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 آپارتاید جنسی علیه زنان

تبعیض میان زن و مرد در جمهوری اسالمی هر روز بیش از پیش چهره کریه خود را به نمایشش 

عدم تساوی حقوق زنان با مردان در تمامی شئون زنشدگشی اجشعشمشاعشی بشه نش شوی بشاور  . گذارد می

نکردنی هر روز تشدید می شود. تابلوهایی که بر در دیوار مغازه ها، بانک ها و ادارات دولشعشی، 

درپی نصب میشود انسان را بیاد تبعیض نشاادی فرشریشقشای  مدارس، و حعی وسایل نقلیه عمومی پی

پشوسشعشان  اندازد. فنجا تابلوهای "مشصشصشوی سشیشاهشان"، "ورود سشیشاه جنوبی و سیاست فپارتاید می

ممنوع"،  "ویاه سفیدپوسعان" و ... ایشنشجشا "ورود زنشان بشی حشجشا" مشمشنشوع"،  "مشصشصشوی 

 خواهران"!، "مصصوی برادران"! و  امثالهم چشم و وجدان انسان را می فزارد.

 

 زنان و حجاب

در عمل وضع زنان  بسیار دشوار تر از فن است که از تابلوها و نشریات و نطق های دولعمشردان 

توان دریارت. عمال هیچ امنیعی برای یک زن در سطح شهر وجود ندارد. هیچ اسعبعادی نشدارد  می

که ناگاه چندین جوان مسلمان دست زن بی حجابی را در روز روشن بگیرنشد و بشدرون اتشومشبشیشل 

خشواهشنشد مش شکشوم  بکشند و او را در خفا به مجازات تصلف از قوانین "الهی" فنچنان کشه خشود مشی

 کنند...

هشای انشعشیشامشی فن را بشه  اسعبعادی ندارد چرا که بارها و  بارها این اتفاق ارعاده است و  دسشعشگشاه

حسا" خروش انقالبی اسالمی گذاشعه اند! در شهرسعان ها همان جوانان حشب"   در اتشومشبشیشل 

زنند و زنان عابر بی حجا" را با ت کم و ناسبا بشه رعشایشت حشجشا"  بلندگودار در شهر پرسه می

اسالمی ررمان میدهند.  در مدارس دخعرانه با دانش فموزان فنچنان ررعار می شود که گویی نشفش  

به مدرسه ررعن فنها گناه بوده است.  فنان باید به هبار و یک بهانه واهی، به خاطشر خشنشدیشدنششان، 

نشست و برخاسعشان، دویدن و ورزش کردنشان، بلند حرف زدنشان و چون و چشرا کشردنششان و 

در اصل به خاطر همان گناه اصلی شان کیفر ببینند، تنبیه شوند و مورد تمسصر قرار بگشیشرنشد. نشه 

در  مدارس  بلکه در هیچ جای دیگر صش شبشت از ورزش دخشعشران و زنشان و اسشعشفشاده فنشان از 

 امکانات ورزشی در میان نیست.
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رسما ورود زنان بی حجا" به بسیاری از اماکن عمومی ممنوع شده اسشت و در واقشع زنشان بشی 

حجا" اسعفاده از بسیاری از امکانات م روم گشعه اند.  زنان بازنشسعشه دیشگشر نشمشیشعشوانشد حشقشوق 

بازنشسعگی خود را دریارت کنند مگر با کارت ارائه کارت شناسایی که عک  فن با حجا" باششد!  

تامین شغلی زنان کارگر و کارمند به خاطر سر ررود نیآوردن به این تبعیشاشات بشه خشطشر ارشعشاده 

است و عمال بسیاری از زنان بصاطر ایسعادگیشان  برای دراع از حقوق مسلمشششان کشار و  مش شل 

درفمد زندگی شان را از دست دادند و اگر از مابقی فن را بپرسید خواهند گفت که ای کاش قاشیشه 

 تنها به پذیرش حجا" اجباری خعم میشد.

 

ت قیر  زنان و توهین به فنان به صورت پدیده عادی و روزمشره درفمشده اسشت کشه گشاه تش شمشلشش 

رود و  شود.  حقوق زن به عنوان یک انسان هر روز بشیشش از پشیشش از دسشت مشی غیرممکن می

اهمیت  نقش اجعماعی زن  هر روز کم رنگعر می شود...  دیگر زنان بدون اجازه مردان بسیشاری 

از کارها را نمی توانند انجام دهند. ازدواج یک زن بالغ بدون اجازه پدرش دیگر رسمیت  ندارد و 

در دراتر رسمی ثبت نمی شود. در ادارات مکعبی شده دولعی به کرات می شنویم که مسئشولشیشن در 

گویند: "شما بروید به فقایعان بگوئید تشریف بیاورند!" ... و بشالخشره  پاسخ به اربا" رجوع زن می

چندی پیش در روزنامه ها خواندیم که زنی را بجرم ترک خانه  بدون اجازه و اطشالع ششوهشر در 

 دادگاه شرع مجرم شناخعه و م کوم کرده اند!... 

 

این تاییقات عمومی علیه زنان در سطح جامعه، بدرون خانواده هم کشیده شده است. عدم حمایت 

قانون و اجعماعی از زن، مردان مععصب و برتری طلب  را در خشانشه جشری تشر کشرده اسشت و 

موقعیت زنان و دخعران در خانواده را به به مقام پست تری از فنچه سنعا مشوجشود بشود تشنشبه داده 

است. زندگی بسیاری از دخعران و زنان از شر برادران و پدران زورگویشان سیشاه ششده اسشت و 

دیگر گویی راه چاره دیگری جب خودکشی و ررار از این زندگی نکبت بار برای بعاشی از فنشان 

 باقی نمانده است.

 

قوانین مصو" نهادهای جمهوری اسالمی اعم از قانون اساسی و یا مصوبشات مشجشلش  ششورا تشا  

قوانین کارگاه ها و موسسات دولعی و دادگاه های شرع همگی به ررو دست بودن زنشان در نشیشام 

گواهند. پیشروی نمایندگان مسلمان مجل  اسالمی در سلب حقوق زن ب دی بوده است کشه سشر و 

صدای همان یک دو تن زن نماینده حاضر در مجل  که خود جیره خوارو مجشیشبگشوی ایشن نشیشام 
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هسعند، بدر فمده است. خالصه اینکه جمهوری اسالمی با همه یروهایش، چشه در دولشت، چشه در 

مجل ، چه در دادگسعری و چه در خیابان از طریق حب"   و مامورین اداره منکرات و چه در 

کارخانه ها و مدارس و ادارات به توسط انجمن های اسالمی سعی دارد همان حقوق و فزادیشهشای 

نیم بند زنان را از فنان بازسعاند و فنان را به پذیرش بی قوقی کامل و تبعیض جنسی ت ت موازیشن 

 اسالمی مجبور نماید.

 

 اسالم و بی حقوقی زنان

زن در اسالم مقامی فشکارا  پست تر از مرد دارد. بسیاری از حقوق خای مردان اسشت و زنشان 

از فن م رومند. "مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است بواسطه فنکه مردان از مشاه خشود 

باید به زن نفقه دهند پ  زنان شایسعه و مطیع در غیبت مردان حارظ حقوق شوهران باشند و فنچه 

را که خدا به حفظ فن امر ررموده نگهدارند و زنانیکه از مصالفت و ناررمانی فنان بشیشمشنشاکشیشد بشایشد 

نصست فنها را موعیه کنید و اگر مطیع نشوند از خوابگاه فنها دوری گبینید، باز اگر مطیع نشدنشد 

فنها را به زدن تنبیه کنید. چنانچه اطاعت کردند دیگر بر فنها حق هیچگونه سعشم نشداریشد و هشمشانشا  

 از سور النساء، ترجمه مهدی الهی قمشه ای(  33خدا ببرگوارو عییم الشان است" )فیه 

   

فری مردان در اسالم اشکارا بر زنان برتری داده شده اند. زنان در واقشع بشردگشان مشردانشنشد بشایشد 

مطیع فنان باشند. در خانواده مردان حکم میرانند و به فنان  توصیه شده است که برای به اطشاعشت 

درفوردن زنانشان فنها را کعک ببنند. زن جشبو مشایشمشلشک مشرد اسشت فنشرا بشه مشهشر مشیشصشرنشد و 

میفروشند. دخعر خانواده از فن پدر و زن ازفن شوهر است. زن نه انسان بلکه تنها مادر بچه هشای 

مرد است. مادر نه به معنای قرن بیسعمی فن، مادر یعنی زاینده، یعنی  شیر دهنده و تربیت کشنشنشده 

بچه ها. او بازاء هر کدام از این وظایف میعواند مبد مطالبه کند چرا که او این خدمات را نه برای 

ررزندان خود بلکه برای مرد انجام میدهد. زن حقی نسبت به ررزندان ندارد، مگر اینکه مردی در 

خاندان نمانده باشد. زن بدون شوهر حق کار کردن و حعی حق از خشانشه خشارج ششدن نشدارد. زن 

عمال حق جدا شدن ندارد و در عوض مرد میعواند  زنش را بی هیچ دلیلی، حعی غیابا طالق دهشد. 

قاضی مرد است، رئی  خانواده مرد است و حعی ضمائر بکار برده شده در قران برای خدا نشان 

 میدهد که خدا هم مرد است.
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زن نصف مرد ارث میبرد. شهادت زن معموال اععبار ندارد و اگر داشعه باشد باندازه نصف یشک  

مرد است.  حقوق اجعماعی زن در اسالم بیشعر به حقوق سفیهان و م جوران و صشغشیشران ششبشیشه 

است تا به حقوق مردان. مردان در داشعن رابطه با زنان مععدد کامال فزادند و مشذهشب بشرای فنشان 

راه های گوناگون در نیر گررعه است که نیازی به قدم برداشعن به سوی "گناه" نداشعه باششنشد امشا 

در مقابل زنان عمالً م روم از حعی  انعصا" یگانه شوهر خشویشش انشد. در قشوانشیشن جشبای اسشالم 

درباره زنا، ررودسعی زن و تملک مرد به خوبی عیان است. زناکاری در اسالم  بشه ششدت مشورد 

مذمت قرار گررعه است و برای فن کیفری هولناک و وحشیانه تعیین شده است. اما همه مذمومشیشت 

عمل زنا به این خاطر است که به حقوق صاحبان زن یعنی پدر یا شوهر زن تشجشاوز مشیشششود. بشه 

تواند کیفر را بشه حشداقشل  همین خاطر است است که قبوه صاحبان زن یعنی شاکیان خصوصی می

تقلیل دهد و اراده و عبم فنان در تنبیه زن و مرد زناکار، بی هیچ دادگاهی باجرا دربیشایشد، و وای 

 به حاه زنی که در جامعه اسالمی صاحبی نداشعه باشد. 

 

در بهشت به مردان حوریان و زنان بسیار وعده داده شده است. فخر زن در اسالم اسبا" تلذذ مرد 

است. پ  اگر زن مععلق به مرد معین است، باید در خانه او بماند، به او صدایش را کسی نشنشود، 

رخش را مرد دیگری نبیند، با کسی معاشرت نکند، ... چه اینها همه از حشقشوق انش شصشاری مشرد 

است. و اگر بصواهد از خانه خارج شود و در اجعماع ظاهر شود باید  سر تا پشایشش را بشپشوششانشد، 

حرف نبند،  به کسی کاری نداشعه باشد و رورا به خانه برگردد! چرا که اسالم نقدر دست مشردان 

را در تجاوز به حقوق زنان باز کذاشعه است که تنها راه م فوظ مشانشدن فنشان بشرای ششوهشرانششان 

دور نگدانشان از از دسعرس مردان دیگر است و ب ! فری زن کنیب مرد است و جایش در خشانشه 

 مرد نه در مصادر امور جامعه.

 

 اسالم واقعی و غیر وافعی

اگر دقت کنید در می یابید که فنچه در جمهوری اسالمی تاکنون در مورد انجام گررعه عین ررامین 

  به زنان و شعارهای نییر" یا روسری تا تو سشری" عشیشن  اسالم بوده است. ر اشی های حب"

مکعب است، اسالم همان چیبی را از زنان می خواهد که اوباش حب" اللهی تاکنون خواسعه انشد. 

اسالم واقعی چیبی جب این نیست. اسالم مجاهدین خلق بشراسشعشی الشعشقشاطشی اسشت. زن در اسشالم 

 واقعی موجودی خانه نشین است و جبء دارایی مرد خانه!

اما سوالی مطرح است و فن اینست که چرا جمهوری اسالمی سرسصعانه میکشوششد قشوانشیشن اسشالم 
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درباره زنان را تمام و کماه به اجرا در فورد؟  چرا جمهوری اسالمی بیش از فنشکشه در اسشعشرداد 

کند؟ چرا با اینهمه اخعیشاراتشی کشه ولشی  امواه شاه بکوشد در امر به خانه ررسعادن  زنان تالش می

رقیه به عنوان یک مجعهد دارد، در امور مربوط به زنان انعطاری بصرج نمشیشدهشد و از هشمشه دگشم 

های اسالم همین یکی را سرسصعانه چسبیده اند و رها نمیکننشد؟ اسشالم مشیشگشویشد خشمش  و زکشات 

)مالیات( به جو و گندم و مویب و خرما و شعر و ... چند چیب دیگر تعلق میگیرد. اما اسالم مدرن! 

انعطاف بصرج داده و بهمان هشت قلم نچشبیده و امروز از گازوئیل و شکر و ماکارونی و موتور 

هم مالیات میگیرد... اسالم ربا را موکدا حرام کرده است، اما اسالم مدرن به فن نام کشارمشبد داده 

و فنرا همچنان به رسمیت میشناسد... اگر این کارها ممکن است پ  چرا جمشهشوری اسشالمشی ایشن 

انعطاف را درباره زنان بصرج نمیدهد و با حمالت پی در پی خود به زنشان ایشنشچشنشیشن بشرای خشود 

دشمن تراشی میکند؟ این قطعا یک لجبازی کینه توزانه نسبت به زنان نیشسشت... پش  راسشعشی چشه 

 دلیلی در کار است؟

 

 ریشه های مشترک تبعیض علیه زنان

واضح است که جمهوری اسالمی قصد ندارد که از طریق اعماه رشار بر زنان، بسعه بندی کردن 

فنان و بصانه ررسعادنشان، فنها را ببور به بهشت بفرسعد و کسری حوریان بهشعی را در فن دنشیشا 

تامین کند. به خانه ررسعادن زنان و وادار ساخعن زنان بشه اطشاعشت قشوانشیشن اسشالمشی در ششرایشط 

حاضر اقدامی در جهت پاسصگویی بشه یشک نشیشاز واقشعشی بشورسوازی اسشت و تشالش پشیشگشیشر و 

سرسصنانه جمهوری اسالمی در این زمشیشنشه، بشهشمشیشن خشاطشر اسشت. مشذهشب  بشار دیشگشر بشعشیشان 

 خدمعگباری خود را به طبقه حاکم به نمایش گذاشعه است.

  

واقعیت اینست که سرمایه داری  در سراسر جهان در ب رانی عمیق  دست و پشا مشیشبد. یشکشی از 

عوارض مهم ب رانهای سرمایه داری  این است که تولید و رعالیت در بصش ببرگی از اقعصاد تشا 

رسیدن مجدد شرایط سودفوری برای سرمایه معوقف و تعطیل میشود و بناچار باید بصشی عییمی 

از کارگران و زحمعکشان و بطور کلی مبدبگیران  از ص نه  کار و تولید بشیشرون رانشده ششونشد. 

معیشت مبدبگیران باید قربانی منارع سرمایه شود. بنابراین بیکاری و اخراج های پشی در پشی بشه 

یک پدیده عادی بده میشود. این نه رقط در ایران بلکه امروز در سراسر جشهشان بشصشوبشی مششهشود 

 است.  
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اما از کار بیرون راندن مبد بگیران، یعنی ت میل گرسنگی و رقر به  بشصشش مشعشنشابشهشی از ارشراد  

جامعه و نهایعا ه پایین راندن سطح معیشت کارگران و زحمعکششان، خشود مسشعشلشبم رویشارویشی و 

مبارزه با فنان است. در این میان زنان اولین هدف حمله بورسوازی هسعند. به عبارت دبشگشر اگشر 

قرار باشد عده ای از کارگران و زحمعکشان از کار بشیشرون رانشده ششونشد، بشورسوازی  هشمشیشششه 

 دهد که این عده زنان باشند. چرا؟ ترجیح می

 

 در صف کارگران اخراجی؛

 چرا همیشه ترجیحا زنان؟

اوال  به این دلیل که بیکار شدن زنان بجای مردان، منفعت اقعصادی بیشعری را برای بشورسوازی 

در بر دارد. زیرا بورسوازی از طریق  م روم کردن زنان از داششعشن ششغشل و اششعشغشاه بشه کشار 

مبدی در واقع فنان را به بیکاران تبدیل نمیکند بلکه  طوالنی تر شدن کار بی اجر و مبد و بشرده 

 وار  فنها را باعث می شود. کاری که حاصل فن در نهایت نصیب سرمایه خواهد شد. 

 

در جامعه سرمایه داری هیچ ک  زن خانه دار را بیکار به حسا" نمی فورند، چشرا کشه زنشان در 

خانه بیکار نیسعند. شاید بعوان گفت کاری که عررا در خانه به فنها ت میل شده است طاقت ررساتشر 

از تصدی بسیاری از مشاغل رسمی است. بصش اعیم زنان را زنان کارگر و زحمعکش تششکشیشل 

میدهند و بصش اعیم کار فنها صرف نگهداری از شوهر و ررزندان، یعنی فمشاده  بشه کشار کشردن 

کارگران امروز و رردا می شود. زن خانه همیشه غذا تهیه می کنند اما شوهر و ررزنشدان کشارگشر 

خود را همیشه گرسنه در خانه می بیند. او همیشه لباس می دوزد و میبشارشد و وصشلشه مشیشکشنشد امشا 

همیشه کثیشف اما لباسها همیشه ارراد خانواده را مندرس و سنده  میبیند. دائما رخت و لباس میشوید 

و روغنی اند، دائما نان فوران وارراد خانه را تیمار ونگهداری میکند امشا هشمشیشششه فنشهشا در خشانشه 

خسعه و بی رمق و بیمار و ن یفند. هر روز به خرید میرود اما هر شب سفره خالی است... او هر 

کند اما گویی که این کشارهشا پشایشان و  ها کارهای دیگر را  تکرار می روز هر روز این کارها و ده

فور هشر روز او  حاصلی ندارد. فیا او ف" در هاون میکوبد؟ خیر!  ثمر کار خسعه کشنشنشده و مشاله

توان و نیروی شوهر و ررزند زحمعکش او میشود که هر روز بهنگام کار ت ویل سرمایه دار مشی 

 گردد.
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 کار مجانی زنان در خانه

او  کشار کشردنپردازد و در عوض م صوه  سرمایه دار در واقع هبینه زنده ماندن کارگر را می 

را معصرف میشود. این منشاء سود سرمایه دار است.  اما زنده ماندن کشارگشر خشود مسشعشلشبم ایشن 

است که کارگر کاالها و خدماتی را دریارت دارد. سرمایه دار مبد کارگر یا در اصل قشیشمشت ایشن 

کاالها و خدمات ضروری را به نرخ بازار به کارگر پرداخت نمی کند، بلکه در عمل قیمت مشواد 

اولیه فنها را میپردازد و بنا را بر این میگذارد که زن یا خواهر و یا مادر او در خانه این مشواد را 

برای مصرف کارگر فماده خواهد کرد... کارگر به غذا،  به پوشاک، بشه نشگشهشداری و گشرم نشگشه 

داشعن خانه و رسیدگی به ررزندان و ...  نیاز دارد امشا کشاررشرمشا عشمشال قشیشمشت غشذا، قشیشمشت در 

کشردن  جشیشررسعوران، قیمت پوشاک در رروشگاه،  قیمت مسکن در مساررخانه و هعل و قشیشمشت ا

پرسعار کودکان و غیره را نمیپردازد. تبدیل نصود و لوبیا به فبگوشت، پارچه و پششم بشه لشبشاس، و 

تبدیل چهار دیواری به یک مامن و نگهداری ررزندان و ... همه کارهایشی اسشت کشه زن خشانشواده 

باید انجام دهد! انجام شدن همه این کارها الزم و ضروری است اما در این میان برای زن مشبدی 

 در کار نیست. 

زن همه این کارها را باید همچون برده ای بدون اجر و مبد و پشاداش بشه رایشگشان بشرای اربشابشان 

 ناشناخعه انجام میدهد.

شود خرج زندگی شصصی او نیست بلکه خرج زندگی خانواده  به کارگران  پرداخت میمبدی که  

های کارگری است، خانواده ای که همچون سایر خانواده ها، کار کردن رایگان و برده وار شبانشه 

روزی زن در فن از پیش مفروض است. به همین خاطشر اسشت کشه نشیشام سشرمشایشه داری، نشیشام 

کند و مرد را برای حفظ بردگی زن در خدمت سرمایه  موجود خانواده را تا فنجا که بعواند حفظ می

 برتری میدهد.

 

 کارگران زن در ایام بحران و در ایام رونق

در دوره رونق سرمایه داری، سرمایه داران در ایران با کمبود نیروی کار مشواجشه ششدنشد. سشیشل  

کارگر از ریلیپین، کره، پاکسعان، ارغانسعان وشیخ نشینها به طرف ایران سشرازیشر ششد. عشالوه بشر 

این برای بیرون کشیدن زنان از خانه ها اسعفاده هر چه بیشعر از نیروی کارشان الزم ششد انشجشام 

برخی از خدمات فنان در بیرون خانه سازمان داده شود.  فشپبخانه ها در کارگاه و کارخانه ها بشه 

راه ارعادند، رسعوران ها در کشارخشانشه هشای بشبرع ششروع بشه کشار کشردنشد، مشهشد کشودک هشا و 

کودکسعان ها در جوار کارخانه ها تاسی  شد...  تا زنان بشا دغشدغشه کشمشعشری بشه بشازار کشار رو 
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بیاورند ... اما امروزه کسادی و رکود اقعصادی سراسر جهان را ررا گررعه است و تنها در ایشران 

کشنشد کشه  میلیون بیکار وجود دارد، الزم است همان روند معکوس شود. منطق سرمایه حکم مشی ۴

زنان به خانه برگردند! مهد کودک ها  و کودکسعان ها تعطیل شوند، فششپشبخشانشه و رسشعشوران هشا 

برچیده شوند و وظایف فن به زنان در خانه ها مش شوه ششود، و سشرمشایشه هشایشی کشه بشه ایشن کشار 

 اخعصای داده شده بود در خدمت نجات نیام سرمایه داری از ورشکسعگی درفیند. 

بنابراین همانطور که گفعیم از کار راندن زنان کارگر و زحمعکش برای بورسوازی به معنای بشی 

کار کردن فنها نیست بلکه طوالنی تر کردن کار بی اجر و مبد فنان است، و از جانب دیگر بسعن 

مهد کودک ها، شیرخوارگاه ها، کودکسعان ها، فشپبخانه و رسعوران ها در م یط های کار گامشی 

است در جهت تشدید کار این بردگان بی اجر و مبد! اینهاست فن منارع اقعصادی که حمله به زنان 

 را در مقایسه با مردان برای بورسوازی مطلو" تر میکند. 

 

در فمریکا هم دولت ریگان اقدام به تعطیلی مهدکودک ها رسعوران ها و شیرخوارگاه ها و ... در 

م یط های کار کرده است. اما در فنجا سر صدای همگان به این خاطر که این اقدامات گشامشی در 

جهت تنبه سطح معیشت  کارگران و زحمعکشان است در فمده است. براسعی مشذه بشرای طشبشقشات 

حاکم موهبعی ببرع است، چه چیب دیگری  میعوانست ماهیت اقدامات  جمهوری اسالمی بر علیه 

 کارگر و زحمعکش را این چنین رنگ و لعا" زند و از دیده ها  مصفی دارد؟

 

 ثانیا به این  دلیل که حمله به زنان فسانعر است و صرف نیروی کمعری را ایجا" می کند.

 

 تبعیض علیه زنان حق السکوت به مردان! 

گفعیم که م روم ساخعن کارگران و زحمعکشان از سر معاششان خود مسعلبم مبارزه با فنان است، 

و گفعیم که  نیام سرمایه داری مرد را در خدمت سرمایه برتری مشیشدهشد. بشنشا بشرایشن بشورسوازی 

تواند از تشمشایشالت و  کند چرا که می حمله به  کارگران و زحمعکشان را با حمله به زنان  فغاز می

های برتری طلبانه بصشی از فنان در خدمت پیشبرد اهدارش بصوبی اسعفشاده کشنشد. در واقشع  گرایش

کشنشد امشا در عشیشن  بورسوازی با هدف قرار دادن زنان به منارع کل کارگران زحمعکشان حمله مشی

کند تا عمالً بر ضد منارع  حاه بصشی از همان  کارگران و زحمعکشان را به همدسعان خود بده می

خودشان وارد عمل شوند، یا حداقل بر ضد بورسوازی وارد عمل نشوند. فن برتری و امعیازی که 

داری به خاطر حفظ منارع سرمایه به مردان اعطا کرده است عاملی میشود که بشا اتشکشا بشه  سرمایه
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فن کارگران مرد را رو در روی زنان کارگر قرار دهشد و یشا الاقشل حشق السشکشوتشی مشیشششود کشه 

کارگران مرد را وادار به سکوت در مقابل یورش به زنان می نماید.  تبلیغاتی که بر ضد  زنان و  

گیرد در واقع ت ریک بیشعر مردان  بشه  در جهت ت قیر فنان و اثبات )!( برتری مرد صورت می

اسعفاده  از امعیازات اعطایی شان در خدمت منارع سرمایه است. تبلیغ برتشری مشرد و رشرودسشعشی 

زن تبلیغی است در خدمت  شکاف انداخعن در صفوف کارگرانی که باید همه ششان بشرای رهشایشی 

از کلیه مصائب این نیام مع د شوند. مشابه چنین سیاست های تفرقه ارکنانه را در موارد دیگشری 

هم مشاهده میکنیم. همگان بصاطر دارید که جمهوری اسالمی برای تقلیل رشار مبارزاتی کارگران 

بیکار سعی کرده است کارگران ایرانی را بجان کارگران خارجی بیاندازد و فنها را عامل بیکاری 

معرری کند. جمهوری اسالمی سعی داشت که جبیی از طبقه کارگر جهانی را، یشعشنشی جشبیشی از 

لشکر دشمنانش را با اتکا به نیروی بصش دیگری از همان کارگران به موقعشیشت پسشت تشر نشبوه 

دهد. این تنها مصعص به جمهوری اسالمی نیست. تمام دولت های مدارع سرمایه از تعصب، جشهشل 

داران سشعشی  و ت میق توده ها در خدمت منارع خود بهره میگیرند. هم اکنون در انگلسعان  سرمایشه

دارند کارگران انگلیسی را علیه کارگران فسیایی )هندی ها، پاکسعانی ها و ...(  بسشیشک کشنشنشد. در 

داران سعی دارند کارگردان سفید پوست را با اتکاء به برتری هشایشی کشه بشه سشفشیشد  فمریکا سرمایه

پوسعان اعطا شده است بر علیه کارگران سیاه پوست ت ریک کننشد. در فلشمشان دولشت سشعشی دارد 

ارگران فلمانی را بر علیه کارگران ترک به حرکت درفورد ... ما میگوئیم "کارگران جهان معش شد 

 شوید!"

در سراسر جهان بورسوازی سعی دارد در میان کارگران تفرقه بیانشدازد. ایشن تشنشهشا مشصشعشص بشه 

جمهوری اسالمی نیست. ویاگی جمهوری اسالمی اینست که که ررامین سرمایه داران را ررامیشن 

 الهی مینامد تا کسانی را که از دشمنی با خدا میهراسند از ص نه مبارزه بیرون رانده شوند.

 

بنابراین هر کارگر مردی که  که تبعیض  علیه زنان را بپذیرد و از امعیازاتی کشه نشیشام سشرمشایشه 

داری به خاطر حفظ منارع سرمایه به او اعطا کرده است در خدمت انقیاد هر چه بشیشششعشر زنشان و 

ت میل موقعیت پست  تر  به فنان اسعفاده کند  به نفع بورسوازی و بر ضد منارع کل طبشقشه کشارگشر  

کند. هر اندازه هم که خود او در شورا و سندیکا و سازمان کمونشیشسشعشی اش بشر  کارگران عمل می

علیه سرمایه داری بجنگد و شعار دهد و مبارزه کند تغییری در این واقعیت نمیدهد که او در جبهه 

 ای دیگر همدست بورسوازی است. همانطور که کارگران سفید پوست و نااد پرست چنین اند.

*** 
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 کارگران باید بدانند...

کارگران باید بدانند که مسئله زنان مسئله فنان است. کارگر باید بداند که بردگی زن در خانه و در 

اجعماع، بردگی طبقه را تشدید خواهد کرد و تداوم  خواهد بصشید. کارگران باید بدانند که حمله بشه 

حقوق مسلم زنان و اعماه تبعیض علیه زنان حمله مسعقیم به طبقه کارگر اسشت.  کشارگشران بشایشد 

بدانند که دراع از حقوق زنان و مبارزه علیه تبعیض بر اساس  جنسیت مسعقشیشمشا مشبشارزه ای  در 

جهت تقویت ارتش پرولعاریا و لذا وظیفه همه فنها است.  کارگران باید بدانند که تبلیغشات اسشالمشی 

گیرد تبلیغات ارتجاعی و در خدمت تامین منارع سرمایه و اقدامی در  که بر علیه زنان صورت می

جهت سرکو" انقال" است. کارگران، به ویاه کارگران مرد باید بدانند که نباید به هشیشچ وجشه در 

دامی که دشمنان کارگران گسعرده است بیارعند و به همدسعان فنها در تش شمشیشل مش شرومشیشت و بشی 

حقوقی به زنان تبدیل شوند. کارگران مسلمان باید بدانند که کوشش فنها  در جهت اجشرای قشوانشیشن 

اسالم درباره زنان، کوششی مسعقیم در جهت ت قق منارع سرمایه و مبارزه ای علیه مشنشارشع طشبشقشه 

کارگر است. کارگران باید بدانند که کوشش کارگران مسشلشمشان و مشعشعشصشب در اجشرای قشوانشیشن 

اسالمی، یعنی پیگیری فنان در مصالفت با منارع خودشان، بصاطر اریونی است که دششمشنشان مشا بشر 

علیه ما بکار می برند و بهمان جدیت که مردم سراسر جهان خواسعشار مشنشع کشاربشرد سشالح هشای 

 شیمیایی و میکروبی هسعند ما باید خواسعار جدایی دین از دولت باشیم.

 

پرولعاریای کمونیست خواسعار تساوی کامل حقوق زنان و مردان است. پرولشعشاریشای کشمشونشیشسشت 

خواهان ررع هر گونه تبعیض و سعم طبقاتی، ملی، مذهبی و جنسی است. پرولعاریای کشمشونشیشسشت 

 پرچمدار پیگیرترین و کامل ترین دمکراسی است و کارگران باید همه اینرا بدانند. 
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