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ی از نابرابريیهشت مارس روز رها  

   ١٣٨٧ اسفند ١٩شنبه دو                                                                                                یبهنام قهرمان
  

با شروع انقالب صنعتی و اوج گيری نظام و مناسبات سرمايه داری ، صاحبان سرمايه هر چه بيشتر افسار آز و 

ود را به دست بازار کور سرمايه داری سپردند و در اين ميان تنها طبقات زحمتکش و پايين جامعه بودند که طمع خ

عدم دخالت دولت در (برقراری نظام افتصادی لسه فر. قربانيان اصلی اين مناسبات نابرابر و توحش مدرن می شدند 

ود به طوری که آنها شرايط را مطابق ميل خود تنظيم و شرايط را کامًال به نفع سرمايه داران مهيا ساخته ب) اقتصاد 

تدوين می نمودند به همين دليل مصائب و مشکالت فراوانی برای طبقات زحمتکش جامعه که زنان نيز بخش مهمی  

از آن محسوب می شدند به وجود آمد از جمله می توان به مشکالت مربوط به ميزان ساعات کاری ، پايين بودن 

کاريهای مقطعی و نيز ساختاری ، اسفناک بودن وضعيت کاری زنان و کودکان ، بخرانی بودن شرايط دستمزدها بي

 . اشاره نمود ....  محيط زيست و کار مردان و زنان کارگر و

کودکان و زنان بايد پا به پای مردان کارگر کار می کردند اما در عوض بايد به دستمزد کمتری از مردان قناعت می 

ابر اين در چنين شرايطی کارفرمايان به استخدام زنان و کودکان تمايل بيشتری نشان می دادند و شايد يکی نمودند بن

بر انان ) از لحاظ روان شناختی و فيزيکی ( ديگر از داليل مهم در به کار گماردن آنان کنترل و نظارت راحت تر 

هم در محيط های کاری از طرف سرمايه داران و هم در اين ميان استثمار زنان استثماری مضاعف بود  آنان . بود 

زنان عمًال در . در محيط زيست خود يعنی خانواده از طرف سيستم مردساالری مورد بهره کشی قرار می گرفتند 

آنها در دو جبهه برای سرمايه داری در حال ايجاد سود . تاروپود استثمار طبقاتی و مردساالرانه گرقتار آمده بودند 

در محيط کار با انجام کار برابر با مردان عمال از دستمزد کمتری بهره می بردند و ميزان . شت سرمايه بودند و انبا

ارزش افزوده آنا از مردان کارگر بيشتر بود و در محيط زيست با کار خانگی خود نيروی کار مردان و کودکان 

باشت سرمايه داری فراهم می نمودند چيزی که تا به خود را بدون هيچ گونه دستمزدی برای بازتوليد بيشتر سود و ان

را به آن » انباشت پايه « اکنون نيز در پيشرفته ترين نظام های سرمايه داری باقی مانده است و آندره ميشل عنوان 

در اين شرايط ايدئولوژی زنان خانه دار به اوج خود می رسد زيرا همه طبقات جامعه از ان بهره می « . داده است 

کما اينکه در دوران جنگهای بينالمللی شاهد آن ( کارفرما که به آن به عنوان ذخيره نيروی کار می نگرد : برند 

خرده مالکين که در ان يک نيروی کار مجانی به شکل کمک خانگی می يابند و کارگران که از )  نگارنده–بوديم 

 )١٩٩٢:ميشل ( » .رقابت واهمه دارند 

شيانه سرمايه داری طبقه کارگر را باالجبار در درون تشکالت صنفی و طبقاتی خود متحد همچنانکه مناسبات وح

ساخت و از اين طريف توانستند نظام سرمايه را با نيروی متحد خود در بسياری از زمينه ها به عقب براند و فضای 

ن ميان زنان نيز دوشادوش اين سياسی جامعه را با مبارزه پيگير خود به سمت دموکراتيزه شدن هدايت نمايد در اي



طبقه و به عنوان جزئی از آن مبارزه خود را برای احقاق حقوق مسلم خودشروع نمودند و در کنار خواسته های 

 .صنفی و سياسی خود در محيط کار، خواهان کنار زدن روابط مردساالرانه در محيط های خانوادگی خود شدند 

حقوق اجتماعی خود مانند حق طالق بودند برای حقوق اقتصادی خود نيز زنان در آن مقطع  همچنان که خواهان 

مثًال زنان خواهان ايجاد مهد کودک ها برای کودکان خود در کارگاهها و ايجاد سازمان آموزش .  مبارزه می کردند 

 انجام گرفت  در انگلستان در شورشهايی که برای تثبيت قيمت گندم١٨١٢همچنين مثًال زنان در سال . شغلی شدند 

نقش فعال داشتند ، حضور زنان در جنبش چارتيست ها هم بسيار پررنگ نشان می داد آنها در سازمان دادن 

 . سنديکاههای بزرگ انگليس حتی توانستند نقش رهبری را نيز به عهده بگيرند 

ر و نيز تجاوزاتی که در در آمريکا نيز زنان برای اولين بار توانستند در نشريات خودشان راجع به مدت زمان کا

 .محيط کار آنها را تهديد می کرد مطالبی انتشار دهند

با ظهور و اوج گرفتن سوسياليسم انقالبی که توسط مارکس و انگلس رهبری می شد جنبش اعتراضی زنان هرچه 

ی زنان در بيشتر به جنبش کارگری نزديک شد زيرا مارکس به درستی معتقد بود که امکان برابری و آزادی واقع

مارکس و انگلس در کنگره های انترناسيونال اول به شدت از . جامعه نابرابر سرمايه داری امکان پذير نمی باشد 

حقوق سياسی و اقتصادی زنان در مقابل نظريات سوسياليست های تخيلی دفاع می کردند و همين مسئله ثابت می 

روز قطعی پيروزی پرولتاريا متظر مانده و در اين نظام برای نمايد که مارکس بر اين نظر نبود که زنان بايد تا 

 .بايد مبارزه خاص خود را به پيش ببرند ) زنان(احقاق حقوق خود مبارزه ننمايند آنان 

زنان حتی زمانی که در درون خود سنديکاها گرايشات مرد ساالرانه جلوی فعاليت آنها را سد می نمود سازمان های 

 )١٨۵٠(ن سنديکاهای مردانه ايجاد می نمودند خاص خود رادر دل اي

 با مبارزات کارگران زن در کارخانجات شيکاگو روبرو هستيم که نقطه عطف بسيار ١٨۵٧باالخره ما در سال 

زنان کارگر ) ١٨۵٧ مارس٨(تاريخ بزرگی در تاريخ جنبش زنان و نيز جنبش کارگری محسوب می شود در اين 

 ساعت در روز ، دستمزدهای عادالنه تر و ١٠ از جمله کاهش ساعات کاری به کاگو برای احقاق حقوق خوديش

برابر با مردان و نيز داشتن حق رای به خيابانها می آيند اما در مقابل با يورش گسترده نيروهای سرکوب سرمايه 

ای زنان بود که و اين تجربه بزرگی بر. مواجه می شوند و چندين نفر در اين يورش جان خود را از دست می دهند

 .  آنها با وجود نظام طبقاتی و سرکوبگر سرمايه نمی توانند خود را از قيد و بندهای نظام مردساالر برهانند 

ماعی و تنو آوريهای اج« س هم فعاالنه در فعاليت سياسی زنان حتی به اينجا ختم نمی شود زنان در کمون پاري

، بخش زنان حريک اليزابت دميتريف دوست مارکسبه ت...ندمقاومت در برابر گروهای تی ير مشارکت داشت

انترناسيونال ايجاد گرديد که هدف آن سازمان بخشيدن به کار زنان و سپس جمع آوری سرمايه برای خريد اسلحه و 

 .همچنين آنها در صدد تاسيس مدارسی برای آموزش دختران برآمدند ) ٨٧:همان منبع(» توپ بود 

تاسيس شدند که برای ) آی سی وی ، آی ای وی(  سازمان بزرگ زنان در آمريکا باعنوان نيز دو١٩٠۴در سال 

ر رابطه با کمک هزينه خانوادگی ، برابری شرايط کار برای دنگ و و دفاع از حقوق زنان کارگر جلوگيری از ج

 .مبارزه می کردند ....زنان و مردان ، دفاع از کودکان نامشروع و 

   مبارزه پيگير توسط زنان ونيم قرن بعد از کشتار زنان در شيکاگو ثمره مبارزات آنها در به سرانجام پس از سالها



 مارس هر سال به عنواان روز زن با پيگيريهای کالرا زتکين در انترناسينال دوم به بار ٨رسميت شناختن روز 

علی رغم مخلفت دول ( ايیپس از آن هر ساله مراسماتی باشکوه در کشور های اروپايی و آمريک) ١٩١١.(نشست

ای زنان ، حول خواسته هايی همچون حق رای زنان ، حق آموزش برابر و رايگان بر) سرمايه داری با اين امر

 ختن اين روز تنها دراما به رسميت شنا.  پا گرديده استبر... عيض شغلی و ، از ميان رفتن تببا مرداندستمزد برابر

کارگران سوسياليست  مبارزات فراوان زنان واز بعد و )ين دستگاه سرمايه داریا( سوی سازمان ملل از١٩٧٧سال 

 .اتفاق افتاد

مردساالرانه در نظام های و تاکنونی زنان برای رفع ستم جنسی و نابودی سيستم اما علی رغم مبارزات پيگير

 حضانت ، حقالباتی مانند حق طالق، هنوز آنان تنها موفق به تحميل بعضی از خواسته های خود شده اند مططبقاتی

اما مسئله اصلی ... . ، داشتن حق رای و عضويت در احزاب و سازمانهای سياسی و )برخی جوامع در( کودکان 

جای است بر) سرمايه داری(ظام نابرابر طبقاتی يعنی ماتريال و زمينه مادی نظام مردساالری که همانا وجود يک ن

 .خود باقی است

تاريخی نشان داده است که زير دست شدن زنان در جامعه زمانی به وقوع پيوسته است که مالکيت خصوصی تجربه 

در جوامع ابندايی بشر شکل گرفت و از آن تاريخ به بعد نظام طبقاتی در مقاطع مختلف تاريخی وبنا به شرايط 

ريق ايدئولوژيهای مختلف به تاريخی هر جامعه ازطرق مختلف از جمله مذهب و سنتهای خرافی و نيز از ط

بنابر اين رهايی زنان ممکن نيست جز از طريق رهايی کامل از قيد و بند های نظام . سرکوب زنان پرداخته است

طبقاتی و نابرابر سرمايه داری و برپايی جامعه ای آزاد و برابر که در آن ديگر سرنوشت انسانها را جنسيت و يا 

و اين تنها امر يک طبقه کارگر آگاه و متحد است و جنبش زنان نيز در اتحاد . نمايدنيرو های کور بازار تعيين نمی

 .با اين طبقه است که می تواند خود را به تمامی از استثمار طبقاتی و جنسی برهاند 

 جنبش زنان در ايران بايستی مطالبات رفرمی کنونی خود را به چشم انداز نهايی خود يعنی مبارزه برای رفع کامل

. هر گونه استثمار پيوند بزند و در اين راه ناهموار می تواند متحد اصلی اش يعنی طبقه کارگر را با خود داشته باشد

اين جنبش نيز مانند . شدن آنها حول مطالباتشان می باشد، متشکل  اصلی برای اين  اتحاد و پيش رفتپيش شرط

لی خود پا به ميدان مبارزه بگذارد و اين تنها راه برای رهايی جنبش کارگری بايد با تشکلهای واقعی و با نيروی اص

 .کامل از نظام سرکوبگر سرمايه است 

  زنده باد جنبش رهايی زنان

  مارس٨زنده باد 
  ٢٠٠٩مارس   -بهنام قهرمانی
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