
 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
؟یستيم رفراي یمبارزه طبقات  
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برای برابری تشريفاتی و ظاهری، بلکه برای تساوی اقتصادی و  اين وظيفه اصلی جنبش زنان کارگر است که نه فقط

بردگی " زنان در کار توليدی اجتماعی شرکت داده شوند، از"مسئله اصلی آن است که  .اجتماعی زنان مبارزه کند

." تحقير کننده و حماقت آور جان کندن ابدی در آشپزخانه و شير خوارگاه آزاد گردند رهائی يابند، و از انقياد" خانگی

  ٣٠جلد , مجموعه آثار لنين" لنين "

اقصی نقاط جهان بيکاری، فقر، جنگ و هزاران مصيبت ديگر  همچنان که شاهد هستيم بحران نظام سرمايداری در

جامعه به ارمغان آورده و اين توده زحمتکش است که بايد تاوان بحران نئوليبراليسم  شانرا برای کارگران و زحمتک

اين فشار را بيشتر از پيش  حاميان آن را بپردازد و در اين ميان طبعا زنان کارگر نيز به عنوان بخشی از جامعه و

ر و توده زحمت کش روز به روز طبقه کارگ. ميشود متحمل ميشوند و نيروی کار آنان ارزان تر از ديروز خريده

شکسته تر ميشود، زنان و مردان کارگر در وضعيت معيشتی خطرناکی  کمرش زير فشار سرمايداری افسار گسيخته

 ابتدايی ترين حقوق خود که يک زندگی انسانی است محرومند، و در اين ميان زنان از هجوم به سر ميبرند و از

ی بورژوازی در امان نبوده  زنان ايرانی نيز از تعرض سيستم مرد ساالرانه. ندسرمايه به سفره هايشان آسيب پذيرتر

ميکنند، از انتخاب پوشش مورد عالقه خويش بی بهره  و در ازای کار برابر با مردان دستمزد کمتری دريافت

ری از ندارند، زمانی که از شوهر جدا ميشوند هيچ حقی در مورد نگهدا اند،نصف مردان ارث برده،حق طالق

به بيگاری و  ندارند، بدون اجازه پدر و مادر حق ازدواج ندارند، اختيار مسافرت وکار کردن ندارند و فرزندانشان

موجوداتی ضعيف و ناقص تلقی کرده  کار رايگان در خانه گماشته ميشوند و اين سيستم مردساالری عموما زنان را

حتی  .تنها بخشی از بی حقوقی و شرايط اسفبار زنان در ايران است اهمه اينه. که بايد به بچه داری و آشپزی بپردازند

همچون  که بر زندگی زنان سنگينی ميکند کامال رفع شود در اين حالت نيز هنوز اکثريت زنان اين دست ستم،  اگر

  .ميکشند بخشی از طبقه کارگر، ستم طبقاتی و بردگی مزدی را به دوش

توليد مادی اجتماعی اين تبعيضات به صورت نسبی مشارکت در تحمل شده، که باتبعيضات مضاعفی را مزنان کارگر

  .ستم طبقاتی بر زندگی آنان حکم فرماست  از قيد خرافه و جهل آزاد شده، اما کماکان از بين رفته و دست و پايشان

  .رفع کننددستم عليه زنان راسعی دارن) فمينيسممارکسيزم و( متفاوت رويکرد و استراتژیدرحال حاضردو تفکر با دو

مشکالت و ستمهای وارده بر آنان را صرفا مسئله  فمينيسم زنان را يک گروه جداگانه در جامعه توصيف ميکند که 

فمينيست ها در حاليکه از ستم بر زن در . بر زن و وضعيت وخيم زنان ميداند خود زنان دانسته و مردان را عامل ستم

را نداشته و در  خن می رانند به دليل نداشتن ديد طبقاتی توانايی تشخيص علل اين نابرابریساالرانه س جامعه مرد

حالت مبارزه فمينيست ها و رفرميست ها  نتيجه دست به نسخه پيچی های رفرميستی ميزنند، در خوش بينانه ترين

دی و احقاق حقوق زنان ميگيرند در پرچم دفاع از زنان، فيگور آزا ميتوان به وضعيت زنان اروپايی اشاره کرد که با



را  از زنان اروپايی از دستمزد کمتری نسبت به مردان برخور دارند، در سياست نقش چندانی حالی که تعداد زيادی

  . آورندبازی نميکنند و در فعاليت های توليدی نيز مشارکت ضعيفی تری به عمل می

باشيم عمال پيداست بشرنظاره گررميست های بورژوايی را برتفکررفوشاهکار،غالب شدن ديدگاه های فمينيست هااگر

گرمی ها بازارکاال عريان کردن بدن خود برایتبليغات های تلويزيونی بادرمشغول تن فروشی وديسکوهاکه زنان در

 خصوصی و جامعه و همزاد با مالکيت اما در تقابل با انديشه فمينيستی، مارکسيزم ستم بر زن را همگام  .ميکنند

مرد جدا شد و مرد به شکار پرداخت و وی خانه داری و بچه  طبقاتی می پندارد و زن زمانی که در تقسيم کار از

 با بينش مارکسيستی اگر به مسئله بنگريم زنان. تغيير کرد و زير آماج ستمها قرار گرفت داری پيشه کرد،موقعيت زن

زحمتکش قربانی جنگ، فقر،  لتر تعلق دارند و هميشه زنان طبقه کارگر ودر شکاف طبقاتی به طبقه بورژوا يا پرو

ميشوند در حالی که زنان بورژوا نه تنها قربانی نشده،  فحشا، اعتياد و ضربه های طاقت فرسای بحران سرمايه داری

  . و هستندبلکه بعضا مصبب اين فجايع بوده

م کار اجتماعی تعيين ميشود و زن به عنوان يک ابزار برای تقسي هنگامی که در جامعه طبقاتی موقعيت زنان توسط

و  در ايران اکثرا زن در کنج آشپزخانه قرار ميگيرد ناگزير بايد تقسيم کار را تغيير داد بر طرف کردن ميل جنسی و

 ديدی بر خالف. دخيل کند زن در توليد مادی اجتماعی به عنوان يک عنصر نه کمتر از مرد نه بيشتر از آن خود را

  .روبنايی نيست بلکه زير بنايی است که در ميان فمينيست ها رايج است مسئله زنان مسئله ای

بانی همه اينها سيستم زنان به يک نيروی ارزان، باعث وتبعيض جنسی، خشونت عليه زنان و تبديل نيروی کار

مبارزه  قيد و بند اين نا برابری هاکش ازو زحمتداريست ازاين رو راه رهايی زنان کارگر اجتماعی اقتصادی سرمايه

جنسی وبدون تبعبض نژادی و ندازی اين نظام جامعه ای بدون طبقهاطبقاتيست که زن ومرد دوش به دوش هم با بر

تنها راه رهايی زن را  جستجو کرده و  ل مالی زنانمارکسيست ها علت اين نابرابری ها را در عدم استقال .ميسازند

نباشد و بتواند زندگی  زمانی که زن به مرد وابسته. ر توليد مادی اجتماعی و استقالل مالی زنان ميداندکردن د شرکت

  .برابری سکوت اختيار کند و مطيع مرد باشد خويش را اداره کند الزامی نيست در برابر خشونت و تبعيض و نا

مبارزه سوسياليستی دوشا دوش مردان کارگر برای از بين بردن  مارکسيست ها منافع زنان طبقه کارگر را در ادامه

اقتصادی  راه برچيدن بساط مردساالری، ستم جنسی و طبقاتی عليه زنان، تغيير سيستم اجتماعی تنها. استثمار ميدانند

د رسيدن به صدطبقاتی، زنان اگر در جامعهدروضعيت زنان کارگربا اين تصويراز .سرمايداری به سوسياليستی است

چشم اندازهای   که مشغول مبارزه با را در تشکل های کارگری آزادی و برابری هستند می بايست متشکل شده و خود

زير دست ميبايست با هوشياری از همسويی با جريانات بورژوايی و نسخه   زنان. سوسياليستی هستند سازمان دهند

بردگان . دارند م و سازش با سرمايه سوق ميدهد خود را بر حذرطلبانه که مبارزاتشان را به سمت رفر های اصالح

به عنوان روزی  مارس ٨ .را تغيير دهند مزدی تنها با اتکا به نيروی خود و پراتيک انقالبی ميتوانند وضع موجود

دستاورد  دوم شدن آنان در جوامع سرمايداری است اين روز  برای اعتراض نسبت به بی حقوقی زنان و جنس

تا آخرين نفسهايشان مقاومت  اران زن و مرد چپ و کمونيست است، که با جانبازی در برابر زندان و شکنجههز

   نرگرا کاهمبستگی طبقاتیزنده باد /خس سررما ٨ی برگزاری به سوشيپ  .دادندباد سوسياليزم سرزنده شعارند وکرد

 ١٣٨٧فرهاد ابراهيمی اسفند 


