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 در باره هشتم مارس

 
   ١٣٨٧ اسفند ١٧ شنبه                                                                                          یلغو کار مزد نيفعال

 
 
زن موجودی ماوراء ائی زن صحبت می شود اما  و مبارزه برای رههشتم مارس از زن، بی حقوقی زنروز ر د

 هستی ن دنيا انسان های همانندی نيستند وهمه زنا.زمينی و خارج از مدار معادالت مادی جامعه سرمايه داری نيست

ه زن دنيا نيز سرمايه دارند، دولتمرد نظام سرمايه داری هستند، در بخشی از سکن. طبقاتی و اجتماعی واحدی ندارند

، در تحميل استثمار و بربريت بردگی مزدی بر کت دارندشربرنامه ريزی نظم توليدی و سياسی و اجتماعی سرمايه 

ستثمارها و همين راستا کارگزار مستقيم سرمايه در تحميل تمامی تشديد ا و درصاحب نقش می باشندده های کارگرتو

 خطاب به کل کمونيسم لغو کار مزدی مانيفستی. جنايات مضاعف اين نظام بر توده های زن کارگر دنيا نيز هستند

انسان ها برای رهائی تمامی بشريت حتی رهائی خود سرمايه داران خونخوار و درنده جهان از شر موجوديت نظام 

 رابطه خريد و فروش  سرمايه وتسلطم که آخرين بارقه های در اين جای شکنی نيست اما مادا. سرمايه داری است

دنيا باقی است افکندن هر نوع غبار توهم و خرافه و جهل بر فضای کارزار طبقاتی کارگران دنيا عليه درنيروی کار

 .بردگی مزدی صرفًا و صرفًا آستانبوسی بورژوازی و کشتار توده های کارگر در پای معبد ماندگاری سرمايه است

سخن از روز زن، جنبش زنان، ستمکشی زن، تلقی جنس دوم از زن و مانند اين ها در خارج از مدار واقعيت های 

و در ماوراء مرزهای شفاف و افراشته جنبش جامعه طبقاتی به طور کلی و جامعه سرمايه داری به طور معين 

رمايه دار و به ويژه بخش هائی از اين طبقه بخشی از دروغ ها و عوامفريبی های طبقه س ضد کار مزدی پرولتاريا،

سرمايه يک رابطه اجتماعی است و دو قطب اين رابطه را دو طبقه اجتماعی در همه شؤن متضاد و متخاصم . است

 واقعی و ميان اين دو قطب همه جا جنگ است و تالش برای خاموش ساختن شعله های اين جنگ. تشکيل می دهد

 خدمت ماندگاردراقدامی است که  ياالش حاکمان سرمايه استتای از ياگوشه ،عنواننام ورهزير گريزناپذيرزمينی و

آنسان . ی واقعيت های جاری زندگی انسانی استسرمايه خود باژگونه پرداز تمام. سازی سرمايه صورت می گيرد

. و رهائی آدم ها جار می زند حيات و آزادی  ملزومات ارزش افزائی و استيالی خود را همه جا به عنوان مصالحکه

بی انتهای طبقاتی ، کشيدن پرده برروی تمامی شکاف های ژرف وعام به طورالقاء پديده ای به نام جنبش زنان

ی مشترک دعوت زنان کارگر دنيا به هم سنگرين پديده، ترسيم راه رهائی زن درمارپيچ بقای سرمايه داری ودرون ا

. رمايه استجمله زشت ترين باژگونه پردازی های سازنيز!! رهائی بخشر پرچم پيکارزيبا زنان طبقه سرمايه دار

 تر می گردد زمانی که پرچم مذکور با رنگ قرمز و نشان چپ و مزورانه تر، چندش بارتر کريه هااين وارونه بافی

      !!!  شودچکش و مانند اين ها نيز منقوش می و آرم داس و 

تعيين می کند، يا از  اين نامگذاری را  واقعیهشتم مارس برگزار می شود با آنچه نقطه رجوعآنچه امروز زير نام  

آنان که در .  تفاوتی فاحش داردخوانده شود، اين نام بايد توسط توده های کارگر دنيا به که رخدادیآن مهم تر با 

ی و حمام خون نظام بردگی مزدی  وارد ميدان کارزار شدند، حماسه آفريدند، آماج سفاک1857هشتم مارس سال 



آنان با استثمار سرمايه داری . و لباس دوزی شهر نيويورک بودندقرار گرفتند زنان کارگر کارگاه های پارچه بافی 

بحث بر سر اين نيست که چه قدر آگاه بودند و . جنگ داشتند و در سنگر ستيز طبقه خويش با اين نظام مستقر بودند

راه هائی از کار مزدوری تا چه ميزان شفاف بود، در اين زمنيه شايد در پائين ترين مدار ممکن آشنائی آنان با افق ر

در پهندشت بيکران ن نه در جنبش فراطبقاتی زنان که توسعه و تحکيم و تعميق پروسه پيکار آناراه  اما می رفتند،

بحثی زات زنان عليه بی حقوقی ن و مبارمسأله حقوق ز. جنگ عليه کار مزدی می توانست لباس واقعيت پوشد

 سوسيال دموکراسی،اسير  طول دهه های متمادی  در کارگریجنبش کلاگر .  مبارزه طبقاتی نيستمباحثخارج از 

پيداست که  ، استشدهبورژوازی   مختلف و جريانات چپ ناسيوناليسماتحاديه ای، ضد امپرياليسم خلقی،رفرميسم 

نيز  در اينجا .نيز نازل گرديده است ستيزی سرمايه عليه زنطبقه کارگرزات  مباربر سراين بال با همه ابعادش 

«  ويژه موکراسی طلبی بورژوازی و قرارگاههای کارگر زن به ستاد دتوده جنبش کارگری کًال و موج مبارزات 

ولتاريا ميدان داری پررفرميسم چپ نام اين کار را . اقشاری از اين طبقه احضار شده است» رفع تبيضات جنسی

 بورژوازی نام نهاده و اليه هائی از طبقه متوسط و! »خلق« بر ! »جنبش انقالبی « برای اعمال هژمونی بر

 ديگر، انحالل بی هيچ قيد و شرط جنبش عرصه ها و حوادثاما آنچه در عمل روی داده است مثل تمامی !!! است

اپوزيسون های مختلف ارات اصالح طلبانه کارگری ضد زن ستيزی سرمايه در باتالق رفرم طلبی ها و انتظ

سخن از رفع . را به دنبال داشته است و رفع خطر تعرض ضد کار مزدی کارگران از سر سرمايه بورژوازی

دروغ  سرمايه داری بدون تعرض به شيرازه حيات کار مزدی  گند و خون و توحشتبعيضات جنسی در زير آسمان

 زنان و جنبش زنان و مانند اين ها ابراز  های گوناگون زير نام سازمان است و آنچه امروز اينجا و آنجا محض

 سرمايه به نمايندگان فکری.  دروغ پردازی ها و عوامفريبی ها هستندهمين پديده های حامل ، عمومًاندنوجود می ک

دفن جنبش رطب و يابس به هم می بافند تا از ورای آن به تالش خويش برای کفن و ويژه در لباس چپ دنيائی 

جايگزينی شکلی از حاکميت  زن ستيزی سرمايه به نفع کارگران عليه  ضد کار مزدی و از جمله جنبشکارگری

آنان بالفاصله حديث ارث  و سنگسار و .  بخشند!! کارگری و اعتبار!! چپ وجاهتسرمايه داری با شکلی ديگر

ات دستمزد زنان و مردان کارگر در همه جای حجاب و صدها جنايت جمهوری اسالمی عليه زنان در ايران، تمايز

 و تمامی اشکال ديگر بی حقوقی و ستمکشی زنان را پشت سر موجودجهان، موقعيت زنان در تقسيم کار سراسری 

هم رديف می کنند، همه اين سبعيت ها و جنايات ضد زن را در قالب بليه عام همه زنان دنيا بسته بندی می نمايند، 

 دنيا را  زن کارگر متعاقب اين ها توده هایبی حقوقی ها را لباس جنبش عام زنان به تن می کنند ومبارزه عليه اين 

عديده  تبعيضات جنسی و اشکال به کلفتی زنان طبقه سرمايه دار در سازمان های خاص زنان برای پايان دادن به

ی در جهنم سرمايه داری ايران و در زير  آنچه اينان استتار می کنند اين است که حت!!ستمکشی ها فراخوان می دهند

 هر نوع تالش  باز هم زن ستيز و زن کش تاريخمذهبیچتر يکی از هارترين و بربرمنشانه ترين  ديکتاتوری های 

 زنان طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار عين شيادبازی و خدمت به نظام مبازات و رويکردهایبرای يک کاسه کردن 

سار نمی شود که هيچ محکمه و دولت و ديوان قضا و نهاد ن سرمايه داری نه فقط سنگهيچ ز. بردگی مزدی است

اينان در منتهی اليه روسپی گری . قدرتی حق نثار کمترين اهانت به ساحت روسپی ترين زنان اين طبقه را ندارد

ر به معروف می  منشور نهی از منکر و ام،نماد عالی عصمت و طهارت محسوب می شوند و بر منابر رفيع قدرت



سنگسار حق مسلم و مفروض کارگر زن گرسنه ای است که برای سير کردن شکم فرزندش مجبور به تن . پيچند

زنان طبقه سرمايه دار اگر بر اريکه قدرت . حجاب مشکل هيچ زن سرمايه داری در ايران نيست. فروشی شده است

فاع از نظام سرمايه داری و راه انداختن حمام خون و حاکميت سياسی سوارند  به حجاب به عنوان سالحی برای د

  درهای همه جهان را برای بهترينعليه کارگران به بهانه بدحجابی احتياج دارند و اگر در اپوزيسون قرار دارند

سرمايه های سر به فلک کشيده . مشکل زنان بورژوا نيستاصًال ارث . نوع زندگی بر روی خويش باز می بينند

او » يک سومی «  اسالمی دنيا بسيار ساده سهم االرث ديگرها ميليون کارگر ايرانی و کارگران ر دهحاصل استثما

کشد هيچ زن سرمايه داری از بيکاری و تبعيض در بازار کار رنج نمی . می کند» سه سوم تبديل« را به ميليون ها 

نکرده است زيرا او فروشنده نيروی شکل خطورمخيله وی به عنوان مو حقوق نامعادل در مقابل کاربرابرهيچ گاه در

  . کار نيست و نخواهد بود

زير يوغ درنده ترين ديکتاتوری  و شرارت سرمايه داری ايران و درخون و گندازما برنکات باال در جهنم مشتعل پر

ان نجا نيز مسائل زن تا به ويژه اين را توضيح دهيم که حتی در اي تاريخ سرمايه داری انگشت تأکيد گذاشتيممذهبی

راه رهائی . دنمی باشنبسته بندی واحد ه من الوجوه قابل يک کاسه کردن وبه هيچ وجکارگر و زنان طبقه سرمايه دار

ن به جنبش های فراطبقاتی زنان و همصدائی  تبعيضات کشنده جنسی موجود نه آويختومصائب زنان کارگر دنيا از

که پيکار بی امان عليه سرمايه درستاد جنبش نيرومند ضد ريب موسوم به زنان بلسازمان های پرف زنان بورژوا دربا

کجای اين جهان، در بهترين يا بدترين حالت، زير يوغ حکومت های دينی يا  زنان درهر.مزدی طبقه خويش استکار

و درد و حق و تبعيض ستم و ناچه می کشند و هردموکراسی ها، هر يا چتر حاکميت ديکتاتوری هازير درالئيک،

نه ارمغان روم باستان و ايران ساسانی و مردساالری عصر.  سرمايه داری استوجودرنجی که تحمل می کنند از

اين ارجاع وجود . محصول بازتوليد روزمره مناسبات کار مزدوری استارثيه موميائی شده نظام های فئودال که 

کردن رد پا و ريشه های زاد و ولد لحظه به زندگی بشر، صرفًا کورتاريخ خود درپديده شوم به پيشينه های دور

زنی که مجبور است در هر شبانه روز بيش از دو شيفت . لحظه آن در عمق رابطه خريد و فروش نيروی کار است

ازای اين همه  بشويد و جاروب کند و در شپزی کند و بچه داری نمايد و لباسدر چهارديواری آلونک های مسکونی آ

کار طاقت فرسا هيچ ريالی دستمزد نگيرد، سوای موقعيت يک برده مفلوک در مقابل مرد نان آور خانواده و ايفای 

در   ديگری می تواند در انتظارش باشد؟نقش فرودستی و ضعيفه بودن در برابر ساالر صاحب نان چه سرنوشت

 که به اعتبار پوسته بيرونی وجود داردای اقتصادی، فرهنگی، عقيدتی و اجتماعی زيادی نظام سرمايه داری پديده ه

 وجود داشته اند اما  نيزبه اين معنی که در دوره های متفاوت تاريخی. و نمای صوری خود قابل نبش قبر در تاريخند

در اعصار گذشته تاريخ سوای وارونه برقراری هر نوع رابطه اينهمانی ميان اين پديده ها و قالب های پوسيده آن ها 

اشکالی از . به نفع نظام سرمايه داری و عليه طبقه کارگر هيچ چيز ديگر نيستبافی محض ضد علمی و متافيزيکی 

مناسبات برده داری و وجود داشته است، مالکيت خصوصی درسرمايه در قرون وسطی و حتی پيش از آن هم 

 است، حتی رواج داشته  همسرمايه داریسده های متمادی قبل ازدراجاره زمين .  است بودهقابل رؤيتفئودالی نيز

  و سياسی پديدهمسائل اجتماعیقلمروارتش ها به چشم می خورده است، درمزدوری اين جا و آن جا دررگه های کار

 اما ربط دادن ،ارندپاره ای نهادها اجتماعی ديگر نيز همين وضع را د. دولت از عصرها پيش موجوديت داشته است



 که از مفهوم عام اين پديده ها در گذشته و حال، به اين می ماند به همديگر و گذاشتن عالمت تساوی ميان  هااين

کسانی که اصرار  .را به خاک بسپاريم شيوه توليدی تاريخًا معين هرواقعيت های متعين تمامی  و  حرکت کنيمتوليد

وسه بازتوليد  را از ملزومات روز پررژيم اسالمی عليه زن می اشکال درندگیدارند سنگسار و حجاب و ارث و تما

 هدفرماسيون های کهنه تاريخ بياويزند، به رغم تعلق به دار و دسته های مختلف يک  و به دار فونمايند جداسرمايه 

ن جنايات را جار می زنند آنان همگی اعالم برائت نظام سرمايه داری از ارتکاب تمامی اي.  را دنبال می نمايندواحد

و از کارگران می خواهند که به جای تسليح هر چه نيرومندتر خويش در سنگر پيکار عليه سرمايه و از جمله عليه 

 .مرثيه کمبود انکشاف مدنيت و حقوق کاپيتاليستی سر دهند همراه با اپوزيسون های بورژوازی ،زن ستيزی سرمايه

 جهانی که در راه جايگزينی جنبش ضد کار مزدی توده های طبقه کارگر ايران سنديکاليست های آستانبوس سرمايه

. با سنديکاليسم شمشير می زنند و راه نجات بردگان مزدی را به پای بوسی گای رايدرها حواله می دهند

با در قياس » وطن«که در غم سود کمتر سرمايه های !! »کمبود انباشت صنعتی« ناسيوناليست های مرثيه سرای 

ن اين نقيصه عظيم  به سوک نشسته اند و از کارگران می خواهند که برای جبرا!تراست های عظيم صنعتی دنيا

ياليسم خلقی و جنبش های ناسيوناليستی که در تمامی عمرش  رفرميسم چپ ميراث دار ضد امپرفداکاری نمايند،

همه و همه در اين ها ارگر مشغول بوده است، به شکار توده های کخويش ! »جنبش انقالبی« برای رفع کمبود قوای 

همه اين ها به انصراف طبقه کارگر از پيکار ضد کار مزدی . رافه ها با هم همصدا و هماوايندسر دادن اين خ

 حلق آويزی جنبش کارگری ضد زن ستيزی سرمايه، به دار راه حل های متنوع رفرميستی را نياز همگیمحتاجند، 

ه اصرار دارند که آنچه در جامعه ايران عليه زنان طبقه کارگر اعمال می شود همان است که کار خود می بينند، هم

عليه زن به طور کلی اعمال می گردد، همه فرياد می زنند که جنايات جمهوری اسالمی عليه زن نه جنايت سرمايه 

فاکی  شرارت ها و س، سال٣٠ن که ارمغان باورهای عقيدتی اين رژيم است و باالخره همه آن ها در تمامی طول اي

 نه سالح دست سرمايه داری ايران برای حمام خون مبارزه طبقاتی توده های کارگر که های دينی دولت اسالمی را

 مذهب در هر .تلقی کرده و جنجال نموده اند خصلت فسيلی اين رژيم در رسوبات دوره های کهنه تاريخ حاصل

ار و پود خود دشمن هر نوع آزادی و حقوق و اعتبار و عزت انسانی است اما شکل و با هر نام و عنوان در تمامی ت

مذهب همواره و در همه تاريخ سالح دست طبقات مسلط عليه طبقه فرودست و در عصر ما سالح دست بورژوازی 

آنچه . و در جامعه ايران سالح قتاله دست طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری عليه جنبش کارگری است

اين حوادث همه رخ  . استع سرمايه و نظام سرمايه داری استتار اين واقعيت به نفداده و می دهندجريانات باال انجام 

داده است و حاصل آن گور و گم شدن جنبش رهائی زنان در طول و عرض رفرم طلبی های ارتجاعی نوع حزب 

 زنان طبقه کارگر در ايران و در .ب باز استتوده ای و دوم خردادی يا دکانداری های فرقه بازان چپ نمای حز

 تنها در صورتی به سوی هدف واقعی خود آنانقی حقو سراسر جهان بايد بدانند که هر گام برای کاهش هر ميزان بی

.  عليه اساس بردگی مزدی باشدکارگرپيش خواهد رفت که گامی سرراست در ميدان کارزار سراسری طبقه 

 باورهای زشت و  مريخی کارگر ايرانی در کنج خانه ها و آشپزخانه ها نه حاصل تسلطمحبوس ماندن ميليون ها زن

 و  توليد اضافه ارزش زمينیحکم رابطهاسارت آور روئيده در شن زارهای داغ حجاز يا صحاری سياه افريقا که 

جا برنامه  ن در اين توده های عظيم زنا بسيار غم انگيزخانه نشينی. ملزومات بازتوليد روزمره اين رابطه است



ريزی ارگانيک بورژوازی برای اجتناب از پرداخت تريليون ها تريليون تومان بهای نيروی کار طبقه کارگر در 

 ساعت کار ۶٠٠٠ هر زن خانه دار کارگر ايرانی در هر سال حدود کار خانگی کار است و. طول هر سال است

زمان کار روزانه اين زنان .  انجام می دهد کشوره سرمايه دارکامًال رايگان و بدون هيچ ريالی دستمزد برای طبق

  و بهای وسائل در يک سوی دستمزدها سطحساختن دره بی انتهای ميان صرف ترميم هزينه معيشت خانواده و پر

 سالمندان به صورت رايگان به حساب  مورد نياز بازتوليد نيروی کار، پرورش نيروی کار سرمايه، مراقبت ازاوليه

 اين دنيای بی کران کار رايگان را به طور  ايرانطبقه سرمايه دار. رفه جوئی سرمايه و امثال اين ها می گرددص

مستمر در پروسه بازتوليد سرمايه به خدمت می گيرد و بسيار حساب شده و آگاهانه برای تداوم اين وضع برنامه 

از نوع حجاب گرفته تا حق ارث نازل و کشيدن فشار بر زنان در همه عرصه های حيات اجتماعی . ريزی می کند

مکانيسم کار دولت  به ديوارهای بلند بر راه ورود آنان به بازار کار و تمامی مصائب ديگر دامنگير آن ها همگی 

. تبديل شده است در سال  ميليارد ساعت کار رايگان90  نيروی حامل برای تثبيت موقعيت زنان به صورتسرمايه

هيچ الزم نيست اين و آن دولتمرد يا مفتی شرع سرمايه بنشينند و از ال به الی اوراق ديوان ه فراموش نکنيم ک

د، نظام سرمايه داری خود به ای حق ارث و نوع اين ها صادر ساز حکم قصاص يا فتوساالنهمحاسبات سود و زيان 

در ذهن حاکمان روز صورت ارگانيک و خودپو ضرورت تحميل موقعيت حاضر بر ميليون ها زن کارگر را 

سرمايه نيز خواستار هيچ های درونی و حاشيه حاکميت سياسی  اپوزيسون .خويش کشت می کند و آبياری می نمايد

ناشی يا حريفان حکومتی، با  سالح رقابت آنان يًا آن چه بر زبان می رانند ييری در ساختار اين وضعيت نيستند وتغ

 و قهر توده های کارگر عليه اين فشارها و الجرم لرزيدن پايه های از هراس و وحشتی است که از طغيان خشم

  . قدرت نظام خود دارند

اجبار اشتغال زنان در اين رشته و آن رشته . بی حقوقی زنان در سراسر جهان پديده قهری وجود سرمايه داری است

همه اين تبعيضات، ناروائی .  استو انفصال آنان از پاره ای مشاغل نيز حکم صريح تقسيم کار جهانی سرمايه داری

برای مبارزه عليه اين . ها، جنايات و بربرمنشی ها از ذات سرمايه و روند ارزش افزائی سرمايه نشأت می گيرد

 فقط يک راه وجود دارد و آن راه تعرض نيرومندتر و شديد استثمارها و سيه روزی هامصائب و فشارها و ت

طبقه کارگر ايران و از جمله زنان کارگر در .  کار مزدی استشيرازه حياته سازمان يافته تر و سراسری تر علي

 ميليارد ساعت کار رايگان ساالنه خويش است ٩٠سنگر صدور مانيفست برای حصول باالترين دستمزدها در قبال 

لبات خويش د و حاکمان اين نظام را به عقب نشينی و قبول مطاند گلوی نظام سرمايه داری را بفشارنکه می توان

مهد کودک رايگان، مراقبت رايگان از سالمندان، مطالبه مزد در قبال هر ثانيه کار خانگی، آموزش . دنمجبور ساز

مبارزه برای محو کار خانگی، ممنوعيت هر نوع دخالت دولت در هر عرصه رايگان در همه سطوح برای همگان، 

د بار تبعيضات و بی حقوقی های هولناک زنان را کاهش حيات اجتماعی انسان ها و نوع اين ها است که می توان

 همه و همه بدون استثنا مطالبات روز جنبش ضد سرمايه داری و برای الغاء کار مزدی طبقه کارگر  هااين. دهد

 در نظام هر نوع جداسازی جنبش رهائی زنان از اين جنبش راهی به سوی جاودانه کردن اسارت زنان. هستند

 ديگر، نه از قماش روز کارگر مصادره شده توسط رفرميسم کارگر روز هشتم مارس بايد روز .ت اسسرمايه داری

 بردگی ارگران دنيا عليه بنياد زن ستيزیراست سنديکاليستی و رفرميسم چپ همزادش، بلکه روز مارش واقعی ک



 نيز تظاهرات عظيم ١٩١٧هشتم مارس در  نطفه ای برای والدت اين پيکار بود، ١٨۵٧س هشتم مار. مزدی گردد

در پشتيبانی از اعتصاب پرشکوه کارگران زن عليه گرسنگی و جنگ و ) لنين گراد( توده های کارگر پتروگراد 

 به مثابه حوزه معينی  خودهشتم مارس قرنی است که بار واقعی. دولت تزار صفير تابش سپيده های انقالب اکتبر شد

 . اين روز بايد به جايگاه واقعی خود باز گردد.  از دست داده است راریاز جنگ پرولتاريای جهانی عليه کار مزدو
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