زه را به پیش می برند زیرا که رنج زنان زحمتکش همواره دوش بدوش برادران خود قاطعترین مبار

 .اند همراه دیگر زحمتکشان لمس کرده ااستثمار سرمایه ر

ی دیالکتیکی این دو نوع مبارزه با یکدیگر متاسفانه در بسیار موارد از طرف نیروی آگاه درک  رابطه

را نوعی نشده و با جدا کردن مکانیکی این دو، بسیاری از نیروهای چپ مبارزات دمکراتیک زنان 

ولی در واقع همین . نمایند مبارزه بورژوائی تفسیر نموده و از حمایت و شرکت در آن خودداری می

ای از  های اجتماعی مبارزات دمکراتیک زنان از طرف پاره کوته بینی و عدم توانائی تشخیص زمینه

و به انحراف  نیروهای مترقی خود عاملی است برای باز گذاشتن دست بورژوازی برای سو استفاده

این درست است گه مبارزه زنان بورژوا برای کسب آزادیهای سیاسی و . کشاندن مبارزات بحق زنان

نهایتا به فمینیسم و قرار دادن زنان بعنوان یک نیروی اجتماعی رقیب در مقابل مردان  اجتماعی

ی در جامعه او را میانجامد ولی علت اصلی این امر اینست که ورود زن بورژوا بصحنه روابط سیاس

بعنوان رقیب مرد بورژوا در کل روابط رقابتی درونی طبقه بورژوازی وارد میکند و بورژوازی 

بخاطر همین ماهیت رقابت آمیز روابط درونی . ماهیتا از ورود رقبای جدید به صحنه خشنود نیست

وق برابر آنان با ترین مخالفان آزادی زنان و حق بورژوازی است که مردان بورژوا اکثرا سرسخت

 .مردان هستند

ولی در رابطه با مضمون مبارزات دمکراتیک زنان رحمتکش اصوال مسئله بنوعی کامال متفاوت 

جتماعی خود را کسب کند زیرا که برای زنان زحمتکش میکوشند آزادی سیاسی و ا. مطرح است

استثمار  بارزه علیهماش در تولید و نیز  شرکت از ادامه در پروسه تولید و همگامی با مردان هم طبقه

زن زحمتکش نه بعنوان رقیب بلکه بعنوان متحد مرد . سرمایه به آزادیهای دمکراتیک نیاز دارد

از . اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میگردد ی روابط تولیدی و مبارزات زحمتکش را در صحنه

اینجاست که عناصر آگاه زحمتکشان بخصوص سازمانها پیشتاز پرولتری همواره مدافع سر سخت 

هستند زیرا که از ورود متحدان جدید و پرشور  آزادی زنان و برابری حقوق زنان و مردان در جامعه

 .در صحنه مبارزات طبقاتی استقبال میکنند

ی طبقاتی پرولتاریا، و  بطه دیالکتیکی بین مبارزات دمکراتیک زنان زحمتکش و مبارزهعدم درک را

نفی مبارزات دمکراتیک زنان زحمتکش که در مقطعی از تاریخ بخاطر داشتن اهداف حداقل مسترک 

ـ با ـ زنان در یک بستر واحد انجام می یابد در واقع منجر به شانه خالی کردن نیروهای مترقی از 

واستهای آن به خواستهای حداکثری زنان زحمتکش و خو کوشش برای ارتقا  بارزاتمدر این  رکتش

 .جلوگیری از هرز رفتن این نیرو مبارزاتی و به انحراف کشاندن آن از طرف بورژوازی است
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ای و خودبخودی زنان ایران در  این مسئله را میتوان در مبارزات توده ترین و نزدیکترین مثال هزند

این مبارزات که بطور خودبخودی در مقابل تصمیمات ارتجاعی قشر حاکم جدید، . فند ماه گذشته دیداس

شکل گرفت چون از سازماندهی نیروها و عناصر مترقی محروم ماند پس از مدت کوتاهی مورد سو 

ده استفاده مرتجعین و بعضی عناصر طرفدار رژیم منفور قبلی قرار گرفت و میرفت که به کجراه کشی

را نشان میداد ولی  چپ تجربه ضعف تحلیلها و عملکردهای بسیاری از سازمانهای مترقی و این .شود

ای برای عمل بعضی عناصر آگاه اجتماعی قرار گرفت و سازمانهای  خوشبختانه این تجربه تلخ زمینه

 .مترقی برای سازماندهی مبارزات دمکراتیک زنان ایجاد شد

منان اصلی خود را در اقشار و طبقات ارتجاعی از جمله بورژوازی و مبارزات دمکراتیک زنان دش

 استهایوکه ماهیتا از برآوردن کامل خ بورژوازی .بین می یابد متعصب و کوته بورژوازی خرده

این خواستها را به سطح آزادیهای صوری و ظاهری کاهش داده  یکوشدمدمکراتیک زنان عاجز است 

 .و آزادی زن را برابر آزادی در برخورداری از ارزشهای منحط فرهنگ بورژوازی قرار دهد

ه بعلت تهدید حیات اقتصادی ـ احتماعیش از طرف کبورژوازی سنتی  از طرف دیگر خرده

میآورد با همان  نگچداری بزرگ بمیدان مبارزه آمده است هنگامی که قدرت سیاسی را به  سرمایه

داری بزرگ را در شکستن ماشین و  که، مبارزه ضد سرمایهای  کار ارتجاعیاف ودید کوتاه 

داری می بیند، در رابطه با مبارزات زنان  سرمایه بازگرداندن چرخ تاریخ به عقب و به دوران ماقبل

مایه و تحقیر زنان توسط ارزشهای منحط توسط سر نیز به خیال خود برای از بین بردن استثمار زن

داری  ی ماقبل سرمایه زن به روابط بردگی خانواده داندنرفرهنگ بورژوائی، راه چاره را در باز گ

 .ی یابدم

بورژوازی سنتی با انگشت گذاردن بر ماهیت سرمایه داری در استثمار زن و طرح شعارهای تو  خرده

جوامع سنتی میکوشد حماقت قشری خود را در سطح جامعه خالی در رابطه با احترام به زن در 

بی خبر از . گسترش داده و زنجیرهای بردگی را در نظر زنان بعنوان سالح مبارزه با ظلم بنمایاند

ن را زیر چرخهای پر پسگرایاکه هر نوع بازگشت به عقب را به ریشخند گرفته و وا تاریخ یباز

همچنان که نمیتواند برای برقراری قدرت  بورژوازی خردهجاع ارت. ت تکامل خود له خواهد کردرقد

داری را در جامعه استقرار دهد، در زمینه  خود تکامل اقتصادی را بعقب راند و روابط ما قبل سرمایه

 .ض کندوفرهنگی نیز نمیتواند فرهنگ ارتجاعی بورژوازی را با فرهنگ ارتجاعی تر ماقبل آن ع

ه ارتجاع و امپریالیسم برای جایگزین  کردن روابط مبارزات زنان و مردان قهرمان ما بر علی

ی دوهزار ساله  اقتصادی ــ اجتماعی مترقی تر بود و نه بخاطر بازگرداندن ارزشهای فسیل شده

 .تاریخ

دار قرار دارد و از اینرو  داری نیرو کارش در اختیار سرمایه ی سرمایه اگر زن زحمتکش در جامعه

اش را برای آزادی کار و مالیکیت محصولش متمرکز  ، مبارزهی حاکمه است تحت استثمار طبقه

تاریخ . ی شخصیت انسانی است کار ذاتی و تکامل دهنده .، نه برای خارج شدن از پروسه تولید.میکند

داری  زن زحمتکش از امکاناتی که جامعه سرمایه. انسانها با قابلیت کار و تکامل آن گره خورده است

تولید ایجاد کرده استقبال میکند چرا که شرکت در تولید تنها راه آزادی  ی برای ورودش به پروسه

محتوای . مبارزه زن زحمتکش نه برای از بین بردن امکانات کار، که برای گسترش آن است. اوست

شعار آزادی و برابری برای زن و مرد در واقع شکستن قیودی است که از نظر اجتماعی بر دست و 
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هدف مبارزات . نماید ی تولید جلوگیر می اش به پروسه و از ورود آزادانهپای زن قرار گرفته 

است که زن را در محیط آشپزخانه و در روابطی که  دمکراتیک زنان، نابودی سنتها و ضوابطی

زنان میخواهند . هیچگونه امکان رشد شخصیت اجتماعی زن را به او نمیدهد، به بردگی کشانده است

و همگام با مردان به  کارشان اند تا در تولید اجتماعی شرکت کرده و همواره بهمپای مردان آزاد باش

 .ی زحمتکشان را استثمار میکند، برخیزند مبارزه با روابطی که همه

زنان زحمتکش ما راه رهائی از جنگال استثمار سرمایه را نه در بازگشت بدوران بردگی در خانه و 

داری  علیه نظام سرمایه بارزهمکه در  ،ه میکندارتجاعی توصی بورژوازی خردهآشپزخانه، آنچنان که 

ان و مردان زحمتکش است، و ایجاد روابط تولیدی سوسیالیستی که تنها ضامن رهائی واقعی زن

 های اقتصادی ــ اجتماعی استثمار ی زنان، نابودی زمینه دو گانه تنها راه رهائی از استثمار .میجویند

 .مضاعف است

داری ریشه کن میکند و استثمار در خانواده را با اجتماعی کردن  استثمار سرمایه را با نابودی سرمایه

. باید مهدکودکها . صیداری خصو کار خانگی و ایجاد امکانات اشتراکی برای انجام وظایف خانه

از اجتماع تشکیل گردد و باید سالنهای غذاخوری  سطحی موزشگاهها برای تربیت کودکان در هرآ

زن  ندر هر بخش از اجتماع ایجاد گردد و باید مابقی کار خانه با ایجاد فرهنگی پرولتری، بی گانیمه

که هم  نانچ، آنبنده وروابط زن و مرد در خانواده بصورت ارباب . بطور مساوی تقسیم شود دمرو 

میزان وقتی که زن بکار خسته . بلکه بصورت دو رفیق، دو همکار و دو متحد در آید ،اکنون هست

عنوان وار در چهارچوب خانه می گذراند باید به حداقل کاهش داده شود تا زن بتواند ب کننده و برده

ا آزادی کامل در کنار مردان جامعه خود خالقیت فردیش بعضوی از اجتماع با شرکت در کار تولید 

از آنجا که تحقق کامل این وضع تنها با ریشه کن شدن نظام . را رشد داده و تاریخ اجتماعیش را بسازد

ت کسب آنها گامی داری و پیروزی انقالب سوسیالیستی میسر است پس هر گام در مبارزه جه سرمایه

نه انقالب سوسیالیستی بدست بردگان میسر است و نه . است در راستای تسهیل شرایط این انقالب

 .هردو در یک مسیرند و رابطه ارگانیک به هم دارند نای. به سوسیالیسم الغا بردگی کهن بدون رسیدن
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