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  اشرف دھقانی

  ٢٠١۴ مارچ ٠٨

  
  وند جنبش زنان با جنبش کارگریيپ

  !ئیر برای نيل به رھاي ضرورتی انکار ناپذ

 
 زنان ستمديده در ايران و جھان و بر زنان مبارز و آزاده ای که ۀھم، روز جھانی زن،  بر زنان کارگر، بر مارچھشت 

  .در راه رھائی زنان مبارزه می کنند، گرامی باد

 زمينه ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی با مردان است، ۀجنبش زنان، جنبشی که ھدفش رسيدن به برابری زنان در ھم

گسترش .   سراسر گيتی در می نورددۀر و شتابان به پيش در پھنامروز راه صعب و دشوار خود را با گام ھائی استوا

کارگرانی متشکل از زن و (سرمايه داری حتی در عقب مانده ترين کشورھا، از يک طرف ارتش عظيمی از کارگران 

به که با نيروی پر قدرت خود گورکنان اصلی اين نظام ھستند را پديد آورده است و از طرف ديگر زنان را نيز ) مرد

 نيروئی که تحت ستم مضاعف سرمايه داران و حکومت ھای ناشی از آنان و ھمچنين فرھنگ مردساالری در ۀمثاب

 مبارزه با سيستم سرمايه داری و مظالم آن کشانده ۀ جھان، به بازار کار و به صحنۀجامعه قراردارند، در وسعت ھم

  .   است
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می بينيم که در شرايط کنونی که جھان سرمايه داری به خصوص بر اين اساس ".  ھر جا ظلم ھست، مبارزه ھم ھست"

تحت پوشش مذھب شديدترين ظلم ھا و ستم ھا را نسبت به زنان اعمال می کند، شاھد مبارزات وقفه ناپذير آنھا نيز می 

ر کشورھای ش که برای کمپانی ھای لباس ديده  کارگران زن در بنگلۀ استثمار بسيار وحشيانۀکافی است به نمون. باشد

اين کارگران نه فقط به دليل کارگر بودن بلکه عالوه .  آنھا توجه کنيمۀغربی پوشاک تھيه می کنند و به مبارزات گسترد

 آنھا می گذارد مواجه ۀبر آن به خاطر زن بودنشان با يکی از بدترين شرايط کار که مشقت ھا و رنج ھای زيادی بر گرد

نيز يا به دليل آتش سوزی يا فرو ريختن ساختمان محل کارشان که خود ناشی از اند؛ درعين حال ھر از چند گاھی 

در برخورد به شرايط .  سرمايه داران با اين کارگران می باشد جان خود را از دست می دھندۀبرخورد جنايتکاران

ده ھا ھزار نفری برپا  کار و چنين فجايعی، زنان کارگر در اين کشور بارھا به مبارزه برخاسته و تظاھرات ۀظالمان

  .کرده اند

در ايران شدت ستم بر کارگران زن به حدی است که رژيم حتی از انعکاس اخبار مربوط به سوانح محيط کار آنھا  نيز 

دی در حال آتش سوزی در يک واحد توليجلوگيری می کند؛ تا جائی که انعکاس وسيع خبر سقوط دو زن کارگر از 

در چنين شرايطی اخبار مبارزات زنان نيز تنھا .  امسال را بايد يک استثناء به شمار آورد]جدی[ماه   دی٢٩تھران در 

با اين حال انعکاس شدت ظلم و ستمی که بر زنان و به . در رويدادھای غير قابل کتمان به گوش ديگران می رسد

 ۀورد رزمجويانه و دالوران  برخۀخصوص کارگران زن در ايران اعمال می شود را ھمگان به طور برجسته در نمون

  .   مشاھده کردند٨٨زنان در جريان خيزش سال 

 فرھنگ ۀسلط.  ديگر، در ھمه حوزه ھای زندگی با ظلم و ستم مواجه اندۀزنان ايران، اعم از کارگر يا زنان ستمديد

راه با قوانين و اَعمال  رژيم جمھوری اسالمی ھر چه شديدتر گشته است ھمۀمردساالرانه در خانواده و جامعه که با سلط

 بکری برای استثمار ۀخشونت بار اين رژيم در حق زنان، جنبه ھائی از ستم ھای وارد به زنان ايران است که خود زمين

در چنين اوضاعی است که . شديدتر زنان زحمتکش و تحميل بی کاری به آنھا به نفع سرمايه داران فراھم آورده است

رغم شرايط شديداً مختنق و ديکتاتوری  ه ظلم و ستم و دست يابی به برابری با مردان علیزنان برای رھائی از ھر گون

جنبش زنان در ايران درست در رابطه با وجود چنين مبارزه ای در . حاکم، در اشکال گوناگون دست به مبارزه می زنند

  .بطن جامعه، صورت واقعيت به خود گرفته است

اما، گاه وقتی از جنبش زنان صحبت می شود، با توجه به تبليغات سوئی که از طرف فمنيست ھا صورت گرفته، کسانی 

در جنبش زنان نيز نظير . در حالی که واقعيت اين طور نيست. جدائی زنان از مردھا را از اين جنبش استنباط می کنند

يکی . و نظر ناشی از دو ديگاه متضاد در آن برجسته است جنبش ھای اجتماعی نظرات مختلفی وجود دارد که دۀھم

نظر کمونيست ھای راستين است که ھمواره تأکيد می کنند که قرار گرفتن زنان در موقعيت فرودست نسبت به مردان، 

 ند که امحصول به وجود آمدن مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و تقسيم جامعه به طبقات می باشد؛ و از اين رو معتقد

دست يابی زنان به حقوق برابر با مردان و رھائی کامل آنھا از ھر گونه ستم و استثمار تنھا با از بين بردن سيستم 

در مقابل اين کمونيست ھا، نظر و ديدگاه فمنيستی قرار دارد که علت . سرمايه داری حاکم بر جامعه امکان پذير است

بر اين اساس، . کم را ناشی از مردھا و ظلم آنھا به زنان می داند حاۀفرودستی زنان در جامعه و فرھنگ مردساالران

مطابق نظر فمنيستی اگر نگوئيم از بين بردن مردان، منطقاً تربيت آنان بايد راه رھائی زنان تلقی شود، آنھم در شرايطی 

ور که امروز شاھديم که سيستم سرمايه داری ھمواره فرھنگ مردساالری را بازتوليد و به طرق مختلف از جمله ھمانط

از طرف ديگر غايت معتقدين به فمنيسم انجام رفرم ھائی در ! از طريق حکومت ھای مذھبی آن را تقويت می کند

چھارچوب سيستم سرمايه داری حاکم می باشد ھمانطورکه مثالً چند سال پيش به لغو قوانين ارتجاعی رژيم جمھوری 

 زنان ألۀاتفاقاً ھمين ھا معموالً کمونيست ھا را به دليل اعتقاد به اين که مس. نداسالمی با حفظ خود اين رژيم دل بسته بود
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به طور اساسی با رسيدن به سوسياليسم و از بين بردن طبقات امکان پذير است، متھم به عدم اعتقاد يا عدم توجه به 

ونيست زن يا مردی است که  گوش ھر کمۀ عکس، اين آموزش آويزهدر حالی که ب.  زنان می کنندۀمبارزات روزمر

 زنان ھر چقدر ھم کوچک باشد راه را برای دست يابی زنان به رھائی کامل، ۀمبارزه برای کسب حقوق پايمال شد

 تخطی ناپذير کمونيست ھا، ۀبنابراين، دفاع، کمک به تقويت و ارتقاء سطح آن مبارزات وظيف. تسھيل و تسريع می کند

 مبارز کمونيست در ضمن بايد بکوشد که شناخت ھمه جانبه ای از فرھنگ مردساالری ھر. اعم از زن يا مرد می باشد

  . کسب کرده و با جديت تمام عليه تسلط اين فرھنگ چه در خانواده و چه در جامعه مبارزه کند

م حتی اگر  ما، مرز محکمی کمونيست ھای راستين را از معتقدين به فمنيسۀاين نکته را ھم بايد يادآور شد که در جامع

جائی که اينھا با جدا کردن مبارزات زنان از . ادعای کمونيست و سوسياليست بودن را ھم داشته باشند، متمايز می کند

 ۀمردھا می کوشند انرژی زنان را در کوره راه ھای فمنيستی به ھرز ببرند، کمونيست ھای راستين سعی دارند ھم

 ۀسرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و نابودی سيستم سرمايه داری وابستمبارزات زنان را به سوی يک ھدف که ھمانا 

اين کمونيست ھا بر اين باورند که تاريخ رسالت پيروزی بر سرمايه داری را بر . حاکم بر کشور می باشد، کاناليزه کنند

 اھداف واالی خود می  کارگر قرار داده است و مبارزات زنان تنھا در پيوند با اين طبقه قادر به رسيدن بهۀدوش طبق

  .  کارگر را از اھم وظايف خود به شمار می آورندۀاز اين روست که آنھا بر قراری پيوند بين جنبش زنان با طبق. باشد

 ما بتوانيم در راه پر فراز و نشيب و صعب و دشوار جنبش زنان به سوی آزادی واقعی زنان، قدم ۀبه اميد آن که ھم

  . مھای ھر چه مؤثرتری برداري

  ١٣٩٢ مارچششم 

 

 


