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اتحاديه ی جهانی " در يادبود اعتصاب  -در نيويورک 1909از نخستين مراسم روز زن که در بيست و هشتم فوريه  :س

برای امروز، پس از اين راهپيمايی طوالنی . سال می گذرد 113سازمان يافت، قريب " زنان کارگر صنايع پوشاک

آزادی و برابری زنان، به نظر شما، زنان جهان ما در چه موقعيتی به سر می برند؟ مهم ترين نقاط تالش برای آزادی 

 و برابری زنان، و در عين حال نقاط ضعف آن، در اين ساليان طوالنی چه ها هستند؟

يسان همواره مرد بوده اما تاريخ نو. مبارزه ای که تاريخی است. از مبارزات زنان صحبت می کنيم -ج  

از مبارزه اسپارتاکوس به عنوان مبارزه بردگان . حتی تاريخ مبارزه هم مردانه است. اند و تاريخ تاريخ مردانه است

فيلم ها ديده ايم و قصه ها .  از مبارزه دهقانان عليه فئودال ها هم بسيار شنيده ايم. عليه برده داران صحبت می شود

گويی همه برده ها  و دهقانان مذکر بوده اند يا گويی زنان نه . ام اين مبارزات زنان غايب بوده اندخوانده ايم اما در تم

مثل هميشه يا مادر بودند يا همسر يا دختر يا خواهر . زنان اصوال وجود نداشتند. برده بودند و نه از خانواده ی دهقانی

حتی در خانواده های اشرافی زنان اشيای . وسايل خانه بودنداصال زنان بخشی از. زنان در وسايل خانه گم بودند. مردی

 . زينتی بودند برای نشان دادن شکوه وجالل مردان خود

را نوشت و بعد انگلس با استفاده از مطالب آن، " جامعه ی باستان"بعدها وقتی مورگان انسان شناس آمريکايی کتاب 

رشته تحرير در آورد و مادرساالری و سپس سقوط آن را با را به " مالکيت خصوصی و دولت ،منشا خانواده"کتاب 

پيدايش مردساالری، مالکيت خصوصی و همزمانی اش با پيدايش طبقات را مطرح کرد، معلوم نشد که زنان در مقابله 

آيا به سادگی مقهور شدند و موقعيت نازل . با وضعيت به وجود آمده و از دست دادن موقعيت اجتماعی خود چه کردند

را پذيرفتند؟ مقاومتی نشان ندادند؟ معترض نشدند؟ مبارزه ای نکردند؟  زمانی که برده بودند و بردگی برای شان برخالف 

مردان دو وجه داشت يعنی هم برده برای کار بودند و هم برده جنسی برای برده داران، مطيع و فرمان بر بودند؟ برده 

ی نکردند و دست به عمل نزدند؟ يا وقتی عضو خانواده دهقانی بودند، در داری را نکشتند؟ با هم عليه آن ها توطئه ا

زمين ارباب بيگاری نکردند؟ يا وقتی در شب عروسی آن ها را به جای حجله عروس به اتاق خواب ارباب فرستادند، 

اوز قرار لکه مورد تجمقاومتی نکردند، شکايتی نکردند، امتناعی نکردند و با ارباب دست به يقه نشدند و نه به سادگی ب

 نگرفتند؟ 

اما تنها در نظام سرمايه داری که زنان را به کار . من برآن هستم که حتما مبارزه، اعتراض و مقاومت وجود داشت

بيرون از خانه کشاند و تا حدودی استقالل مالی برای شان فراهم شد، آموزش همگانی به دليل نياز سرمايه به نيروی کار 

مبارزه و مقاومت شان به چشم آمد و کوشش زنان برای . ا هم شامل کرد، زنان در جامعه ديده شدندباسواد، زنان ر

مسايل مختلف از حقوق زنان تا مسايل اجتماعی همگانی، مرئی شد و نقش زنان به ويژه زنان کارگر در مبارزات 

ه است نقش زنان فرانسوی در انقالب  اجتماعی گاه چنان درخشان بود که تاريخ مردانه را مقهور کرد که از آن جمل

در ايران هم شاهد فعاليت و مبارزات زنان بوديم . 1917، در انقالب روسيه 1871، در کمون پاريس 1789فرانسه 

غير از موارد منفرد از زمان دور، ازاين نهادهای زنان . که شايد بسياری حتی زنان جوان ايرانی از آن اطالع ندارند

تاسيس شد حقوق سياسی و اجتماعی زنان را  1906/ 1285انجمن آزادی زنان که در سال : نام برد در ايران می شود

توسط خانم دولت آبادی تاسيس شد، روزنامه ای هم  1908/ 1287در هيات زنان اصفهان که در سال . مطرح می کرد

م استرآبادی در تهران در خانه خود مدرسه يا بی بی خان. داشتند که مسائل زنان در آن مطرح می شد" زبان زنان" به نام 



وی در بروشوری مسائلی را مطرح . که با مخالفت روحانيون مدرسه بسته شد 1914/ 1313دوشيزگان را تاسيس کرد 

و نقد کرد که در زمره مسائل روز کنونی است مثل کار خانگی زنان، فرهنگ مردساالرانه، تعيين پوشش زنان توسط 

که برابری اجتماعی سياسی زنان  1921/ 1300يا پيک سعاد زنان در رشت . زنان و فقر توده ایمردان، فشار عليه 

ساله در شيراز  18را مطرح می کرد و به احداث کالس های سواد آموزی برای زنان پرداخت يا جالب اين که دختری 

رابطه با آزادی و برابری حقوقی زنان و  را با مجله ای به نام دختران تاسيس کرد و در مجله در" مجمع انقالبی زنان" 

 1911مارس سال  8هم چنين در . عليه حجاب بحث می شد که توانست تا قبل از ممنوع شدن هفت شماره منتشر شود

در راه پيمايی بزرگ زنان در آلمان و چند کشور ديگر، در انزلی نيز زنان راه پيمايی ترتيب دادند گرچه وابسته به 

ايران و مقاومت و مبارزه با رژيم بورژوا اسالمی جمهوری  1357/1979ران بودند، و در قيام بهمن حزب کمونيست اي

 .و تا کنون 98و آبان  96و تداوم آن تا خيزش های دی ماه  60ساله اش به ِويژه از دهه  43اسالمی در تمامی عمر 

 

تبعيضات و تضييقات جانکاه مشترکی در رنج زنان در جهان سرمايه داری هرچند با پاره ای تفاوت ها، اما از  :س

نابرابری حقوقی، خشونت در خانه، آزار جنسی و کالمی در اجتماع، کار رايگان خانه داری، و در کشورهای . هستند

صلی ا. آپارتايد جنسی موحش زنان را از يک زندگی شايسته باز داشته است... اسالم زده ای چون ايران و افغانستان و 

نظام طبقاتی؟ مردساالری؟ : هم ترين مانع آزادی و برابری زنان در جهان معاصر، از نظر شما کدام ها هستندترين و م

 هردو اين ها؟ چه نشانه هايی را بايد هدف گرفت؟ 

در سيستم طبقاتی طبقه ی حاکم به کمک ابزارهای مختلفذ افکار، فرهنگ و اخالق خود را که بيانگر  -ج  

افکار، فرهنگ و اخالق جامعه تسری می دهد يعنی چون وسايل توليد مادی جامعه را در اختيار  مناسبات حاکم است به

تم سيس. در نتيجه نگاه آحاد جامعه به مسايل از اين منظرتغديه می شود. دارد وسايل توليد ذهنی را هم کنترل می کند

ويژگی خاص بورژازی نيست، بلکه بورژوازی طبقاتی و مردساالری البته تاريخی طوالنی دارد و ساخته و پرداخته و 

هم  بخشی را از. آن چه را که از شيوه های توليد ومناسبات قبلی بعد از گرفتن قدرت سياسی وجود داشت، غربال کرد

دريد و به دور ريخت، اما بخشی را که می توانست از آن ها در جهت اهدافش برای کسب بهتر و بيش تر ارزش اضافی 

در شکلی جديد تر همراه با تغييراتی که الزم می دانست حفظ کرد؛ ازآن جمله است مردساالری و خانواده  استفاده کند،

فرانسه،   1848و حتی مذهب؛ زمانی که بخواهد توده های مردم ناآگاه را به دنبال خود بکشد؛ نمونه اش در انقالب

ن مذهب مانوس هستند وهمان گونه که بخشی از بورژوازی مذهب ندارد اما با مذهب می سازد چون توده ها با زبا

مردساالری به طور  مستقيم از . بورژوازی ايران برای اهداف خود با زبان مذهب توده ها را به دنبال خود کشيد

فئوداليسم به ارث رسيد و قبل ازفئوداليسم هم در دولت شهرهای يونان وجود داشت اما با کاراکتر طبقاتی متفاوت از 

اری، که در آن زنان همراه با بردگان انسان به حساب نمی آمدند ودر قشربندی اجتماعی آن جايگاهی نداشتند، سرمايه د

 بنا براين. حتی با زنان طبقه ی حاکم هم تنها به عنوان ابزار جنسی و سکس در مرادوات مردان طبقه برخورد می شد

اکثريت زنان را زنان طبقه ی کارگر تشکيل می دهد و هم  آن چه امروز بر زنان در جامعه می رود با توجه به اين که

به خاطر اين که در جهان شيوه ی توليد سرمايه داری حاکم است، برخوردی طبقاتی است و مبارزه برای محو آن مستلزم 

ردن ب از جهت ديگر، مردساالری ابزار کمکی برای سرمايه جهت باال. مبارزه با سيستم طبقاتی و با سرمايه داری است

سود سرمايه يا ارزش اضافی است، زيرا زنان را در موقعيت اجتماعی ای پايين تر از مردان قرار می دهد حتی زمانی 

که سخنرانی های غرا در مخالفت با آن ايراد می کند،  در نتيجه از آن برای موافقت مردان طبقه در برخوردش با زنان 

نگ و عرف آن را به عنوان تربيت از خانواده شروع می کند و زنان را برای استفاده می کند و با استفاده از اهرم فره



به اين . پذيرش موقعيت درجه دوم خود در جامعه بدون هيچ تهديد و فشار، صلح طلبانه از طريق خانواده آماده می کند

د و رای سرمايه انجام می دهنترتيب است که می بينيم ميليون ها زن کار بازتوليدی مجانی را به عنوان وظيفه ی زنانه ب

اگر به خوبی انجام ندهند يا مخالفتی اعالم کنند، مورد سرکوفت قرار می گيرند، با خشونت زبانی و جسمی مواجه می 

شوند يا حتی در بعضی کشورها مورد مجازات دولتی به طور مثال قطع امکانات جلوگيری از حاملگی ناخواسته يا سقط 

بدون ترديد بايد با مردساالری مبارزه کرد همزمان .  زندان يا مساله تمکين زن از مرد در اسالمجنين با تهديد مجازات 

اگر هم به دليل ضعف آگاهی طبقاتی مبارزه ضد سرمايه . و همراه با مبارزه با سرمايه داری به عنوان عامل اصلی

تعطيل کرد حتی اگر مردان طبقه چندان مداخله داری چندان موثر در جريان نباشد، نمی شود مبارزه عليه مردساالری را 

اين جا زنان فعال تر عمل خواهند کرد زيرا عوارض آن را با پوست و گوشت خود در خانه در محل . گر عمل نکنند

، تجربه می کنند، مثال گويای آن قتل های ناموسی، ...کار، در خيابان، در ادارات، در ازدواج و طالق، در ارث و 

 .،...، سوء استفاده جنسی در محل کار،  خستگی از استثمار دوگانه و چند گانه وکودک همسری

 

به مثابه مناسبات سلطه  –ی جامعه " مردساالرانه"برخی معتقدند، برای آزادی وبرابری زنان، می بايد ساختارهای  :س

به طور کامل از  -حوزه ی اقتصادبه ويژه در  –و زنان . برچيده شوند -در تمامی حوزه های زندگی فردی و اجتماعی

آيا به اين ترتيب، با اشتغال و استقالل اقتصادی، آزادی و برابری زنان در شرايط بود و بقای نظام . مردان مستقل گردند

 طبقاتی  تامين می گردد؟

ای در تم در اين که بايد کل ساختار های مرد ساالرانه ی جامعه به مثابه بخشی از مناسبات سلطه نه کل آن، -ج

حوزه های زندگی فردی و اجتماعی به ويژه در حوزه ی اقتصادی به طول کامل برچيده شود، حرفی نيست اما همانطور 

که در سئوال اول پاسخ داده ام ساختارهای مرد ساالرانه ی موجود در جامعه ی امروز، انعکاس ساختار سلطه ی سرمايه 

له زن به عنوان نيروی کار فوق ارزان يا زون ارزان نيروی کار در همه در جامعه  و در خانواده، و برخورد با مسا

باور به اين مساله که تا سلطه ی سرمايه برقرار است، برای کل طبقه ی کارگر و به ويژه .  جهان برای سرمايه است

انتظار روز  زنان، اميد رهايی کامل وجود نخواهد داشت، به معنی اين نيست که بايد دست روی دست گذاشت و به

هر روزی که مبارزه ضد سرمايه داری . روز موعودی برای پايان سلطه ی سرمايه وجود ندارد. موعود باقی ماند

در . استقالل زنان به طور کامل از مردان امروزه امر تازه ای نيست. جريان داشته باشد، لحظه ای ازاين سقوط است

گداری حمايت طبقه ی کارگر از آن ها اين امر بخشا به حکومت های  بسياری از کشورها با مبارزات خود زنان و گاه

ديگر مساله ی ارث چه در رابطه با پدر و چه همسر، نگهداری از کودکان بعد از جدايی، . سرمايه داری تحميل شده است

ا با وجود اين، مساله حق انتخاب پوشش، محل زندگی، مسائل حقوقی و غيره به امری عادی و رايج تبديل شده است، ام

از نظر اجتماعی کماکان مناسبا ت مرد ساالرانه و سلطه درهردو جنبه يعنی سلطه سرمايه و سلطه مردساالرانه باقی 

است و ما اين را حتی در اروپا و آمريکا در کار بدون مزد خانگی و کار مراقبتی خانگی، خشونت فاميلی تا حد کشتن 

ان به جای از بين رفتن آن ها، اجبار غير رسمی زنان برای انتخاب کار نيمه وقت زنان، گسترش دايم خانه های امن زن

يا استفاده از مرخصی با بخشی از دستمزد در خانه به هنگام بچه دار شدن، به خاطر دست مزد پايين ترشان از همسر 

شته از استثمار طبقه ی کارگر  يا شريک زندگی و کال نا مساوی بودن دستمزد زنان در کار مساوی و مشابه با مردان گذ

بنابراين بخش اول از ارث و غيره  مسائلی . به طور کلی هم برای مردان و هم زنان طبقه ی کارگر، به وضوح می بينيم

است که قابل حل است و در شرايطی که طبقه ی کارگر منفعل است و يا تحت نفوذ رفرميسم راست و چپ، وظايفش را 

گذاشته يا به ديگری وارونه گونه واگذار کرده است، اشکالی نمی بينم که زنان برای حقوق فراموش کرده يا مسکوت 



خود اگر توان دارند مبارزه را پيش ببرند و مسلم در اين کار تنها زنان طبقه ی کارگر شرکت نخواهند داشت زيرا در 

هم در مواجهه با قانون و عرف همين شرايط کشورهايی مثل ايران حتی زنانی با رفاه زندگی متوسط  يا زنان طبقه حاکم 

  .را تجربه خواهند کرد، گرچه بيشتر آن ها خوشه چين خواهند بود نه فعال

 

ب محسو" کار"کاری که . يکی از اصلی ترين تضييقاتی که جام زنان را می مکد، کار پرمشقت خانه داری است :س

که حتی در کشورهای پيشرفته ی  -خصوصی سازی ها در سال های اخير، با گسترش! نمی شود و مزدی هم ندارد

اين نوع  -شده است... سرمايه داری منجر به خصوصی سازی مهد کودک ها و هزينه های هنگفت نگهداری کودکان و 

کار بيش از پيش برعهده ی زنان و به ويژه زنان طبقه ی کارگر ، قرار گرفته است؟ مبارزه عليه اين تضييق تا چه 

مبارزه عليه سرمايه داری، به مثابه نظم موجود و باعث و بانی اين وضعيت در جهان معاصر گره خورده، و اندازه به 

 چه راه کارهايی را می طلبد؟

جامعه و به ويژه جامعه سرمايه داری، . کار بازتوليدی يکی از مکان های مهم الزم برای سرمايه است -ج

 نيازی مبرم که هيچ اتوماسيونی نمی تواند جای. سانی فعلی و آتی نياز داردبرای بقای خود به حفظ و بازتوليد نيروی ان

ون گذاشتن نمی تواند بد. آن را پر کند؛ زيرا هيچ ماشين سوپر پيشرفته ای هم به تنهايی نمی تواند ارزش اضافی ايجاد کند

 .آن ها هم کار طبقه ی کارگر استباری بر دوش سرمايه، نسل بعدی خود و نيروی کار آتی را تامين کند، تازه توليد 

نگنجد و اگر خود مستقيم ارزش اضافی ايجاد نکند، " پول -کاال –پول "کار خانگی کاری است که اگر هم در رابطه ی 

بنا براين به کار خانگی نياز است و کار . دو نسل ايجاد کننده ی مستقيم ارزش اضافی را، برای اين کار آماده می کند

نياز به تر و خشک کردن دارند و اين کار الزم . کودکان نياز به مراقبت دارند. زم برای سرمايه استخانگی کاری ال

سالمندان که عمری را برای سرمايه جان کنده اند؛ چه در کار بيرون از خانه، چه کار خانگی، نياز به . اجتماعی است

يفه ی جامعه است؛ پس کار خانگی کاری الزم برای مراقبت و محبت و توجه دارند و مراقبت از آن ها مثل کودکان وظ

ات با مبارز. کار خانگی و مراقبتی در تمام جهان سرمايه داری با شدت وضعف به نفع سرمايه جريان دارد. اجتماع است

مداوم زنان مخارج بخشی از کار مراقبتی يعنی نگهداری کودکان و مراقبت از سالمندان و بيماران اما نه به صورت 

مل به دولت های سرمايه داری در اروپا و آمريکا تحميل شد، بعد از آن به عنوان يک دستاورد مبارزاتی جای خود کا

را تثبيت کرد و در کشورهايی که در آن ها مبارزات چندانی هم انجام نگرفته بود به ويژه در رابطه با ايجاد مهد کودک 

رها هر گاه که امکانی پيش آمد يعنی سطح مبارزات کارگری و و کودکستان به اجرا در آمد اما درهمه ی اين کشو

اجتماعی نزول کند آن ها گام به عقب برداشته شده را نه تنها به جای اول برمی گردانند، بلکه چند گام هم به جلو بر می 

نخواهند خصوصی سازی ها يکی از اين گام های به جلو است که بسياری ديگر قدرت پرداخت مخارچ آن را . دارند

بسياری از زنان تنها سرپرست خانوارهستند و بار اقتصاد . داشت و در نتيجه دوباره کار بر دوش زنان خانواده می افتد

يا بايد با کاستن از ساير احتياجات . اين وضعيت برای شان مشکالت بيشماری ايجاد می کند. خانواده بر دوش آن هاست

لتی که به دليل دستمزد بسيار پايين اين امر هم امکان پذير نيست اگر مادر بزرگی، مخارج مهد کودک را تامين کنند در حا

همسايه ای و کس ديگری برای کمک پيدا نشود يا بايد کودک را در اتاق دربسته قرار دهد يا کارش را ترک کند که 

اوال کار : برای سرمايه استکار خانگی هم دو جنبه دارد، از يک طرف کار بازتوليدی بسيار مهمی . فاجعه بار است

بی مزد زن برای بازتوليد نيروی کاراز دست رفته ی مردش يا خودش اگر بيرون از خانه هم کارمی کند شامل پروسه 

دوم  کار توليد و آماده سازی نسل بعدی . ی تهيه غذا از خريد تا آماده سازی روزانه، نظافت خانه ،شست و شو و غيره

برای زن گرچه همه ی اين کارها را به خاطر عزيزانش با رغبت انجام . وری و پرورش آننيروی کار يعنی کودک آ



می دهد يا به اوآموخته شده است که اين گونه ببيند، اما کاری جانفرسا، وقت و نيرو بر است و مهم تر اين که بايد همه 

 .دهد حتی اگر خود نداند که اين طور است ی اين بار عظيم را مفت و مجانی برای پروار کردن سرمايه و بقای آن انجام

بنابراين مبارزه برای رسميت بخشيدن به کار خانگی به عنوان کار مزدی در سرمايه داری بايد انجام و تشديد شود اما 

کار به اين جا ختم نمی شود زيرا وقتی که به عنوان کار مزدی هم پذيرفته شود،آن گاه به مساله استثمارمستقيم توسط 

ايه وارد می شود و برای رهايی از آن بايد عليه سرمايه مبارزه کرد يعنی همه ی راه ها به مبارزه عليه سرمايه سرم

پس بهتر آن است که به جای اتالف . ختم می شود، زيرا با وجود سرمايه امکان يک زندگی شايسته انسانی وجود ندارد

اين مبارزه . اولی گامی در پيشرفت به سوی دومی خواهد بود. وقت اين دومبارزه را همراه و هماهنگ باهم انجام داد

برخالف خصلت جنسيتی و تبعيض آميز مسايل مورد مبارزه ،اما تنها و بدون همگامی کل طبقه به خوبی و به سرعت 

 .پيش نخواهد رفت

زل ر بطن آن نظرگاهی منگذشته از شکل و نوع مبارزه، کار خانگی را نبايد فقط از ديد کار بدون مزد نگريست، زيرا د

در حقيقت اين دو ديد . دارد، که آن را مشروعيت می بخشد و امکان پذير می سازد و اين يک مساله سياسی می شود

مساله اگر فقط به دادن مزد به کارخانگی منتهی شود، با آن فقط مقداری . امروز در رابطه با کار خانگی زنان وجود دارد

مشارکت . زن را وارد رابطه های اجتماعی نمی کند. می شود اما به انزوای زن پايان نمی دهدبه درآمد خانواده اضافه 

شانس پيشرفت، شانس آزمودن مشاغل ديگر و فرصت های شغلی ديگر را؛ . فرهنگی برايش فراهم نمی سازد -سياسی

 زه برای بهبود موقعيت شغلی، برایامکان مبار. گرچه که بازهم به دليل تقسيم کار جنسيتی محدود است، از او می گيرد

دست مزد بيش تر، برای ساعات کار کم تر و مبارزه برای رهايی از کار مزدی را از او می گيرد و به زندگی پيله 

وارش در گورستان آشپزخانه و فضای خانه رسميت می دهد و کار خانگی را برای زنان و يا بخشی از زنان طبقه ی 

در حالی که دربيرون از خانه در نظر و در عمل فرد به يک . غول شده اند، جاودانه می سازدکارگر که به اين کار مش

کارگر خواهی . به جمعی در يک مکان کار تعلق دارد که مثل خودش کارگرند و استثمار می شوند. طبقه تعلق دارد

ياد می گيرد که با رفقای . آيدسود روی سود می . نخواهی درک می کند که از حاصل کارش، سرمايه انباشته می شود

برای . مناسبات درونی سرمايه داری را درک کند. کارگرش صحبت کند و در عمل به هستی اجتماعی خود آگاه شود

بهبود شرايط زندگی فعلی اش مبارزه کند و درعمل بفهمد که اين مبارزات کوچک و اين بهبود های اندک که بايد هم 

در کار بيرون از خانه، شايد اخراجش کنند؛ آن . با آن بازهم هشت اش گروی نه است. يستانجام گيرد، اما چاره کار ن

رفقای کارگرش را به . اعتراض خواهد کرد. مبارزه خواهد کرد. وقت پروسه های ديگری را در پيش خواهد گرفت

يا در کار خود با ديدن دوره  يا با ديدن دوره های جديد شغل جديدی را پيشه کند،. همبستگی و حمايت دعوت خواهد کرد

اما در کار خانگی اصال چنين امکاناتی وجود ندارد. کارخانگی . های آموزش ضمن کار، به مهارت بيش تری دست يابد

 .طبيعی و در خور طبيعت و در قد و قواره ی زن جلوه داده می شود

 

دست مزد نابرابر می گيرند؛ مورد . تضييقات هستنددر بازارهای کار سرمايه داری نيز زنان با انواع تبعيضات و : س

آزاد جنسی و کالمی واقع می شوند؛ از آموزش های تخصصی الزم، و در نتيجه پيش رفت در حوزه ی کاری خود، 

و شوربختانه از حمايت مردان طبقه ... برخوردار نمی گردند؛ در صف مقدم بيکار سازی سرمايه اری قرار می گيرند، 

در حالی که اين تبعيضات و تضييقات ! ن هم به رغم شرکت فعال در مبارزات کارگری، بهره مند نمی شوندی کارگر، آ

عليه زنان طبقه، به طور مستقيم، بر وضعيت مردان طبقه هم تاثيرمنفی می گذارد؛ و در ضمن، از توان نيروی متحد 

 هستيم؟ مبارزه ی طبقه عليه تعديات سرمايه می کاهد، چرا شاهد چنين وضعی



مفهوم بازار کار به اين دليل استفاده می شود که در سرمايه داری نيروی کار کاال می شود و در بازار آن  -ج

نرخ . سرمايه دارمی خواهد بفروشد/ کارگر که غير از آن مايملکی ندارد مجبور می شود آن را به قيمتی که خريدار

رتش بيکاران سطح آن را حتی پايين تر می برد و به حد بخور و بيکاری باال و بزرگ بودن ارتش ذخيره صنعتی يا ا

 .بازار کار ايران سنتا بازاری مردانه است که ويژگی اش را از فرهنگ حاکم ، عرف و مذهب می گيرد. نمير می رساند

سرمايه  از طرفی سرمايه داری است و زنان به عنوان نيروی کار بسيار ارزان در مقايسه با مردان  مورد عالقه ی

ساله ی مذهبی، با دست می راند  1400بخاطر امکان بهره کشی شديد تراند اما از طرف ديگر فرهنگ حاکم با روبنای 

از طرفی نمی تواند از منافع آن بگذرد اما از طرف ديگر نمی خواهد با استقالل اقتصادی زنان . و با پا به جلو می کشد

شرايط زنان . د زيرا اين قدرت را نماينده خود در خانواده و نظم آن می داندقدرت مرد در خانواده به چالش کشيده شو

در خانواده و در رابطه با کار قبل از قيام با افزايش قيمت نفت و تسريع روند گسترش سرمايه داری و نياز به نيروی 

ن سخت جانی دچار تزلزل نقش سنتی زن به عنوان همسر، مادر و دختر در ضم. کار روز افزون در ايران تغيير کرد

تقسيم کار سنتی بازار کار که برای زنان تنها کار آموزشی و پرستاری را مجاز می دانست ترک برداشت و زنان . شد

وارد کارهای توليدی رسمی شدند از اين نظر از کار رسمی نام می برم چون که زنان به ويژه زنان روستايی در کار 

م بافی، پارچه بافی و کار کشاورزی در همه زمينه هايش از آماده سازی بذر تا کاشت و توليد اعم از قالی باقی، جاجي

. داشت و برداشت وارد بودند ولی همه اين فعاليت ها در زمره ی کار فاميلی محسوب می شد و کار زنان کمک به آن

دند مثل کارخانه های داروسازی بسياری از کارخانه ها و کارگاه های توليدی ترجيحا بخش اعظم کار را به زنان سپر

با توجه به تجربه خودم از کار در اين نوع کارخانه، کارخانه های توليد لوازم  -به ويژه در بخش بسته بندی و آزمايشگاه

با وجود همه ی اين . بهداشتی و آرايشی، کارخانه های محصوالت غذايی و کارخانه ها و کارگاه های پوشاک وغيره

بعد از قيام با توجه به اين که رژيم سرمايه داری اسالمی با ديد . بود %14غال زنان در اوجش تنها تغييرات نرخ اشت

عقب مانده اش به زن، که وظيفه ی زنان را تنها کار بازتوليدی، بانوی آشپزخانه بودن و ماشين توليد بچه می دانست 

سال قبل نيستند، زنان را  100ر اسالم و يا حتی بدون توجه به عواقبش و اين که زنان امروزی ديگر زنان زمان صد

و .رسيد % 8درجه سقوط به  6در نتيجه نرخ کار و مشارکت زنان با . گروه گروه از کار بيرون کشيد و به خانه فرستاد

مردان  % 71در مقابل   % 17برگشت و اکنون به حدود  % 14يعنی  56به  ميران سال  96سال در سال  39بعد از 

متاسفانه اوضاع اقتصادی چنان سريع در حال سقوط بود که که مردان طبقه کارگرنه تنها اعتراضی به اين . استرسيده 

بيکارسازی ها نکردند، بلکه آن را فرصتی برای اشتغال خود يافتند و جای بسياری از اين کارگران زن به خانه رانده 

پنج نفر از شمول قانون کارکنار گذاشته شد که اکثريت کارگران شده با کارگران مرد پر شد، وقتی  خروج کارگاه های تا 

کارگران هيچ کارخانه بزرگ . آن را زنان تشکيل می دادند هم باز مورد حمايت آن چنانی جز چند اعالميه قرار نگرفتند

نتی زنان س اين تضييقات حتی در مشاغل. يا کوچکی حتی يک ساعت هم به عنوان همبستگی کارگری کار را نخواباندند

ن نداشت. زنان اما تسليم نشدند؛ وقتی در به روی شان بسته شد از پنجره وارد شدند. مثل آموزش ابتدايی هم وارد شد

گرچه در آن جا نيز با زنانه مردانه کردن رشته . تخصص الزم راخواستند با ورود به دانشگاه ها و آموزش جبران کنند

تقسيم  .بعد از تحصيل و گرفتن تخصص هم دری به روی شان گشوده نشد. ردندهای تحصيلی برای شان تبعيض ايجاد ک

 50رشته شغلی مشغول به کارند  و  400رشته از   30زنان تنها در  % 80کار جنسيتی چنان سامان يافته است که 

ار رده هم بسيآمار بيکاری در زنان تحصيل کرده نسبت به مردان تحصيل ک). زنانه( شان تنها در ده رشته شغلی  %

شايد از نظر قانونی حتی مشکلی نباشد اما با بخشنامه های محرمانه دستور داده می شود که مثال در اين پست . باالست

 . ها يا مشاغل حتی اگر مردانی از نظر تخصص در حد  مساوی وجود نداشته باشند، زنان را استخدام نکنيد



ی عمل می کند؟ چرا همبستگی طبقاتی ديرزمانی است که در آن خود اين که چرا چنين است؟ چرا طبقه ی کارگر خنث

را نشان نمی دهد در هر کشوری داليل خاص خود را دارد اما يک دليل همگانی هم وجود دارد و آن ازلی ديدن سرمايه 

که  ششیطبقه کارگر وضعيت خود را يعنی کارگر مزدی بودن را جاودان می بيند و فکر می کند تنها کو. داری است

و ما همه  نه اين که بگويد من. بايد بکند اين است که بتواند ساالنه اندگی بر دستمزدش افزوده شود تا تورم را جبران کند

ی اين ثروتی را که بنام سرمايه در مالکيت عده معدودی قرار می گيرد و همگان از آن محروم می شوند را توليد می 

ايد به ب. مه ی آحاد جامعه تقسيم شود، برای شان امکالنات مشابه و مناسب ايجاد کندکنيم اين ثروت بايد عادالنه بين ه

وی سرمايه بايد جل. بايد شرايطی را که استثمار طبقه ی ما را فراهم می آورد از بين ببريم. اين نظم انسان کش پايان بدهيم

ر دريغا از چنين نگاهی ب. يه به انجام برسانيمشدن حاصل کارمان را سد کنيم بايد وظيفه مان را به عنوان گورکن سرما

 !کار مزدی و سرمايه داری

 .غيراز اين مورد همگانی که در استقرار آن اتحاديه های کارگری و احزاب چپ رفرميستی نقش مهمی بازی می کنند

راه با فساد سياسی بحران های سرمايه داری، ناامنی کار، خيل عظيم ارتش بيکاران، در مورد ايران رکود اقتصادی هم

مالی، و کهنگی ابزار توليد به دليل عدم جايگزينی با تکنولوژی جديد و در نتيجه پايين بودن بهره وری کار و در نتيجه 

بسته شدن پی در پی کارخانه ها و کارگاه ها و فرار سرمايه به بخش های زود بازده و ترس مداوم از دست دادن کار 

اما اگر از ديد مبارزه ی طبقه کارگر برای يک زندگی بهتر برای خود و همه، و انجام عامل اين نوع برخورد است 

راهش  .وظيفه ی تاريخی خود به مساله نگاه کنند متوجه می شوند که اين شتر جلوی در همه با اين شرايط خواهد خوابيد

ت که بايد باور داش. است به دور ريخت بايد ترس را که برادر مرگ. خود را به نديدن زدن نيست بلکه بايد پشت هم بود

 . همه ی ماشين سرکوب گواه اين ترس است. بيش از آن که ما بترسيم سرمايه داران از اتحاد کارگران می ترسند

 

 دست مزد نابرابر می گيرند. در بازارهای کار سرمايه داری نيز زنان با انواع تبعيضات و تضييقات مواجه هستند :س

مزد نابرابر می گيرند مورد آزار جنسی و کالمی واقع می شوند؛ از آموزش های تخصصی الزم، و در نتيجه از پيشرفت 

 و... در حوزه ی کاری خود، برخوردار نمی گردند؛ در صف مقدم سياست بيکار سازی سرمايه داری قرار می گيرند، 

 در! بقه ی کارگر، آن هم به رغم شرکت فعال درمبارزات کارگری، بهره مند نمی شوندشوربختانه از حمايت مردان ط

حالی که اين تبعيضات و تضييقات عليه زنان  طبقه، به طور مستقيم، بروضعيت مردان طبقه هم تاثير منفی می گذارد؛ 

 شاهد چنين وضعيتی هستيم؟ و در ضمن، از توان نيروی متحد مبارزه ی طبقه عليه تعديات سرمايه می کاهد، چرا 

در همه جای دنيای سرمايه داری در . برای پاسخ به اين چرايی نگاهی به جنبش زنان از آغاز می اندازيم -ج

مورد حمايت مردان طبقه ی کارگر قرار نگرفتند حتی همين روز زن در بزرگداشت . آغاز زنان در مبارزه شان تنها بودند

 .روز مبارزه زنان برای يک زندگی بهتر توسط خود زنان مطرح شد و به پيش برده شد مبارزات زنان کارگر به عنوان

بدون شک بايد گفت که تشکيل انترناسيونال اول به رشد آگاهی و سازمان يابی در زنان کارگر تاثير بسيار گذاشت و در 

ق رای، تساوی حقوقی زنان و حتی مقابل جنبش بورژوايی زنان که مسائل کلی در رابطه با حقوق زنان مثل حق کار، ح

کمک اجتماعی برای زنان کارگر را مطرح می کرد که اغلب با تغيير شرايط و رسيدن به بخشی از خواسته ها به 

به دليل جنبش قوی کارگری، مستقل از  19مصالحه تن می دادند، جنبش پرولتری زنان به ويژه در نيمه ی دوم قرن 

اما کار  .مطالبات خود پرداخت و عليه استثمار و استثمار شديد زنان کارگر مبارزه کردجنبش بورژوايی زنان به بيان 

فشار "آن ها زنان کارگر و کارشان را . بيرون از خانه زنان هم چندان به راحتی حتی از جانب مردان کارگر پذيرفته نشد

است که کارگران مرد فهميدند بايد مبارزه  به بعد 1860تنها از سال . خواندند" رقابت کثيف"و " آورندگان بر دستمزد



اما متاسفانه اکنون قرنی است که جنبش ضد سرمايه داری طبقه . ی مشترکی عليه استثمار سرمايه داری را پيش ببرند

کارگر با رفرميسم اتحاديه ای فروکش کرده و شايد بهتر باشد بگوييم خوابيده است در نتيجه در مسائل زنان کارگر هم 

، زنان از نظر مادی و اجتماعی وابسته به 1950در سال های دهه ی . پيشرفتی با مشارکت آن ها انجام نيافته است

مردان شان بودند. مردان روسای خانه بودند. زنان می بايستی به مردان خدمت می کردند و نيازهای جنسی شان را 

ن کامل به حساب آيند مثل ديد امروزی  در جمهوری برآورده می ساختند، از کودکان مراقبت می کردند؛ تا يک ز

اسالمی ايران.  کودکی را که حاصل ازدواج رسمی نبود، خانواده و جامعه نمی پذيرفتند و حق سرپرستی برای زن قايل 

نبودند. تنها در صورت اجازه ی همسر، می توانستند حق کارکردن را به دست آورند. خشونت خانوادگی عليه زنان و 

کان به عنوان يک مساله خصوصی ديده می شد. اين امر در کشورهايی چون ايران هنوز کم وبيش جريان دارد و کود

از نظر قانون نظام برحق است و اجرا می شود. وقوع مرتب خشونت های فاميلی تا حد کشتن زنان، قتل دختران تحت 

ر و حتی همکاری ماموران قضايی انتطامی با آن عنوان غيرت و حفظ آبروی خانواده به عنوان حق پدر، همسر و براد

ها از جمله در قتل رومينا در گيالن، و اختصاص مجازات های بسيار ساده و کم برای مجرمان تاييد کننده آن است. به 

زن در کردستان به داليل ناموسی کشته شدند و کسی هم  52زن در خوزستان و  60تنها تعداد  99طور مثال در سال 

يگرد و مجازات قرار نگرفت يا مساله کودک همسری که در اثر فقر شديد به زير ده سال هم رسيده است و رئيس مورد پ

کميسيون حقوقی و قضايی مجلس حسن نوروزی در کمال بی شرمی می گويد: "کودک همسری بايد فقط  به موارد 

، 1400ت."  با اين ديد می بينيم که در بهار ساله که ديگر کودک نيس 13ساله اطالق شود. دختر  10يا  9ازدواج بچه 

ساله ازدواج کردند.حتی در محاسبات نهاد مهمی مثل مرکز آمار ايران، آمار زنان مجرد  14تا  10کودک  9753تعداد 

 از زنان  ده سال به باال محاسبه می شود. 

لل وارد شد و سريع به فرمان اتحاديه در اروپا و آمريکا هم جنبش کارگری با تع 70و به دنبالش دهه  1968در خيزش 

در اين . ها از مبارزه خارج شد چون سوسيال دموکرات ها و دموکرات ها که با اتحاديه ها مودت داشتند سر کار بودند

موج دوم جنبش زنان/ فمينيسم در بسياری از نقاط، از نيويورک تا برلين، پاريس، رم و ... که هم  دوره شاهد خيزش

د، بوديم. اين موج در ابتدا روی مسائل سياسی ای چون جنگ ويتنام، نظامی گری و صلح متمرکز بود زمان شروع ش

البته جمعيت زنانی که خود را در طيف کمونيسم  ولی بعدتر به طور عمقی و ويژه روی مساله زن در جامعه متمرکز شد.

ه ميد از سکون و رکود در جنبش کارگری که به خواستو سوسياليسم و فعالين سياسی می ديدند هم بين شان کم نبود اما ناا

مسايل زيادی در رابطه با  .های آن ها پاسخی نمی داد به دنبال راه های ديگری برای مبارزه جهت مطالبات خود گشتند

و تصاوير نقشی، حق تعين سرنوشت و برابری، تساوی حقوق، رابطه بين  تحت ستم بودن زنانهويت يابی جنسيتی، 

مردساالری، حق زن بر بدن خويش، مساله سقط جنين، استقالل، پرداخت  -بسط تئوری پدرخصوصی و سياسی،  مساله

و تا برنامه ريزی زندگی مورد بحث قرار گرفت.  دستمزد برای کار بازتوليدی زنان در خانه يا کار خانگی و مراقبتی 

های عليه درک سنتی از نقش های زنانه، خشونت عليه  زنان به زندگی خود شکل دادند و مطالباتی را مطرح ساختند. آن

زنان در اشکال مختلف(ساختاری، خانگی، در جنگ، در تشکيل خانواده) دست به اعتراض زدند و تظاهرات کردند.  

جلسات، کنسرت ها و فستيوال های فيلم متعدد سازمان دهی شد و ايده های چندی از قبيل مهد کودک های آلترناتيو در 

تنها به قانون گذاری رسمی اکتفا نشد، بلکه هم چنين به ايجاد برابری و تساوی  1970پياده شد. در سال های دهه عمل 

حقوق، به طور واقعی پرداخته شد. گروه های زنان و مراکز زنان تاسيس شد. زنان با شعار " شکم من به من تعلق 

ی کردند بسياری از پزشکان زنان مرد و زن با آن ها همراه ، قانون ممنوعيت سقط جنين مبارزه م218دارد" عليه ماده 

شدند. اکثريت زنانی که در اين موج جنبش شرکت داشتند، به به اصطالح طبقه متوسط تعلق داشتند. اين ها شامل 



 دروشنفکران، دانش جويان، هنرمندان و زنان احزاب ليبرال و چپ بودند. از بيشمار مسائلی که در اين زمان مطرح ش

ارگر را جلب نتوانستند زنان ک تنها تم جنگ ويتنام ، صلح و ممنوعيت سقط جنين توانستند به جنبش توده ای تبديل شوند.

کنند، گرچه حتی برخی سال ها فعال جنبش کارگری بودند و نتوانستند تا آخر برای کسب مطالبات فعاالنه مبارزه را 

 . هشتاد بود اوج اين جنبش همان دهه هفتاد تا. پيش ببرند

جنبش فمينيستی زنان اوال به شاخه های مختلف تقسيم شد  و بسياری از مسائل مطرح شده  1980بعد از آن در دهه 

، با موج سوم جنبش زنان، نهادی شدن جنبش زنان در در شاخه های متفاوت تشديد 1990در دهه . کماکان حل نشده ماند

ه ديسکورس های علمی کشانده شد و با آن از حوزه ی سياسی خارج شد. اما و تعميق شد. تم ها و بحث های فمينيستی ب

و هنوز به دليل حل نشدن مساله، . ز و هم اکنون خشونت عليه زنان چه فاميلی چه در محل کار و خيابان جريان داردهنو

ه ی از نقاط جهان نديدحق زن بر بدن خويش و حق تعيين سرنوشت در بسيار. نياز به احداث خانه های امن بيش تر است

هنوز هم کار خانگی و . هنوز حق زن بر سقط بچه ی ناخواسته به هر دليل محدود يا ممنوع است. گرفته می شود

مراقبتی زنان به عنوان وظيفه زن در خانواده ديده می شود و دولت های سرمايه داری حتی از مطرح کردن آن هم 

امکان استفاده از مهد کودک را ندارند و يا سال ها بايد منتظر يک مکان هنوز ميليون ها کودک . خودداری می کنند

، زمستان فمينيسم آغاز شد. 21در قرن . خالی باشند زيرا دولت ها از سرمايه گذاری در امور عمومی طفره می روند

جوان تر بخشا از آن را در سر دارد و فمينيست های  1960نسل مسن تر فمينيست های اروپا، رويای سال های دهه ی 

ها متفاوت اند: می گويند " زنان جوان می دانند، صحبت در باره ی قدرت، طبقه اجتماعی، کار، عشق، رنگ چهره، 

فقر و هويت جنسيتی چقدر مهم است. می گويند: "يک فمينيسمی که آرام می کند، که با قشر متوسط عجين است و برای 

اعی هم تراز است و خود را با چيزهای مثل زنان فقير، زنان کووير، زنان ترانس، او سخن می گويد، که با پيشرفت اجتم

زنان زشت، کارگران سکس، مادران سرپرست خانوار يا ديگرانی ازين دست، در تعامل نمی آورد، مورد عالقه من 

رار بی مثل مبلغ مذهبی قنيست." می گويند" فمينيسم يک انقالب اجتماعی و جنسی است و به هيچ وجه با، خود را در قال

دادن راضی نيست. در فمينيسم مساله حول کار و عشق، و حول وابسته بودن يکی از ديگری است." (همه ی نقل قول 

است). متاسفانه  987-3 -89401-817-7ها از : لووری پنی، مسائل ناگفتنی؛ سکس، دروغ و انقالب شماره ثبت ملی 

 نظر را دارند.تنها يک اقليتی از زنان جوان اين 

خوشبختانه در دو دهه ی اخيربخصوص در ايران فعالين مرد جنبش کارگری به مسايل زنان توجه نشان داده اند و 

مطالبات مربوط به زنان جايگاه خود را در مطالبات کارگری تا حدودی پيدا کرده اند و شايد بتوان در آينده پيوند بين 

 . برقرار و مکمل هم شوندجنبش مستقل زنان و جنبش کارگری 

 

به عنوان يک نننيجه ی اين مباحث، از نظر شما، تالش برای آزادی و برابری زنان، می بايد بر چه سياست ها و  :س

راه کارهای اصلی متکی باشد؟ زنان کارگر و سوسياليست در اين تالش چه نقشی دارند؟ مبارزه برای تحقق برخی 

جا آن ها را با زنان طبقات ديگر هم سو و هم راستا می کند، و سرانجام مبارزات طبقه مطالباتی که مشترک هستند، تا ک

 ی کارگرعليه نظام سرمايه داری در اين ميان چه سهمی ايفا می کند؟

به عنوان نتيجه ی اين بحث که از بحث های مهم جاری در جوامع مختلف است معتقدم بايد مبارزه زنان  -ج

ی رفع تبعيض، برای تغيير قوانين ضد زن، برای تغيير ديدگاه های تحقير کننده ی زن در را برای حقوق خود، برا

بايد با حمايت از مبارزات . جامعه و تصوير سنتی از زن و وظايفش، و رفع فشار و ستم و موارد ديگر جدی گرفت

از نگاه غريبانه به مسايل زنان و بايد . شان آن را به مبارزات عمومی و مبارزات و مطالبات طبقه ی کارگر پيوند داد



بايد از هر مبارزه ی عملی و علنی برای تغيير شرايط سرکوب . اين که اين ها خواست زنان بورژوا است دست کشيد

لی به جای نگاه تحليمتاسفانه برخی از فعالين مرد جنبش کارگری و رفقای ما . و تفکر غالب بورژوايی حمايت کرد

اگر منکر مساله شوند و بگويند اين کارها را طبقه ی کارگر انجام داده است، می شود تجربه ای انتقادی، فکر می کنند 

مطرح ساختن و مبارزه در رابطه با مسائلی چون خشونت عليه زنان، ناقص سازی عضو جنسی تاريخی را محو کرد. 

ی زنان بخش بزرگ.  کاش اين طور بوديا ختنه زنان، مساله کار خانگی را از آغاز به طبقه کارگر متصل می کنند که 

از طبقه ی کارگرند حتی اگر خود متوجه نباشند، بخش بزرگی از اين زنان کارگران بخش های آموزش، بهداشت، 

خدمات، توليدی های کوچک، خدمات توليدی داخل منازل و ميليون ها زنان خانه دار ناميده شده اند، حتی اگر مردان 

بدون زنان  .اين واقعيتی غير قابل انکار است. ه آن ها نگاه کنند و به خوبی پذيرای شان نباشندطبقه ی کارگر از باال ب

به قولی . و مبارزه آن ها بدون همراهی زنان ومردان کارگرباهم، مبارزه عليه سرمايه داری به نتيجه نخواهد رسيد

ر و وظيفه ی کارگران و فعالين کارگری بنابراين وظيفه طبقه ی کارگ. بدون رهايی زنان جامعه رها نخواهد شد

اعم از زن و مرد است که با مشارکت و حمايت عملی از مبارزات زنان، به دستيابی آن کمک  کمونيست و سوسياليست

  .کنند و در جهت دهی ضد سرمايه داری آن نقش ايفا نمايند
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