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ستون اول،
پيام سازمان آزادى زن بمناسبت اول ماه مه!

برای افزايش دستمزدھا
و حق رفاه ھمگانی!
زنان و مردان آزاديخواه!
اول ماه مه روز جھانى کارگر ،روز ھمبستگى بين
المللى طبقه کارگر است .اما اين روز صرفا روز
کارگران نيست ،روز ھمبستگى کليه آزاديخواھان
جھان است .روز اعالم تعھد به ساختن يک دنياى
آزاد و برابر ،يک دنياى بھتر است ،دنيايى که در آن
ھمه انسان ھا ،صرفنظر از جنسيت ،نژاد ،مليت و
مذھب با يکديگر برابرند .اين روز ،روز آزادى و
برابرى است .اين روز را بايد گرامى داشت .جنبش
آزادى زن نيز بايد در گراميداشت ھر چه باشکوه تر
اول ماه مه سھيم باشد .آرمان رھايى بخش و برابرى
طلبانه طبقه کارگر نويد بخش رھايى زنان نيز
ھست .در اين روز به مراسم گراميداشت اول ماه مه
بپيونديد.
فعالين جنبش آزادى زن!
در فرصتی که تا اول ماه مه باقيست ،خود را براى
شرکت در گراميداشت اين روز آماده کنيد .تالش
کنيد که شعارھا و پرچم ھايى که در آن خواست ھاى
جنبش آزادى زن حک شده است براى اين روز
آماده شود .اين مطالبات را بر ديوارھا بنويسيد.
شعار محورى اول ماه مه امسال اعتراض به حداقل
دستمزدھای چند برابر زير خط فقر و خواست
افزايش دستمزدھا و حق رفاه ھمگانی است .اين
خواست زنان نيز ھست و بسيارى از زنان کارگر،
پرستار و معلم حقوقى بسيار پايين تر از سطح
کنونی حداقل دستمزدھا دريافت مى کنند ،اين
خواست براى بسيارى از زنان يک خواست حياتى
است .اين شعار را وسيعا تبليغ کنيد .امسال جنبش
آزادى زن بايد ھمبستگى خود را با جنبش رھايى
طبقه کارگر آشکار و بيان کند .رھايى کامل زنان به
پيروزى کامل اين جنبش بستگى دارد.
زنده باد اول ماه مه!
زنده باد آزادى و برابرى!
آذر ماجدى 31 ،مارس 2013
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جنبشھای اجتماعی و مسئله آزادی زن
بخش دوم
سياوش دانشور
در بخش اول اين مطلب مندرج در شماره
 79نشريه آزادی زن به چھارچوب فکری و
سياسی جنبشھای بورژوائی ملی – اسالمی و
ناسيوناليسم پرو غرب در باره مسئله زن
اشاره کرديم .در بخش بعدی اين يادداشت ھا
به نگرش و سياست جنبش کمونيسم کارگری
در مورد مسئله آزادی زن خواھيم پرداخت.
اما برای روشن تر شدن تمايز چھارچوب
فکری و سياسی جنبش کمونيسم کارگری به
مسئله آزادی زن ،ضروری است به
ديدگاھھای رايج چپ و مشخص تر برخورد
جنبش فمينيستی به مسئله زن بطور موجز
نگاھی بياندازيم.
از سوسياليسم تا فمينيسم
پرچم آزادی و برابری زن و مرد سنتا دست
کمونيستھا و جنبش سوسياليستی بوده است.
تاريخ مکتوب بشر گواھی ميدھد و ديگر
ھمه برسميت شناخته اند که اين کمونيستھا
بودند که مبشر روز جھانی زن شدند ،عليه
بردگی زنان شوريدند ،فرھنگ و ادبيات
سياسی جوامع مختلف را در اين زمينه تغيير
دادند ،و پرچم رفع تبعيض جنسی و تغيير
قوانين به نفع زنان را برافراشتند .و باالخره
برای اولين بار در تاريخ جھان اين انقالب
کارگری اکتبر در روسيه بود که آزادی و
حقوق زن را در پيشرفته ترين شکل آن در
زمانه خود برسميت شناخت و الگوئی برای
آزادی زن در جھان شد.
اما ھميشه در کنار جنبش بين المللی
کمونيستی کارگران ،انواع جريانات و رگه
ھای سوسياليسم غير کارگری و حرکتھا و
جنبشھای عدالتخواھانه و اصالح طلبانه
وجود داشته اند که ھر کدام بنوعی و در
قلمروھای مختلف خواھان تغييراتی به نفع
اقشار و طبقات تحت ستم بودند .حتی
بورژوازی تحت فشار آزاديخواھی کارگری
و برای تقابل با آن تالش کرده که
چھارچوبی از آزاديھای فردی و حقوق مدنی
را برسميت بشناسد و در بخشی از
کشورھای جھان به اجرا بگذارد.

نکته اساسی اينست که کليه اين
جنبشھای اصالح طلبانه ،رفرميستی ،و
دمکراتيک که ھر کدام گوشه ای از
وضع موجود را مورد انتقاد قرار
ميدادند ،در دوره ای که کمونيسم و
جنبش بين الملل سوسياليستی ھژمونی
فکری و سياسی داشت ،بدرجات
مختلف خود را با مارکسيسم و با
سوسياليسم تداعی ميکردند .فمينيستھا
بعنوان مثال در دوره ای که سوسياليسم
در جھان و متاثر از انقالب اکتبر دارای
اعتبار بين المللی بود ،خود را سوسيال
 فمينيسم ميخواندند .انواع گرايشاتفمينيستی بدرجات مختلف و تحت تاثير
جنبش سوسياليستی خود را با اشکالی
از آزاديخواھی سوسياليستی تداعی
ميکردند .در ايندوران سوسياليست
بودن مد بود ،سوسياليست بودن نشان
افتخار بود ،و آزاديخواھی بدون
سوسياليسم و کمونيسم در جامعه گوش
شنوائی پيدا نميکرد .اين مسئله تنھا
منحصر به فمينيستھا نبود .کليه
جنبشھای اصالح طلبانه ،دانشجوئی،
دمکراسی طلب و ناسيوناليست در
کشورھای غربی و در کشورھای
موسوم به جھان سوم ،از سوسياليسم و
کمونيسم و انقالب اکتبر الھام ميگرفتند.
ارتشی کودتاچی در کشورھای
خاورميانه و شمال آفريقا خود را
"سوسياليست" ميخواند .ناسيوناليست
ھائی که دنبال مشروطه ملی شان بودند
خود را "سوسياليست" ميخواندند.
دانشجويان و دمکراتھا و رفرميستھائی
که به جوانب سياسی و اداری نظام
موجود نقد داشتند و خواھان اصالحات
دمکراتيک بودند خود را "سوسياليست"
ميخواندند .جنبش حقوق زن نميتوانست
از اين چھارچوب جھانی و صفبنديھای
استراتژيک سياسی جدا باشد .به ھمين
دليل فمينيستھا برای جلب نيرو به
سوسياليسم نزديک ميشدند و بخشا
مطالبات سوسياليستھا را در قلمرو
مسئله زن اخذ ميکردند .اين نوع تمايل

و چرخش به سمت آزاديخواھی
سوسياليستی نه محصول يک بازبينی
انتقادی بلکه يک پديده سياسی و دورانی
بود.
سه گرايش اصلی اجتماعی در قرن
بيستم ،يعنی ناسيوناليسم و رفرميسم و
دمکراسی طلبی ،با شکست انقالب
کارگری اکتبر ،روند معکوس را طی
کردند .اگرچه اين گرايشات در قالب
احزاب چپ و سوسياليست و کمونيست
طی سالھای طوالنی با نام سوسياليسم و
روايتی از مارکسيسم حرف زدند ،اما با
موج برگشت راست عليه چپ بطور کلی،
اينبار سرخوردگی و حتی ضديت با
مارکسيسم و جنبش سوسياليستی به زبان
و جھت سياسی عمومی و چھارچوب
انتقادی کليه اين جنبشھا تبديل شد .بويژه
از اواخر دھه ھفتاد و آغاز دھه ھشتاد
راستگرائی و ضديت با سوسياليسم تحت
فشار آنتی کمونيسم جھانی ميان اين
جنبشھا اوج گرفت و با فروپاشی ديوار
برلين دمکراسی به حرف اول و آخر کليه
جنبشھای رفرميستی و ناسيوناليستی و
اصالح طلبانه تبديل
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جنبشھای اجتماعی و مسئله آزادی زن
بخش دوم ...
شد .حجاب و پوسته نازک "کمونيستی و
سوسياليستی" اين جريانات کناری زده شد و
پرچم دمکراسی بر قلعه ھای سياسی آنھا به
اھتزاز درآمد .اين دورانی است که ھمه اين
نيروھا کشف ميکنند که دمکراسی خواھی و
تمکين به ريگانيسم و تاچريسم معادل نقد
توتاليتريانيسم است .بسياری از کسانی و
جرياناتی که تحت شرايط خاصی و در
دوران ھژمونيک بودن جنبش سوسياليستی
به سوسياليسم نزديک شده بودند و اھداف
ناسيوناليستی و اصالح طلبانه و دمکراتيک
خود را در زرورق مارکسيسم و سوسياليسم
می پيچيدند ،اينبار مدافعان سينه چاک
دمکراسی و بازار آزاد و بعدتر ارتجاع پست
مدرنيسم شدند .اين جنبشھا از نظر اھداف
اجتماعی و ترکيب طبقاتی و مشغله سياسی
تغيير نکرده بودند .آنچه برای اينھا تغيير
کرده بود نقطه اتکا فکری و سياسی
ھژمونيک در قلمرو جھانی بود .امری که
برای آن صدھا من تئوری سرھم شد تا
ضديت تمام عيارشان را با کمونيسم و
کارگر و مارکسيسم در پيشگاه باغ وحش
بازار آزاد و تقدس مالکيت خصوصی و
مذھب و مردساالری اثبات کنند.
در اين متن اجتماعی اينبار فمينيستھا کشف
کردند که "مارکسيسم اصال مردانه است و
به مسئله زن توجه نداشته" است! کشف
کردند که نزديکی فمينيسم با مارکسيسم و
کمونيسم "ازدواج ناموفق" بوده است .بخشی
به اين نتيجه رسيدند که مردساالری معضل
اساسی زنان است و ضديت با مردھا بجای
تقابل با منشا نابرابری در جامعه نشانده شد.
گرايشاتی پيدا شدند که از برابری و رفع
تبعيض ھمين را فھميدند که بايد ھمه جا با
مردان برابر بود .در ارتش ،در کليسا ،در
پليس ،در ھيئت مديره کارخانه ھا و ادارات،
و ھمه جا .نفس زن بودن و مقام داشتن بجای
افق آزادی زن نشست .نفس زن بودن و در
پست کشيش و پليس و زندانبان و رئيس
دادگاه و رئيس اداره و کارفرما بودن نشان
موفقيت و پيشروی و پيروزی جنبش زنان
تلقی شد .فمينيسم بعنوان اعتراضی به

موقعيت نابرابر زن در جامعه اساسا در
نظام سياسی – اداری بوررژوازی
مستحيل شد و کارير پناھی و البی گری
به ھمه چيز رھبران اين جنبش در
کشورھای مختلف تبديل شد.
فمينيسم اما در ھمين جا متوقف نشد .با
اوجگيری انحطاط پست مدرنيستی
بويژه در دوره بعد از پايان جنگ سرد،
فمينيستھا ھمه جا يادشان افتاد که پسوند
قومی دارند و آزاديخواھی با قوميت و
مذھب و "مليت" عجين شد .ديگر شاھد
نبوديد که رھبر و فعال جنبش حقوق
زن و فمينيست سابق الاقل به معيارھای
ليبرالی و مدرنيستی وفادار بماند .بحث
برسر "فعالين زنان کرد"" ،زنان
عرب" و "زنان مسلمان" و "زنان
يھودی" و احترام به علقه ھای فرھنگی
و سنتی آنان بود .در اين لجنزار فکری
و عقبگرد سياسی است که ميان جناح
ھای رژيم اسالمی و از خانواده
آخوندھای مرجع و زنان شرق زده،
"فمينيست اسالمی" بيرون می آيد که
اينبار ميخواھد حقوق زن را با اسالم و
چھارچوبھای ملی و فرھنگی انطباق
دھد.
اين فمينيسم امروز صرفا يک سھم
خواھی در بازار و چھارچوبھای
سرمايه داری است و ربط خاصی به
حقوق و آزادی زن حتی به معنی
رفرميستی آن ندارد .اين فمينيسم در
سازش با اسالم و مذھب و مولتی
کالچراليسم قرار دارد .اين فمينيسم در
دنيای غرب و برای مقبول واقع شدن از
دمکراسی و حقوق بشر حرف ميزند و
در ايران دست بدامن آخوندھا و سنت و
ارتجاع اسالمی ميشود .اين فمينيسم در
نقد سرکوب سياسی و اجتماعی زنان
گاھی نق ميزند اما در تقابل با
کمونيستھا و مارکسيستھا و طرفداران
آزادی بيقيد و شرط زن و مرد بشدت
فاالنژ و "کاتوليک تر از پاپ" است.

اين فمينيسم مستقل از گرايشات مختلف آن
يک مشخصه عمومی دارد و آن ضديت با
کمونيسم است .اين ضديت با کمونيسم
بدرجه ای ارتقا يافته است که ميان جناح
ھای راست اين فمينيسم اين ارزيابی رايج
است که "چپھا جمھوری اسالمی را سر
کار آوردند و چپھا در انقالب ايران نسبت
به حقوق زن بی توجه بودند" .اين ضديت
با چپ و تحريف تاريخ البته سياسی است
و خاصيتش اينست که مرز تمايالت
فمينيستی با سوسياليسم و چپگرائی ترسيم
شود .واضح است که جريانات چپ در
انقالب  57اساسا پوپوليست و
ناسيوناليست بودند و محدوديتھای نگرشی
آنھا در قبال مسئله زن ريشه در
محدوديتھای فکری آنھا و جدائی اجتماعی
شان از آزاديخواھی کارگری داشت .اين
جريانات کم ضعف نداشتند .اما با اينحال
کليه سازمانھای زنان را ھمين جريانات
ساختند ،اعداميھا را ھمين جريانات دادند،
و ھمين چپ بود که در دفاع از حقوق زن
مقابل جمھوری اسالمی ايستاد.
)جريان اتحاد مبارزان کمونيست بعنوان
يک جريان مارکسيست استثنائی در ميان
اين چپ بود و تنھا سنت سياسی بود که به
مسئله زن توجه ويژه داشت و ادامه و
تکامل اين تفکر امروز در کمونيسم
کارگری نمايندگی ميشود(.
آنچه که در صحنه سياست ايران و ميان
طيفھای سابق چپ خلقی و پوپوليست در
قبال مسئله زن شاھد ھستيم ،دقيقا امتداد
جھانی چرخش به راست است .در سطح
جھانی ھم خانواده ھای ھمين گرايشات
تمايالت سوسياليستی را کنار نھادند و به
گرايش مد روز يعنی دمکراسی گرويدند
و در ايران نيز ھمين اتفاق افتاد .تفاوت
ايران اينست که دمکراسی خواھی و
ناسيوناليسم و اصالح طلبی در سازش
بيشتری با اسالم و اخيرا در سازش با
سلطنت قرار دارند .امروز اين نوع
فمينيسم در ميان طيفھای اسالمی ،ملی-
مذھبی ،جمھوريخواه ،شبه سکوالر و
ناسيوناليست وجود دارد .ھمه اين نحله ھا
ھمانطور که در يادداشت قبلی اشاره شد،
در چھارچوب بيانيه بورژوائی حقوق
بشر و کنوانسيون رفع تبعيض از زنان
حرف ميزنند .اين را بايد تاکيد کرد که
ھمين بيانيه حقوق
صفحه 4
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جنبشھای اجتماعی و مسئله آزادی زن
بخش دوم ...
بشر و متعلقات اش در بيشتر کشورھای
امضا کننده آنھا اساسا اجرا نميشود .بحث
اينست که اين پرچم يک بيانيه اعالم تعلق
سياسی کليه گروھھا و جريانات متفرقه به
صفی است که قرار است آينده ای شبيه
عراق و افغانستان را در ايران پياده کنند.
اين پرچم قبل از اينکه نشان تجديد نظر در
چھارچوبھای فکری و سياسی راجع به
مسئله زن و حقوق زن باشد ،کاغذ تورنسل
سياسی تشخيص تعلق نيروھا و جريانات
مختلف به کمپھا و آلترناتيوھای ارتجاعی در
دوره حاضر است.
فمينيسم چپ و
مسئله زن برای چپ راديکال
در ميان طيف جريانات طرفدار شوروی
سابق و چين و انواع سوسياليسم ھای غير
کارگری ،ھمه به اردوی راست و حقوق
بشر و فمينيسم در چھارچوب فوق ملحق
نشدند .گرايشات کوچکتر و از نظر سياسی
کم تاثيرتری ھستند که بعنوان مثال
سرنگونی طلب اند ،راديکال اند ،ھنوز بخشا
خود را کمونيست و سوسياليست ميخوانند،
در  8مارس فعال ميشوند ،و واقعا مسئله زن
برايشان يک مسئله مھم سياسی است .اين
گرايشات اما مسئله زن را در بعد اجتماعی
و جنبشی آن به بورژوازی و نمايندگان
سياسی اش سپرده اند و به حقوق زنان
کارگر و "جنبش پرولتری زنان" چسپيده اند.
اين طيف نقدی روشن و اعالم شده به شرق
زدگی و مذھب زدگی سازمانھای متبوع شان
ندارد .اينھا مانند طيفھای راست شده شان
نميگويند چپ ھا جمھوری اسالمی را سر
کار آوردند و باعث بدبختی زنان شدند اما تا
به بحث مسئله زن مربوط است نقدی اثباتی
و برنامه ای ھم به محدوديتھای آن چپ
ندارند .در عوض بزعم خود در مسئله عميق
شدند و کل صورت مسئله را خط زده اند.
کسی که جنبش آزادی زن در ايران را
برسميت نميشناسد و از "جنبش پرولتری
زنان" يعنی از يک واقعيت ناموجود حرف
ميزند ،دارد با ژستی شبه راديکال راست
روی و بی مسئوليتی اش را نسبت به مسئله

زن بعنوان يک مسئله محوری اعالم
ميکند .کسی که در بحث زنان به مسئله
"تشکل زنان کارگر" چسپيده است ،تنھا
عليه طبقه کارگر و اتحاد صفوف
کارگری حرف نميزند بلکه عمال مبلغ
آپارتايد طبقاتی و شقه شقه کردن
کارگران و زنانه و مردانه کردن جنبش
کارگری است و اساسا جنبش کارگری
را مردانه فرض کرده است .کسی که
از حقوق و دستمزد برای کار خانگی
سخن ميگويد ،تنھا درک نازل اش را از
نقد مارکس و کمونيسم به خانواده
بعنوان يک واحد اقتصادی جامعه
کنونی بيان نميکند بلکه بين خانواده
کارگری استثمار شونده و استثمار کننده
و کارگر و کارفرما پيدا کرده است.

کسانی که برای "راديکال" ماندن کل نقد
اجتماعی کمونيسم به تبعيض و نابرابری
را کنار ميگذارند و جنبش آزادی زن در
ايران را بعنوان يک جنبش قائم بذات و
يک رکن مھم و تعيين کننده جنبش
سوسياليستی برسميت نمی شناسند،
ناچارند در چھارچوب "جنبش پرولتری
زنان"" ،تشکل مستقل زنان کارگر" ،و
"بحث کار خانگی و دستمزد برای آن"
خود را سرگرم کنند و بجای آگاھی و
اتحاد طبقاتی و تيز کردن نقد سوسياليستی
و کمونيستی طبقه کارگر ،منشا تفرقه و
تنش ميان کارگران و بی تفاوتی به
مھمترين نيروی طبقه کارگر برای
پيروزی باشند.
فمينيسم چپ ھنوز به زبان عاريتی
سوسياليسم حرف ميزند اما در اساس
ميدان را به جناح راست خود و جنبش
ملی اسالمی واگذار کرده است.
ادامه دارد ...

زن و سرمايه داری
نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع سرمايه دارى نيست .اما سرمايه
دارى اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل بخشيده و به يک رکن
مناسبات اقتصادى و اجتماعى معاصر بدل کرده است .ريشه نابرابرى و بى
حقوقى امروز زن ،نه در افکار کھنه و ميراث فکرى و فرھنگى نظام ھا و
جوامع منقرض شده و پيامبران و مذاھب عصر جاھليت ،بلکه در جامعه
سرمايه دارى صنعتى و مدرن امروز نھفته است .نظامى که به تقسيم جنسى
انسان ھا در قلمرو توليد به عنوان يک عامل مھم اقتصادى و سياسى در
تضمين سودآورى سرمايه مينگرد .ايجاد انعطاف پذيرى نيروى کار در
اشتغال و اخراج ،ايجاد شکاف و رقابت و کشمکش درونى در اردوى مردم
کارگر ،تضمين وجود بخش ھاى محروم تر در خود طبقه کارگر که پائين
نگاھداشتن سطح زندگى کل طبقه را مقدور ميسازد و باالخره مخدوش کردن
خودآگاھى انسانى و طبقاتى بشريت کارگر و دوام بخشيدن به آراء و افکار و
تعصبات کھنه و پوسيده و فلج کننده ،برکات ستمکشى زن براى سرمايه
دارى مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمايه در دنياى امروز است .اعم از
اينکه سرمايه دارى ذاتا و بطور کلى با برابرى زن خوانايى داشته باشد يا
خير ،سرمايه دارى انتھاى قرن بيستم بطور مشخص خود را بر اين نابرابرى
بنا کرده است و به سادگى و بدون مقاومت سرسختانه و قھرآميز از آن عقب
نمى نشيند.

اسالم ضد زن است!

آزادی زن
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"تشکل مستقل زنان کارگر"
تعميم آپارتايد جنسی به جنبش کارگری
آذر ماجدى
اخيرا مساله تشکل مستقل زنان کارگر از
جانب برخی جريانات چپ مدافع حقوق زن
مطرح شده و مورد دفاع قرار ميگيرد .اين
ايده بعنوان يک مطالبه در جھت دفاع بھتر و
قاطع تر از منافع و خواستھای زنان کارگر
طرح می شود .از جانب مدافعين اين ايده
استدالل می شود که تشکل مستقل زنان
بھترين راه رفع موانع پيشاروی زنان
کارگر ،بعنوان ضربه پذير ترين بخش طبقه
کارگر ،در يک جامعه مردساالر است.
بديھی است که تشکل مھمترين ابزار مبارزه
برای دستيابی به اھداف ھر جنبش اجتماعی
 سياسی است .اما ماھيت و شکل اين تشکلخود يک سوال اساسی است که بايد به آن
پرداخته شود .بايد به اين سوال اساسی پاسخ
داد :آيا تشکل مستقل زنان واقعا راه حلی
اصولی برای رفع موانع فوق است؟ آيا چنين
شيوهی سازماندھی از نظر منافع زنان
کارگر ،ھم بعنوان عضوی از طبقه کارگر و
ھم بعنوان عنصری از يک قشر سرکوب
شده و تحت ستم در جامعه مطلوب و
ضروری است؟ از نظر ما اين ايده يک ايده
نادرست و از نظر منافع طبقاتی بسيار
مخرب است.
خاستگاه اين مطالبه چيست؟
نقطه عزيمت اين گرايشات در طرح
ضرورت و مطلوبيت اين نحوه از تشکل
يکی نيست .برخی از موضعی ايدئولوژيک
حرکت می کنند و برخی ديگر در پاسخ به
معضالت عملی .برخی از موضع فمينيستی
به اين ضرورت می رسند؛ برخی از موضع
پوپوليستی .نقطه عزيمت ھر چه باشد ،الزم
است اين مساله ھم از نقطه نظر منافع
مبارزه طبقاتی طبقه کارگر و ھم از نقطه
نظر جنبش آزادی زن مورد بررسی قرار
گيرد .سوال اينست که آيا اين يک ايده پيشرو
و کمونيستی است؟ آيا اين ايده بنفع پيشروی
طبقاتی طبقه کارگر و بنفع آزادی زن است؟
ايده تشکيالت مستقل زنان کارگر ايده جديدی

نيست .در جنبش چپ در ايران ايده
تشکالت مستقل زنان کارگر کم و بيش
در ابتدای بقدرت رسيدن رژيم اسالمی
طرح می شد .و اکنون مدتی است که
دگر بار بحث تشکل مستقل زنان کارگر
به درون سايت ھای چپ راه پيدا کرده
است .در دو دھه  ٨٠و  ٩٠ميالدی امر
تشکل مستقل زنان برای مبارزه برای
حقوق خويش موضوع داغ بود .اکنون
که اين موضوع ظاھرا ديگر کھنه و
دمده شده است ،مساله تشکل مستقل
زنان کارگر توسط چپ سنتی مطرح
می شود.
از نظر چپ سنتی و بخشی از آن که در
جنبش حقوق زن فعالند ،ضرورت و
مطلوبيت تشکل مستقل زنان کارگر
چيست؟ در عين حاليکه نقطه عزيمت
اين دو جريان متفاوت است ،اما اين دو
گرايش دو روی يک سکه عقب مانده و
سکتی ھستند .بخشی از جنبش فمينيستی
از زن حرکت می کند و به زن ختم می
کند .زن نزد آن مرکز و محور جھان
است .زن حرف اول و آخر است .با اين
تعريف ،کسانی که به صورت ظاھر
مساله می نگرند ،اين نوع فمينيسم را
مدافع پر و پا قرص حقوق زن می
دانند .ممکن است به اين گرايش از اين
زاويه که به مسائل ديگر دنيا بی اعتناء
است نقد کنند ،اما از زاويه حقوق زن
نقدی به اين ديدگاه وارد نمی دانند .اينجا
است که اين ظاھر بين ھا به يک اشتباه
مھلک دچار می شوند .چرا که اين نوع
فمينيسم ،نه تنھا به مسائل دنيا کور
است ،بلکه از حل مساله زن نيز ناکام
است .اينگونه فمينيسم در اصل با
ناسيوناليسم تفاوتی ندارد .ھمانگونه که
ناسيوناليسم پاسخ مساله ملی نيست،
فمينيسم نيز قادر به حل مساله زن
نيست .ھر دو به مشقات گروه ھای
اجتماعی ای که مدعی نمايندگی آن

ھستند می افزايند.
اين دو جريان ھر دو بر ضرورت و
مطلوبيت اين نحوه از تشکل ،چه از نظر
طبقاتی و چه از زاويه جنبش حقوق زن،
پای می فشارند .بنظر می رسد که
اختالفات و نقد گذشته از بی توجھی
جنبش چپ به مساله زن و حقوق زنان،
ھر دو جريان را که از نظر اجتماعی -
سياسی در يک بستر فکری قرار دارند به
اين نتيجه رسانده است .ظاھرا ،برای
جبران بی توجھی گذشته ،تشکل مستقل
زنان کارگر به نقطه سازشی ميان منتقدين
جنبش چپ )که عموما زنانی ھستند که در
سالھای  ۵۶-۶٢خود به سازمانھای چپ
متعلق بودند و زنان جوانانی که اکنون در
بستر عمومی ھمين جنبش قرار دارند( و
موضوع نقد )مردان چپ در آن مقطع و
مردان جوانی که در ھمين بستر فکری
ھستند و می خواھند تعھد خود را به
مساله زن ثابت کنند( بدل شده است.
مسائل متعددی در ھمين نقطه عزيمت
وجود دارد که بايد مورد نقد و بررسی
قرار گيرد .نقد جريانات چپ بخاطر کم
توجھی به جنبش حقوق زن در جامعه و
چشم بستن به ماھيت زن ستيز رژيم
اسالمی ،پس از سرکوب خونين
کمونيست ھا در دھه  ۶٠شمسی ،ھمراه با
مھاجرت بخشی از زنان چپ و کمونيست
به کشورھای غربی ،باب گرديد .نشريات
زنان انتشار يافت و نقد جنبش چپ و
کمونيستی به پای ثابت اين نشريات بدل
شد .چپ و کمونيسم تنھا جنبش و جريان
سياسی بود که مورد نقد قرار می گرفت؛
بعضا اين نقد تا آنجا
صفحه 6
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"تشکل مستقل زنان کارگر"
تعميم آپارتايد جنسی به جنبش کارگری ...
پيش می رفت که اين برداشت را در ذھن
خواننده ايجاد می کرد که عامل اصلی
سرکوب زنان ،نه رژيم اسالمی ،بلکه جنبش
کمونيستی است .روشن است که برخورد
جنبش چپ به جنبش حقوق زن و زن ستيزی
رژيم اسالمی قابل نقد است و می بايست نقد
شود .اما اوال اين چپ تحت حاکميت
پوپوليسم بود و الجرم اين پوپوليسم است که
می بايست مورد نقد قرار گيرد ،نه
مارکسيسم و کمونيسم؛ ثانيا ،عليرغم تمام
کمبودھا و عقب ماندگی که اين چپ از آن
در رنج بود ،چپ فعالترين بخش جامعه
نسبت به حقوق زن در جامعه ايران بود.
يک مساله مھم ديگر موقعيت منتقدين است.
اينھا زنانی بودند که در سازمان ھای مختلف
چپ فعاليت می کردند؛ برخی فعاليت خويش
را از کنفدراسيون در خارج کشور آغاز
کرده و در دوران انقالب به ايران آمده
بودند ،برخی زنانی که طی سالھای ۶٠-۵۶
به سازمانھای چپ جذب شده بودند .اکثريت
قريب باتفاق سازمانھای زنان در اين دوره
توسط زنان چپ بنيان گذاشته شده بود .اگر
به چپ نقدی وارد بود ،که بود ،شامل اين
زنان و سازمانھای زنان مزبور ھم می شد.
اما اشکال نقدھای اين دوره به چپ اين نکته
است که منتقدين خود را از زير نقد بيرون
می برند و نقدھا عموما متوجه مردان چپ
سازمان می شود .چنين متدی خود بيک معنا
مردساالرانه است؛ يعنی عمال بر اين تز
مردساالرانه که "زنان قدرت تفکر و تصميم
گيری ندارند و نياز به قيم دارند" تائيد می
گذارد .کافيست کمی در اينگونه نقدھا دقيق
شد تا متوجه شويم که سازمانھای چپ
ضميری است که برای مردان چپ مورد
استفاده قرار می گيرد .بايد توجه داشت که
عالوه بر مورد معين جامعه ايران و انقالب
 ،۵٧شرايط بين المللی نيز به اين يورش به
چپ نقش داشت .در دھه  ٨٠ميالدی جنبش
فمينيستی در نقد کمونيسم و مارکسيسم در
عرصه مساله زن بسيار فعال بود؛ در اين
دوره برخی از تئوريسين ھای فمينيست،
مارکسيسم را به "نابينايی در مورد مقوله

جنسيت" )کور جنسی( متھم می کردند.
سپس در اواخر دھه  ٨٠ھمراه با سقوط
شوروی و نظام سرمايه داری دولتی که
تحت نام سوسياليسم وجود داشت،
حمالت به چپ و کمونيسم در عرصه
مساله زن تشديد شد و فمينيسم ارج و
غربی يافت.
پوپوليسم و مساله زن
چپ سنتی در ايران دچار کور جنسی
بود؛ بعضا مساله زن را در سطح
کالسيک ھای مارکسيستی ،برسميت
می شناخت ،اما جنبش حقوق زن را
بعنوان "جنبشی بورژوايی" رد می
کرد .جنبش کمونيستی در ايران در
مقطع انقالب  ۵٧تحت حاکميت
پوپوليسم بود .پوپوليسم در عمل گرايش
چپ جنبش ناسيوناليستی در کشورھای
تحت سلطه را نمايندگی می کند .ضديت
با "امپرياليسم" قوی ترين و عمده ترين
خصلت اين جنبش است .پوپوليسم در
ايران بشدت با نظرات ،ارزشھا و
اخالقيات شرق زده و اسالمی تنيده بود.
بطور نمونه اگرچه يک پوپوليست از
ضرورت برابری زن و مرد سخن می
گفت ،اما اوال از آنجا که در آثار
کالسيک خوانده بود که رھايی واقعی
زنان در جامعه سوسياليستی قابل تحقق
است ،مبارزه برای برابری زن و مرد
را نيز به بعد موکول می کرد؛ ثانيا بر
اساس اخالقيات عقب افتاده شرق زده
ھرگاه از آزادی زن سخن می گفت،
خود را موظف می ديد که خط و مرز
خويش را با فساد اخالقی ترسيم کند؛
ثالثا نزد اين جريان ،مبارزه عليه
امپرياليسم بمعنای مبارزه با فرھنگ و
اخالقيات غربی نيز بود .اين چپ از
نظر اخالقی و فرھنگی ھيچ ربطی به
مارکسيسم يا جنبش کمونيستی نداشت.
فرانتس فانون يا ورژن "وطنی" آن
علی شريعتی و جالل آل احمد شکل
دھندگان فکری -اخالقی اين چپ بودند.

صفحه 6
بدين ترتيب روشن است که بخش عمده
جنبش چپ در مقطع قدرتگيری رژيم
اسالمی عمال در برابر مساله زن و
آزادی زن خلع سالح بود؛ بايد تاکيد کرد
که در اين زمينه مرد و زن چپ نزديکی
نگرشی و اخالقی بسياری داشتند .لذا
زمانی که اسالميست ھا بر جنبش
سرنگونی مردم حاکم شدند و حقوق و
موقعيت زنان در خطر جدی قرار گرفت،
اين چپ کامال برای مقابله با آن ناآماده
بود .در تظاھرات و اعتراضات خيابانی
ضد شاه ،پس از آنکه غرب موفق شد
خمينی و اسالميست ھا را بعنوان رھبر
انقالب به مردم جا بزند ،اکثريت غريب
باتفاق زنان چپ با حجاب ظاھر شدند.
پس از قدرتگيری رژيم اسالمی ،برخی
از اين سازمان ھا ،بطور مثال سازمان
پيکار ،زنانی که در تابستان داغ لباس بی
آستين می پوشيدند را به ميتينگ ھای خود
راه نمی دادند.
تفاوت زيادی ميان نحوه لباس پوشيدن
زنان سنتی و زنان پوپوليست وجود
نداشت؛ عموم اين زنان روسری بسر
داشتند ،لباس ھای آستين بلند و گشاد می
پوشيدند .گويی عمد داشتند که خود را به
غيرجذاب ترين شکل ممکن درآورند .اين
الگوی يک زن کمونيست و انقالبی بود.
ھمانگونه که شاعران و نويسندگان و
باصطالح ادبای ملی – اسالمی زنان را
فقط در قالب مادر بزرگ يا فاحشه به
تصوير می کشيدند ،نزد جنبش چپی که
اصل و نسبش به ھمين ادبا می رسيد،
زنان انقالبی جلوه ای از زنان "متين و
محجوب" آل احمدی بودند.
زمانی که زنان روز  ١٧اسفند ) ٨مارس(
 ١٣۵٧در اعتراض به حکم خمينی مبنی
بر حجاب اجباری برای زنان کارکن به
خيابان ريختند ،اين سازمانھا عمال
غافلگير شدند .اعتراض  ٨مارس در
ھمان روز ختم نشد و يک ھفته ادامه
يافت ،تحصن در دادگستری ،ميتينگ در
زمين چمن دانشگاه و باالخره به ميدان
آمدن زنان وکيل و تھيه قطعنامه ای برای
ارائه به دولت بازرگان مراحل مختلف آن
بود .در تحصن در دادگستری يک جو
اعتراضی راديکال حاکم بود؛ بدنبال بيش
از يکسال اعتراضات
صفحه 7
توده ای و شکل گيری

تقابل با اسالم سياسی يک جبھه مھم جنبش آزادی زن است!

آزادی زن

صفحه 7

شماره 80

"تشکل مستقل زنان کارگر"
تعميم آپارتايد جنسی به جنبش کارگری ...
يک جنبش انقالبی که رژيم ديکتاتوری شاه
را بزير کشيده بود ،روحيه بشدت راديکال و
ميليتانتی بر زنان مجتمع در صحن
دادگستری حاکم بود .خبرنگاران خارجی با
عالقه اين واقعه را دنبال می کردند .زنان
چپ متشکل در سازمان ھای زنان با جديت
خاصی تالش می کردند که زنان آرايش
کرده را از جلوی دوربين ھای خبرنگاران
خارجی دور کنند .بخوبی بخاطر دارم که
يکی از اين زنان که از نزديک با او آشنا
بودم با تعجيل بسيار از من می خواست که
نگذارم زنان آرايش کرده با خبرنگاران
مصاحبه کنند و بجای آنھا خودم با
خبرنگاران مصاحبه کنم .به او گفتم ما که
مبصر مردم نيستيم ،اينھا معترضند و حق
دارند اعتراضشان را بيان کنند.
يک واقعه مھم ديگر کنفرانسی بود که در
پائيز  ١٣۵٩در آمفی تئاتر دانشگاه پلی
تکنيک در مورد حقوق زنان سازمان يافته
بود .تمام سازمانھای زنان بمدت چند ماه
فشرده برای سازماندھی اين کنفرانس کار
کرده بودند .من در ميان کميته برگزارکننده
بودم .اين کنفرانس مصادف شد با اشغال
سفارت آمريکا .با وجود اينکه کليه اين
سازمانھا به سازمانھای سياسی چپ وابسته
بودند ،روز کنفرانس سازمانھای سياسی از
حمايت از کنفرانس سر باز زدند و بجای آن
در مقابل سفارت آمريکا در حمايت از
"دولت ضد امپرياليست" خمينی راھپيمايی
کردند .زمانی که چپ ھا در مقابل سفارت
آمريکا در پشتيبانی از دانشجويان خط امام
رژه می رفت ،حزب ﷲ به دانشگاه پلی
تکنيک ريخته بود تا کنفرانس زنان را بھم
ريزد؛ برق آمفی تئاتر را قطع کردند ،به
سالن که جای سوزن انداختن در آن نبود،
ھجوم آوردند .زنان مجتمع در آمفی تئاتر را
مسخره کردند و اراجيفی چون" :خواھرم
حجاب تو محکم تر از سالح من است" سر
دادند.
سابقه و تاريخچه
با رشد سرمايه داری در ايران و ورود زنان

به بازار کار ،به دانشگاه ھا و الجرم به
درون جنبش چپ ،بويژه ھمراه با شکل
گيری جنبش سرنگونی  ،١٣۵٧مساله
زن برجستگی يافت .برخی زنان چپ،
بويژه آنھايی که در خارج کشور و در
کنفدراسيون فعال بودند ،در سال ١٣۵٧
قبل و بعد از قيام چند سازمان زنان
تشکيل دادند .اين سازمانھا يا انجمن
ھای زنان عمال از خط سياسی سازمان
متبوع خود تبعيت می کردند .نزد اين
سازمانھا نيز مبارزه "ضد امپرياليستی"
مساله اصلی و باصطالح "عمده" بود.
ھيچيک از اين سازمانھا يک موضع
قاطع و محکم عليه حجاب اسالمی اتخاذ
نکرد .حاکميت پوپوليسم بر اين
سازمانھا آنھا را به بی اعتنايی يا کم بھا
دادن به مسائل عمومی حقوق زن سوق
می داد .در مواضع رسمی ،آنھا اعالم
می کردند که مسائل زنان کارگر و
زحمتکش در اولويت اھدافشان قرار
دارد .اما از آنجا که آنھا مساله حجاب و
آپارتايد جنسی را "مساله زن
زحمتکش" نمی دانستند ،به اين دو
مساله مھم و اصلی توجه خاصی
نداشتند .مواضع آنھا ،مانند سازمانھای
سياسی متبوع خود ،در قبال زنان
کارگر و زحمتکش بيک معنا
اکونوميستی بود.
وجود يک جنبش حقوق زن ،که
سازمانھای چپ ،عليرغم کمبودھای
فاحش شان ،نقشی مھم و اصلی در آن
ايفاء می کردند ،زن کارگر و زحمتکش
را به يک وجه دائمی نشريات اين
سازمانھا تبديل کرد .ستونی ويژه زن
کارگر و زحمتکش يا "زنان خلق" در
نشريات چپ ايجاد شد .زن روسری به
سری را در حال رژه و پرچم بدست
باالی اين ستون طراحی کردند و يکی
از کادرھای باالی زن سازمان مسئول
اين ستون شد  .در اين ستون به مشقات
زنان کارگر و زحمتکش می پرداختند.
مسائلی که طبق تعاريف چپ سنتی

"صنفی" ناميده می شود ،موضوع اين
ستون بود :مھد کودک و شيرخوارگاه،
دستمزد برابر در مقابل کار برابر،
مرخصی زايمان و غيره .تحليل آنھا از
ستمکشی زن در جامعه تحت مقوله "ستم
مضاعف" فرموله می شد و اين تعريف
به ستم بعنوان کارگر و زحمتکش و
بعنوان زن اشاره داشت .جنبش چپ
عموما امر خود را "خلق" قرار داده بود.
اين خلق يک کيسه گل و گشاد بود که از
کارگر و دھقان ،خرده بورژوازی شھری
و روستا و "بورژوازی ملی" شامل آن
می شد .سازمان ھای زنان نيز عمدتا به
مسائل زنان خلق می پرداختند و از اينرو
به مساله آزادی ھا و حقوق مدنی ،که آنرا
مطالبات زنان بورژوا می ناميدند ،کم
توجه بودند.
نزد آنھا ،خواست مقابله با حجاب
اجباری ،آپارتايد جنسی ،اصالح قوانين
خانواده و برابری در امر تحصيل،
خواستھای زنان بورژوا محسوب می شد
و لذا جايگاه مھمی نداشت .مبتذل ترين
نوع اين ارزش گذاری باين ترتيب فرموله
می شد" :حجاب مساله زنان زحمتکش
نيست!" به يک معنا ھمان ديد
اکونوميستی به مبارزات طبقه کارگر به
مبارزات زنان برای حقوق برابر تعميم
داده می شد؛ ھمان ديدگاه پوپوليستی که
مبارزه "صنفی" را مبارزه کارگر و
مبارزه "سياسی" را مبارزه "روشنفکر"
و طبقه بورژوا می دانست ،مبارزه برای
حقوق سياسی ،اجتماعی و مدنی برابر
برای زن و مرد را به زنان طبقات ديگر
می سپرد و زنان کارگر را به مبارزه
برای دستمزد برابر ،تشکل و مھد کودک
محدود می کرد.
اين ديدگاه درکی محدود و کارخانه ای از
مبارزه طبقاتی دارد .مبارزه طبقاتی نزد
اين جنبش مبارزه ای است که در عرصه
کارخانه ميان کارگر و کارفرما انجام می
گيرد ،حداکثر مبارزه ای است که طبقه
کارگر بر سر دستمزد و حقوق کارگری
با دولت به پيش می برد .مبارزه بر سر
تغيير دنيا ،جامعه ،بر سر ايدئولوژی
حاکم ،بر سر ناسيوناليسم ،دموکراسی و
قدرت سياسی در ميان مبارزه طبقاتی
جای ندارد .در
صفحه 8
اينجاست که می بينيم

حکومت ضد زن سرنگون ،سرنگون!

آزادی زن

شماره 80

"تشکل مستقل زنان کارگر"
تعميم آپارتايد جنسی به جنبش کارگری ...
که کاسه داغ تر از آش شدن روشنفکر خرده
بورژوا برای کارگر ،و کارگر کارگر کردن
آنھا چگونه اسارت کار مزدی و اسارت
طبقاتی را بر دست و پای کارگر تحکيم می
کند.
نزد اين چپ ،کارگر به مبارزه سياسی بر
سر مسائل اصلی جامعه کاری ندارد .کارگر
فقط در عرصه کارخانه مبارزه می کند .اين
ديد در بھترين حالت به يک رفرميسم تريد
يونيونيستی ختم می شود .لذا عليرغم ظاھر
راديکال و "کارگری" اين جنبش ،اين يک
ديدگاه محدود ،عقب مانده و غيرکارگری
است .بر اين تصور عقب مانده و عاميانه
تاکيد دارد که زن کارگر جز دستمزد و
مھدکودک به مقوله ديگری نمی انديشد ،قادر
نيست بيانديشد و اگر بيانديشد اسير تفکرات
بورژوايی شده است .مساله حجاب مساله زن
غير پرولتر تعريف می شود .آنھم در جامعه
ای که حجاب و آپارتايد جنسی به يکی از
مھمترين عرصه ھای مبارزه طبقاتی با
حکومت بورژوايی حاکم بدل شده است .اين
ديدگاه از تعيين عرصه ھای اصلی مبارزه
طبقاتی عاجز است .ھر مساله ای بغير از
مسائل اقتصادی که به مبارزه جاری طبقه
کارگر محدود می شود را از مبارزه طبقاتی
و از دسترس طبقه کارگر خارج می کند.
"تشکالت مستقل زنان کارگر" پاسخی است
که اين ديدگاه عقب مانده ،محدود نگر
رفرميستی  -پوپوليستی در مقابل زنان
کارگر می گذارد .و در اينجا اتفاقا با عقب
مانده ترين گرايش جنبش فمينيستی ھم زبان
و ھم رای می شود .فمينيسم از روی مرد
ستيزی به تشکل مستقل زنان کارگر می
رسد؛ پوپوليست از عجز در درک مفھوم
طبقه ،مناسبات ،منافع و مبارزه طبقاتی.
بعالوه ،پوپوليسم از نظر اجتماعی و
فرھنگی يک ديدگاه عقب مانده است؛ خود
اسير مردساالری است؛ و در يک جامعه
تحت حاکميت زن ستيزی اسالمی ،طبيعی
ترين شکل مبارزه نزد آن ،مبارزه مجزای
زن و مرد است .آپارتايد حاکم بر جامعه را

بطور خودبخودی به مبارزه زن و مرد
کارگر ھم تعميم می دھد .مبارزه مستقل
زنان کارگر برای او يک امر طبيعی
است ،آنرا زير سوال ھم نمی برد.
چپ و تشکل زنان کارگر
بايد توجه داشت که ھرگاه اين چپ از
تشکل کارگری يا جنبش کارگری سخن
می گفت ،جنبشی کامال مردانه را مد
نظر دارد و روی سخنش با مردان
کارگر است .تحت فشار واقعيات عينی،
يعنی وجود بخشی از طبقه کارگر که
زن بود و محرومترين و ضربه
پذيرترين بخش آنرا تشکيل می داد،
شکل گيری يک جنبش وسيع حقوق زن
و تحت فشار زنان "روشنفکر" چپ،
درھای سازمان ھای چپ بروی مسائل
زنان کارگر نيمه گشوده شد .سازمان
ھای چپ يا سازمان ھای زنان تشکيل
دادند ،يا يک دپارتمان زنان که کارش
پرداختن به مسائل زنان بود.
در متن شرايط مردساالرانه ای که
آپارتايد جنسی حاکم در جامعه را به
امری طبيعی بدل کرده بود ،بشکلی
خود بخودی ،زنان چپ امر تشکل
مستقل زنان کارگر را طرح کردند.
عمال طبقه کارگر را به دو دسته تقسيم
کردند .و جالب اينجاست که در بسياری
موارد ،ضرورت و مطلوبيت تشکل
زنان کارگر از زاويه "منافع" مردان
کارگر طرح می شد و مورد دفاع قرار
می گرفت .اگر زنان آگاه نمی شدند،
مبازه طبقه کارگر شکست می خورد؛
اگر زنان متشکل نمی شدند به مانعی در
مقابل مبارزه مردان بدل می شدند!
الجرم زنان چپ بمنظور ممانعت از
"مبارزه شکنی" خواھران کارگرشان
بايد به آگاھی و تشکل آنھا می پرداختند
.
انترناسيونال اول و دوم
جنبش کمونيستی سنتا در قبال مساله زن

صفحه 8
و جنبش حقوق زن دچار کمبود بوده
است .اين کمبود به مارکس و مارکسيسم
مربوط نمی شود؛ از درک نادرست از
مارکسيسم نشات می گيرد که با
مردساالری حاکم در جامعه پيوند می
خورد .جنبش چپ در ايران دچار
مشکالت متعددی بود .عالوه بر عقب
ماندگی پوپوليستی فرھنگی  -اخالقی
بومی ،آنجايی نيز که به جنبش کمونيستی
طی تاريخ مراجعه می کرد ،ديدگاه ھای
اکونوميستی آن نسبت به مبارزه طبقاتی و
جنبش ھای اجتماعی را مورد ارجاع
قرار می داد و در آن دنبال توجيه مواضع
غيرمارکسيستی خويش می گشت.
انترناسيونال اول و دوم و جنبش
کمونيستی روسيه ھر يک بدرجاتی از اين
شيوه برخورد متاثر بودند .ناسيوناليسم
روس که پس از شکست انقالب کارگری
در روسيه تحت نام حزب کمونيست
بقدرت رسيد يک ديدگاه و درک
مکانيستی و اکونوميستی نسبت به جنبش
ھای اجتماعی را که مھمترين آن جنبش
آزادی زن بود ،ترويج می کرد.
انترناسيونال اول ،انترناسيونال مردان
کارگر بود .در انترناسيونال دوم برای
جلب حمايت آن از حق رای زنان،
ساعات طوالنی بحث شده و در قطعنامه
ای مفصل مطلوبيت و ضرورت آن برای
طبقه کارگر توضيح داده شده است .با
شکست بلشويسم در مقابل ناسيونال
رفرميسم روس ،اين روند به يک سنت
پايدار و جان سخت بدل شد که جاپای آنرا
در تمام جنبش ھا و احزاب پرو سويت
مشاھده می کنيم .کمونيسم چينی و
مائوئيست که از اين نظر از جنبش
برادرش نيز عقب مانده تر بود.
در ايران اسالم زده تحت رژيم اسالمی
بخاطر فشارھای روزافزون بر زنان و
اعمال محدوديت ھای بسيار بر زنان و
ايجاد يک نظام آپارتايد جنسی رسمی که
با خشونت اعمال می شد ،مساله تشکل
مستقل زنان کارگر حتی زير سوال نيز
نرفت .بعنوان يک امر طبيعی پذيرفته
شد .در دھه  ۶٠شمسی بدنبال سرکوب
خشن ھر نوع جنبش و حرکت اپوزيسيون
و سرکوب و قتل عام کمونيستھا ،جنبش
حقوق زن به محاق
صفحه 9
رفت .پس از پايان

برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده!

آزادی زن

صفحه 9

شماره 80

"تشکل مستقل زنان کارگر"
تعميم آپارتايد جنسی به جنبش کارگری ...
جنگ ايران و عراق ،شرايط جامعه متحول
شد .نسل جديد به حقوق و جايگاه زن حساس
بود و نطفه ھای يک جنبش حقوق زن وسيع
و توده ای شکل گرفت .با رشد جنبش حق
زن در ايران و مصاف روزانه آن با رژيم
اسالمی ،شرايط تغيير کرد .اين تحوالت
حتی سازمان مجاھدين خلق را که يک سکت
اسالمی است وادار کرد شکل ظاھر خود و
آرايش سازمانيش را تغيير دھد .رھبر سکت
ھمسری برگزيد و او را "ھم رھبر" ناميد و
اعضای زن سازمان مجاھدين در خارج
کشور مدل لباس خود را تغيير دادند .اينھا
ھمگی تالشھايی پوچ و سطحی برای مورد
قبول افتادن نزد جنبش عظيم حقوق زن در
جامعه بود .سازمانھای چپ نيز که به خارج
کشور مھاجرت کرده بودند ،در مقابل
حضور جنبش زن در صحنه جامعه و نيز
آشنايی با آراء و عقايد فمينيستی ،در مواضع
پيشين خود تجديد نظر کردند.
جنبش بورژوايی ،جنبش پرولتری
البته بايد اشاره شود که اين نظرات
مردساالر مختص جنبش چپ ايران نيست.
تاريخا جنبش کارگری و سوسياليستی در
غرب نيز بدرجاتی اين گرايش را نمايندگی
می کرد و روند مشابه ای را طی کرده
است .مطالعه تاريخ انترناسيونال اول و دوم
مملو از چنين برخوردھايی است.
سنتا در جنبش چپ ،جنبش حقوق زن را به
دو گرايش بورژوايی و پرولتری تقسيم کرده
اند .جنبش پرولتری زنان را به عرش اعالء
رسانده اند؛ جنبش بورژوايی زنان را
محکوم کرده اند .اين ديدگاه ،ديدگاه حاکم در
جنبش کمونيستی بوده است .از انترناسيونال
دو و سه تا امروز جنبش کمونيستی سنتی دو
قطبی پرولتری -بورژوايی را برای تعريف
و تبيين جنبش حقوق زن مانند کالم آخر
بکار بسته است .بايد ديد که اين دو صفت
عمال به چه معنا است .در تحليل جنبش
حقوق زن و شناسايی آنکه کداميک
بورژوايی و کداميک پرولتری است،
تئوريسين ھا و رھبران فکری  -سياسی

کمونيستی به پايه طبقاتی فعالين جنبش
می نگرد؛ جنبش بورژوايی جنبشی
است که فعالين آن عمدتا از خاستگاه
غير کارگری اند .جنبش پرولتری،
جنبشی است که فعالين آن عمدتا
کارگرند .باين ترتيب تمام خواست ھای
سياسی ،اجتماعی ،فرھنگی و بعضا
اقتصادی جنبش اول بعنوان خواست
ھايی بورژوايی شناخته می شوند.
تاريخا خواست تحصيل ،اشتغال ،حق
رای ،و ساير حقوق سياسی  -اجتماعی
بعنوان خواستھايی بورژوايی نزد اين
جنبش از اھميت پايينی برخوردار بوده
است .اما خواست حقوق برابر در مقابل
کار برابر و تشکل که از طرف زنان
کارگر مطرح ميشود ،بعنوان
خواستھايی پرولتری و مھمترين
خواست ھای طبقاتی.
بطور نمونه کالرا زتکين يکی از
رھبران حزب سوسيال دموکرات آلمان
و از رھبران جنبش کمونيستی زنان
طی يک سخنرانی به کنگره حزب
سوسيال دموکرات آلمان در سال ١٨٩۶
اعالم ميکند که مساله زن دارای
خصلت طبقاتی است و اشکال متفاوتی
در ميان زنان طبقات مختلف بخود
ميگيرد .اين سخنرانی بعد از آن بشکل
يک جزوه منتشر شد و به موضع
رسمی جنبش سوسياليستی آلمان بدل
گرديد" .يک مساله زن برای زنان
پرولتر ،يکی برای زنان بورژوازی
متوسط و اقشار متخصص ،و يکی
برای ده ھزار زن طبقه باال وجود دارد.
بر طبق موقعيت طبقاتی اين اقشار،
مساله زن اشکال متنوعی بخود می
گيرد") ".زنان پرولتر و انقالب
در Socialist
سوسياليستی"
 ١٩٧۶Registerصفحه )١٩٢
سپس زنکين به توضيح مساله زن در
ميان ھر يکی از اين طبقات می پردازد.
در مورد زنان پرولتر ريشه مساله زن

"نياز سرمايه به استثمار و جستجوی
پايان ناپذيرش برای نيروی کار ارزان
است که مساله زن را بوجود آورده
است ".و باالخره اعالم می کند که" :زن
پرولتر استقالل اقتصادی خويش را بدست
آورده است ،اما نه بعنوان يک شخص ،نه
بعنوان يک زن يا يک ھمسر امکان ندارد
که بعنوان يک فرد از يک زندگی کامل
برخوردار باشد ".و نتيجه می گيرد که
"نتيجتا مبارزه رھايی بخش زن پرولتر
نميتواند مانند مبارزه زن بورژوا عليه
مرد ھم طبقه ای خود باشد ".برای زن
پرولتر مساله در مورد پايين کشيدن
ديوارھايی که امکان رقابتش }با مرد ھم
طبقه ايش{ محدود می کند ،نيست .بلکه
"مساله بر سر ساختن موانع جديدی است
عليه استثمار زن پرولتر؛ مساله بر سر
احياء و تضمين حقوق ھمسری و مادری
او است .ھدف نھايی او نه رقابت آزاد با
مردان ،بلکه استقرار حکومت پرولتاريا
است ".با اين وجود "زن پرولتر با
مطالبات جنبش زنان بورژوا نيز توافق
می کند .اما از نظر او تحقق اين مطالبات
وسيله ای برای رسيدن به يک ھدف
است؛ تا اينکه او بتواند در نبرد در کنار
مرد کارگر و با سالحی برابر قرار گيرد
".
در مورد مطالبات زنان بورژوا زتکين
چنين می گويد" :جامعه بورژوايی در
مقابل مطالبات جنبش زنان بورژوا اساسا
موضع مخالفی نمی گيرد .اين مساله با
اصالحاتی که فی الحال بنفع زنان در
عرصه ھای مختلف ،چه شخصی و چه
عمومی ،انجام گرفته قابل مشاھده است.
در مورد کار حزبی در ميان زنان پرولتر
زتکين اين رھنمودھا را ارائه می دھد:
"در اين عرصه ايده راھنما چنين بايد
باشد :در ميان زنان ما ھيچ آژيتاسيون
ويژه زنان نداريم ،بلکه آژيتاسيون
سوسياليستی را بايد در ميان آنھا به پيش
بريم .ما نبايد منافع لحظه ای پيش پا افتاده
زنان را در راس قرار دھيم؛ وظيفه ما
بايد بعضويت گرفتن زنان پرولتر در
مبارزه طبقاتی باشد".
عليرغم اينکه اين موضع زتکين در قياس
با موضع انترناسيونال اول و دوم قدمی
بجلو است؛ اما تحليل
صفحه 10
وی يک تحليل تقليل

مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان!

آزادی زن

شماره 80
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"تشکل مستقل زنان کارگر"
تعميم آپارتايد جنسی به جنبش کارگری ...
گرايانه و ساده گرايانه است .زتکين بر مبنای مطالبات زنان
طبقات مختلف در آن مقطع معين تاريخی مساله زن را به سه
مساله مجزا تقسيم می کند .فی المثل آز آنجايی که زنان دھقان
جنبش و مطالبه ويژه ای عرضه نکرده بودند ،زتکين بر اين نظر
بود که در ميان زنان دھقان مساله زن وجود ندارد .بعالوه ،زتکين
تنھا بر خواست ھای عمومی طبقه کارگر متمرکز می شود و در
مورد زنان کارگر صرفا "احياء و تضمين حقوق ھمسری و
مادری" را مطرح می کند .بر مبنای اين ديدگاه تنھا وظيفه حزب
سوسيال دموکرات جذب زنان کارگر به مبارزه طبقاتی عمومی
است و در مقابل جنبش حقوق زن بی وظيفه است.
تشکل مستقل زنان
سازماندھی مستقل زنان کارگر ھيچگاه يک ايده برجسته درون
جنبش کمونيستی نبوده است .تبيين اکونوميستی و غير مارکسيستی
از ستمکشی زن و جنبش حقوق زن ،انحرافات متعددی را بر
جنبش کمونيستی تحميل کرده است .اگر چه اين انحرافات در قرن
نوزده و اوايل قرن بيست مانع مھمی در مقابل جنبش طبقه کارگر
و جنبش کمونيستی قرار نداده بود ،اما در نيمه دوم قرن بيست،
ھمراه با شکل گيری جنبش آزادی زن در غرب و در شرايطی که
آنچه به سوسياليسم موجود معروف شده بود ،عمال يک جنبش
بورژوايی و سرمايه داری دولتی را نمايندگی می کرد ،موانع
بسياری را در مقابل جنبش طبقاتی طبقه کارگر و جنبش آزادی
زن قرار داد .نقدھای بی پايه و اساس فمينيستی از اين انحرافات و
پراتيک غير مارکسيستی عمال دامن مارکسيسم و کمونيسم را
گرفت .در ميان جنبش چپ ايران نيز شرايط را برای طرح و
ترويج يک ايده غير طبقاتی و سکتی توجيه و مھيا کرد.
تشکل مستقل زنان نه تنھا از زاويه منافع طبقه کارگر نادرست و
مضر است ،بلکه از زاويه جنبش آزادی زن نيز راه بجايی نمی
برد .زن کارگر آنجا که برای منافع طبقاتيش می جنگد بايد ھمراه
رفيق مردش در سازمانھای توده ای کارگری متشکل شود .و
آنجايی که برای حقوق برابر بعنوان يک زن ،بايد به يک عنصر
فعال جنبش آزادی زن درآيد .ھيچ راه ميان بری وجود ندارد.
نسخه تشکل مستقل زنان کارگر يک نسخه عقب مانده و مخرب
در جنبش کارگری است .بايد با تعميم آپارتايد جنسی درون جنبش
کارگری مبارزه کرد*.

نشريه آزادی زن را بخوانيد و
به دست دوستانتان برسانيد!

لغو کليه قوانين و مقررات و راه و رسم
ھاى دست و پاگير و عقب مانده اخالقى،
فرھنگى و ناموسى که نافى استقالل و
اراده مستقل زن و شخصيت او بعنوان يک
شھروند متساوى الحقوق در جامعه است!

به سازمان آزادی زن بپيونديد!
سازمان آزادی زن پرچمدار برابری
کامل و بيقيد و شرط زن و مرد
و تالش برای برپائی جامعه ای است
که در آن تبعيض براساس جنسيت
نفی شود!

برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى!

آزادی زن

صفحه 11
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برابرى زن و مرد،
ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت
از برنامه يک دنيای بھتر
رئوس قوانين و اقداماتى که بايد ھم اکنون
بفوريت براى شروع رفع تبعيض بر زنان
به اجرا درآيد عبارت است از:
 -1اعالم برابرى کامل و بى قيد و شرط زن
و مرد در حقوق مدنى و فردى و لغو فورى
کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اين اصل
است.
 -2تامين فورى برابرى کامل زن و مرد در
شرکت در حيات سياسى جامعه در سطوح
مختلف .حق بى قيد و شرط زنان به شرکت
در انتخابات در کليه سطوح و احراز و
تصدى ھر پست و مقام ،اعم از سياسى،
ادارى ،قضايى ،و غيره .لغو ھر قانون و
مقرراتى که حق زنان در شرکت برابر در
حيات سياسى و ادارى جامعه را محدود
ميکند.
 -3برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى
زن و مرد در خانواده .لغو امتيازات مرد
بعنوان "سرپرست خانواده" و برقرارى
حقوق و وظايف برابر براى زن و مرد در
رابطه با سرپرستى و تربيت فرزندان،
اعمال کنترل و مديريت دارايى ھا و امور
مالى خانواده ،وراثت ،انتخاب محل زندگى و
سکونت ،کارخانگى و اشتغال حرفه اى،
طالق ،سرپرستى کودکان در صورت جدايى
و تقسيم و تملک اموال خانواده .ممنوعيت
تعدد زوجات .ممنوعيت صيغه .لغو کليه
تعھدات انقيادآور زن به شوھر در شرع و
سنن کھنه .ممنوعيت برقرارى رابطه جنسى
توسط شوھر با زن بدون تمايل او ولو بدون
اعمال خشونت .اينگونه موارد بايد در
صورت شکايت زن بعنوان تجاوز جنسى
توسط شوھر مورد پيگرد و محاکمه قرار
بگيرند .ممنوعيت تحميل کارخانگى و يا
وظايف ويژه خانه دارانه به زن در خانواده.
اعمال مجازات سنگين براى ھر نوع آزار،
ارعاب ،سلب آزادى ،تحقير و خشونت عليه
زنان و دختران در خانواده.

 -4برابرى کامل زن و مرد در قلمرو
اقتصادى و اشتغال حرفه اى .شمول
يکسان قوانين کار و بيمه ھاى اجتماعى
بر زن و مرد بدون ھيچ نوع تبعيض.
مزد برابر در ازاء کار مشابه براى
زنان و مردان .لغو ھر نوع محدوديت
بر تصدى مشاغل و حرفه ھاى مختلف
توسط زنان .برابرى کامل زن و مرد
در کليه امور مربوط به دستمزد ،بيمه
ھا ،مرخصى ھا ،ساعات و شيف کار،
تقسيم کار و طبقه بندى مشاغل ،ارتقاء
شغلى ،نمايندگى کارگران در سطوح
مختلف .تصويب و اجراى مقررات و
موازين ويژه در بنگاه ھا براى تضمين
ادامه کارى حرفه اى و شغلى زنان،
نظير ممنوعيت اخراج زنان باردار،
ممنوعيت سپردن کار سنگين به زنان
باردار و وجود تسھيالت ويژه مورد
نياز زنان در محل کار ١٦ .ھفته
مرخصى دوران باردارى و زايمان و
يکسال مرخصى براى نگھدارى نوزاد
که بايد با توافق طرفين توسط زن و
شوھر ھر دو مورد استفاده قرار بگيرد.
تشکيل ھيات ھاى بازرسى و کنترل ،با
وظيفه نظارت بر اجراى تعھدات فوق
توسط بنگاه ھا.

نگھدارى از فرزندان بر زنان در شرايط
کنونى ،ورود زنان به فعاليت اقتصادى و
سياسى و فرھنگى در خارج خانواده را
تسھيل ميکند.
 -5لغو کليه قوانين و مقررات و راه و
رسم ھاى دست و پاگير و عقب مانده
اخالقى ،فرھنگى و ناموسى که نافى
استقالل و اراده مستقل زن و شخصيت او
بعنوان يک شھروند متساوى الحقوق در
جامعه است .لغو ھر نوع محدوديت بر
حق سفر و نقل مکان زنان ،اعم از مجرد
و متاھل ،در داخل و خارج کشور ،به
ميل و اراده خود .لغو کليه قوانين و
مقرراتى که آزادى زنان در انتخاب لباس
و پوشش ،انتخاب شغل و معاشرت را
مقيد و محدود ميکند .ممنوعيت ھر نوع
جداسازى زنان و مردان در موسسات و
مجامع و اجتماعات و معابر و وسائل
نقليه عمومى .آموزش و پرورش مختلط
در تمام سطوح.

تشکيل مراجع تشخيص و حکميت در
مورد برابرى حقوق زن و مرد در
اشتغال حرفه اى و محيط ھاى کار اعم
از دولتى و غير دولتى و انتفاعى و غير
انتفاعى .تعقيب قانونى و مجازات
سنگين بنگاه ھا و مديرانى که از اصل
برابرى مطلق زن و مرد در فعاليت
حرفه اى تخطى کنند.

ممنوعيت استفاده از عناوينى نظير
دوشيزه ،بانو ،خواھر و ھر لقبى که زن
را به اعتبار موقعيتش در قبال مرد
تعريف ميکند ،در مکاتبات و مکالمات
رسمى توسط مقامات و نھادھا و بنگاه
ھاى دولتى و خصوصى .ممنوعيت ھر
نوع دخالت از جانب ھر مرجعى اعم از
بستگان و اطرافيان يا نھادھا و مراجع
رسمى در زندگى خصوصى و روابط
شخصى و عاطفى و جنسى زنان.
ممنوعيت ھر نوع برخورد تحقيرآميز،
مردساالرانه ،پدرساالرانه و نابرابر با
زنان در نھادھا و موسسات اجتماعى.
ممنوعيت قيد جنسيت در آگھى ھاى
شغلى .حذف کليه اشارات تبعيض آميز و
تحقير آميز نسبت به زنان از کتب و منابع
درسى و متقابال گنجاندن مواد درسى الزم
براى تفھيم برابرى زن و مرد و نقد
اشکال مختلف ستمکشى زن در جامعه.
ايجاد نھادھاى بازرسى ،تشخيص جرم و
واحدھاى انتظامى ويژه برخورد به موارد
آزار و تبعيض نسبت به زنان.

ايجاد موسسات و نھادھا و فراھم کردن
رايگان تسھيالتى نظير شيرخوارگاه ھا
و مھد کودک ھا و کلوب ھاى تفريحى -
تربيتى کودکان در سطح محلى که ،با
توجه به فشار يکجانبه کار خانگى و

 -6تالش فشرده و مستقيم نھادھاى ذيربط
دولتى براى مبارزه با فرھنگ
مردساالرانه و ضد زن در جامعه .تشويق
و تقويت نھادھاى غير دولتى معطوف به
کسب و تثبيت برابرى زن و مرد* .

حجاب پرچم آپارتايد اسالمی است!

آزادی زن
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به سازمان آزادی زن يپيونديد!
فخری جواھری
جنبش آزادی زن يکی از مھمترين جنبش
ھای سياسی  -اجتماعی موجود جھان و
بويژه در ايران است .تبعيض و نابرابری
حقوقی ،سياسی ،جنسيتی ،و تفاوتھای
طبقاتی کم و بيش در ھمه جوامع سرمايه
داری مشھود و جزو الينفک اين نظام اند.
در شرايط کنونی و بحران اقتصادی جھانی
طبق معمول به دستاوردھای طبقه کارگر و
جنبشھای آزاديخواھانه تعرض ميشود .زنان
از جمله بخشی از جامعه ھستند که در صف
اول اين تعرض سرمايه داران و دولتھايشان
قرار دارند .از سوی ديگر در مقابل اين
تھاجم طبقات حاکم و دولتھای مرتجع
سرمايه داری ،اعتراضات زنان مبارز و
آگاه و آزاديخواھان و برابری طلبان برای
دستيابی به حقوق حقه خود و دفاع از
دستاوردھای پيشين در جريان است .اين
کشمکش دائمی دوره پر تالطمی را ھم برای
نظامھای سرکوبگر و ھم برای جنبش آزادی
زن رقم زده است.
جلو صف بودن زنان در اعتراضات در
ايران ،کشورھای خاورميانه و شمال آفريقا
و ساير نقاط دنيا در سالھای اخير خود گواه
پيشروی جنبش آزادی زن و يک بيداری
سياسی است .زنان به ستوه آمده از قوانين
متحجر اسالمی در جلو صف اعتراضات
خيابانی سينه سپر کردند و انزجار خود از
حکومت وحشی اسالمی فرياد زدند.
اعتراض عليا ماجد المھدی با پخش
عکسھای برھنه خود در مصر و آمينا تيلر
ھم نمونه ای ديگر از اين اعتراضات برعليه
حکومت ھای اسالمی و جنبش اسالم سياسی
و اعتراض به قوانين ضد زن اسالمی است.
امروز با گسترش خشونت نظام سرمايه
داری عليه بشريت ھمه جا خشونت و
تبعيض عليه زنان گسترش می يابد .در
کشورھای دمکراتيک غربی به وضوح اين
نابرابری ھا قابل مشاھده اند .ديگر قتل
ناموسی ويژه کشورھای اسالم زده نيست
بلکه در کشورھای غربی مرتبا بوقوع

ميپيوندد .خشونت عليه زنان ،تجاوز به
زنان ھر روز گسترش می يابد .طنز
تلخ اينست که زنان قربانی تجاوز را به
خاطر نوع پوشش شان مقصر قلمداد
ميکنند و با ھمين استدالل مجددا توسط
ماموران حکومتی مورد تجاوز قرار
ميگيرند .در کشور اسالم زده ای مثل
ايران زنان چندين برابر بيشتر در
معرض خطر رفتارھای ضد زن و ضد
انسانی از طرف دولت ،قانون ،جامعه و
خانواده قرار دارند.
زنان شاغل باالخص زنان کارگر
عالوه بر نابرابری ھا و فشار کار،
بيحقوقی ،تحمل نابرابری جنسيتی در
محيط کار و کارخانه بيش از پيش
کمرشان را خم نموده است .خود من
تجربه کار در کارخانه سه ستاره تھران
را داشتم و شرايط نابرابر جنسيتی را
از نزديک حس کرده ام .زنان کارگر
کارخانه نامبرده بعد از تحميل طرح
جداسازی زنان و مردان در قسمتھای
مختلف کارخانه که طرحی کامال ضد
زن و ضد انسانی بود حق تماس مستقيم
با مردان کارگر را نداشتند .بطور مثال
کارگران قسمت چرخکاری که من يکی
از آنان بودم بايد محصوالت چرخ
کاری شده خود را توسط کشوئی که در
ديوار ميان ما و مردان کار گذاشته شده
بود به سالن مردان ميفرستاديم.
کارگران چرخکار ميتوانستند بصورت
قطعه کاری و اصطالحا تعدادی کار
کنند و پس از اتمام و توليد تعداد قطعات
مقرر شده به استراحت بپردازند .در اين
ميان زنان حق نداشتند پس از اتمام
کارشان برای استراحت از سالن خارج
شوند و در حياط کارخانه ديده شوند.
زنان کارگر حق احوالپرسی با مردان
کارگر در محوطه کارخانه را نداشتند.
اگر احوالپرسی ميکردند از طرف
انجمن اسالمی کارخانه فرا خوانده شده
و تذکر انظباطی داده ميشد .در واقع با

زنان کارگر به مثابه اسيران جنگی
برخورد ميشد.
اما زنان چه در کارخانه و محيط کار ،چه
در محالت و خيابان ،ھيچگاه سر تعظيم به
اين قوانين عقب مانده اسالمی فرود
نياوردند و دائما با اين قوانين در جنگ و
ستيزند .کارگران ،زنان آزاديخواه و مردم
مبارز ايران بايد برای ايجاد دنيايی عاری
از نابرابری ،فقر ،آپاتايد جنسی ،خشونت و
تجاوز تالش کنند و در اين راستا ضروری
است جنبش آزادی زن را تقويت کنند و
بطور مشخص به ظرف و تشکل راديکال
اين جنبش يعنی سازمان آزادی زن
بپيوندند.
سازمان آزادی زن برای متحقق کردن
برابری کامل زن و مرد مبارزه و تالش
ميکند .سازمان آزادی زن رھائی کامل
زنان را در گرو پيروزی طبقه کارگر و
استقرار يک جمھوری سوسياليستی که
متضمن برابری کامل و بدون قيد و شرط
زنان و مردان است ميداند .در عين حال
سازمان آزادی زن ظرف اعتراض فوری
به ھر تبعيض و نابرابری و تالش برای
تحقق ھر ذره حقوق و حرمت انسانی زنان
و مردان است .به سازمان آزادی زن
بپيونديد تا دست در دست ھم برای برپائی
دنيايی آزاد و برابر تالش کنيم.

زنده باد آزادی زن!

زنده باد آزادی زن!
زنده باد سوسياليسم!
***

