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مارس از نگاه طبقه کارگر ٨  
 

 ماه هشتاد و ششدهم اسفند هف                                                               یمرادريجوانم
  

  

بمدت چند  کا مطرح شده ويست آمرياليحزب سوس اعضاى توسط ن باريزن اول جهانى  ن روزى بعنوان روزيي تعدهيا

 ن مراسميا  ی برگزار سالههر تکرار. شديه بعنوان روززن جشن گرفته مي فور کشنبه ماهين يرآخ کشور ن يسال درا

کى از يزن در  را بعنوان روز جهانى  روزى   نييتعشنهاد يپ ست آلمانى را بر آن داشت تا يالين زن سوسيکالرا زتک

.ونال مطرح کندينگره هاى انترناسک  

ش دستمزد و يکا براى افزايورک آمريويم زنان کارگر نساجى و پارچه بافى شهر نيمارس به خاطر تظاهرات عظ ٨

ر و زندانى و يدستگ ادى يو شمار ز انه در هم شکسته شد يس وحشي توسط پل١٨۵٧ن آوردن ساعات کار در سال يپائ

 ی خاطره فداکارداشتي گراملي زن به دلیان به عنوان روز جهی روزني، انتخاب چن هم زخمى و کشته شدندیاريبس

. مارس بود٨روز و مبارزه آن زنان در  

ه يدر روس ١٩١٧در تقابل با شروع جنگ جهانى اول بود سال ١٩١۴ و ١٩١٣سالهاى م زنان دري تجمعات عظنياول

ن يآلکساندرا کولونتاى و کالرا زتک مائى که توسط ين راهپيدر ا. مارس براه افتاد٨ بمناسبت ی تظاهراتهاى بزرگزين

 زيآن ن سالهاى بعد ازین روز و مراسمهاي در اني همچن،دان آمدنديسازمان داده شده بود، زنان با شعارصلح و نان بم

ارزه مطالبات خود مبگريى بدست آوردن حق راى وتحقق دبراه ومارس استفاده کرد٨عا از يکا وسيآمر زنان اروپا و

.کرده اند  

بوده و چرا   روز زن چه  یري که اساس شکل گدي توان فهمی می زن براحتی روز جهانخچهي کوتاه بر تاری مروربا

اعتراض در کارگرزنان  روزنياست در ا آشکارخچهيمختصر تارهمانگونه که از  شده است؟ نيي نام تعنيبه اآن روز

! همچنان ادامه داردزين امروز  که یقتيحق. به اعتراض برخاسته اندکار بودن ساعات ی بودن دستمزد و طوالننييبه پا

 را به خاطرزن بودن شانيروي کردند و نیسواستفاده م ازوجود زنان کارگرانيدر آن زمان کارخانه داران و کارفرما

 سرپرست ینهائ خود به تاي که یزنان کارگر.  گرفتندیمنسبت به مردان کارگربه کار یزي پرداخت حقوق ناچیازادر

 تن به تحمل ديبودند اما به علت زن بودن با  کمک حال شوهرانشان ی زندگنهي هزني در تامايو نان آور خانواده بودند 

 اني مضي تبعجاديمردان و ا زنان ازیتفکر جداساز. روا نبود دادند که برمردان کارگری میشتري بیحقارتها وهايسخت

 آن ی دارهي بوده، اکنون نظام سرماتيحق مالک به منظورمحروم ساختن آنان ازنيشي پی طبقاتی نظامهاراثيآنان که م

 زنان یعني از طبقه کارگر یمين.  کردهلي طبقه کارگر تبددتري استثمار شدلي تسهی برای و لعاب زده وبه سنتقليرا ص

 داشته باشد با پرداخت ازين قرار دارد و هر زمان ی دارهي کار در دسترس سرمارهي به عنوان لشکر ذخشهيکارگر هم

. کندیمردان م کاریروي ننيگزيدستمزد کمترجا   

 لي به دلاي که ی زنانیعني به زنان کارگر هي برخورد صاحبان سرماوهي و شی دارهينگاه سرما بود ازی مختصرنجاي اتا
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 تفکرات یرهايتن قفل و زنج با شکساي کار شده اند افتني خود و فرزندانشان مجبور به ی گذران زندگني از تامیناچار

 از ی بزرگترارياما بخش بس.  اندافتهي کار راه داني کرده و به مرها خانه خود را یواري از چهار دیزي و زن ستیسنت

 زنان در نيا.  کنند مشغول کارندافتي دری آنکه مزدی بیزنان هنوز در حصار خانه مانده اند و مانند کارگران خدمات

 که یتي واقعیول.  کنندی خود خدمت می زندگکيشر دارند به شوهرواي خود مشغولند ی بچه ها کردنتيظاهر به ترب

 قتيآشکار شدن حق خواهد با   یچون نم.  استیگري دزي شود پنهان بماند چی تالش می دارهي سرمایهمچنان از سو

 کند ی می کار پرستاریروياز ن آن است که زن خانه دارقتيحق.  سودش کاسته شودزانيم و ازافتديمنافعش به خطر ب

به عهده کارفرما است، کارفرما  کارگری قواديامکان تجد وی پرستارفهيوظ. سود برساندبه صاحب کارشتريکه بتواند ب

مانند مسکن گريامکانات دکردن شکمش ازريسد که بتواندعالوه بر به عنوان دستمزد بدهی به کارگرش حداقل مبلغديبا

 از تقبل آن راني مانند ای حاکم بر کشورهائی هستند که نظامهای هائنهي هزنياو. وا استفاده کند قدي تجدیو بهداشت برا

 از جامعه را یمين.  کرده اندلي کردن زنان، بخصوص زنان کارگر را به کلفت خانه تبدنيسر باز زده اند و با خانه نش

 زن و مرد کارگر هر دو دارند به کهياند در حالمقام صدقه خور مرد قرار داده  محروم کرده و دریحق داشتن زندگاز

 جهيدهد، در نتي به مرد دستمزد میعني نفرشان کي خدمت آنها فقط به یازا کنند وصاحب کاردری مدمت خستمي سکي

.  رودی کارفرما مبي به زن پرداخت شود به جدي که بای زنش را از حقوق خود بپردازد و حقوقی زندگنهي هزديمرد با

 ی دارهي سرمای کارگر کرده است نظامهابقه که طی و مستمری مبارزات طوالنمني به ی غربیکشورهاامروزه در

در اروپا .  استی بشناسند و از آنجمله حقوق اقتصادتي زنان را برسمژهي از حقوق انسانها بویاريناچار شده اند بس

 که مرد کارگر سر ی حقوقکي و خود را شرستيراه مرد ن وابسته و چشم بی مادی زندگنيزن از نظر درآمد و تام

خانه با اداره کردن اموروبا استفاده از حقوق خود در بهترداند ي حق مستقل می داند بلکه خود را دارای نمردي گیماه م  

.د شوی ممي سهشي زندگکيشر  

 است که در تملک مرد ی خصوصتي و حراست از مالکی منافع مادهي با زن کامال از زاوی طبقاتی نظامهاتيضد

 از جانب نظام حاکم زي قبل از هر چدي بایزيزن ست.  کارگران شده است ی زندگی مضائف برای بالئنيقرار دارد و ا

 آن ی اجتماعی هانهي گردد تا زمسي تقدی طبقاتظام از ارکان نی به عنوان رکنی شود و در مقابل مرد ساالرزهيتئور

 شي حقوق اجتماعدي و ناتوان است ، بافي دست ، ضعري شود که زن انسان درجه دوم ، زهرفتي پذدي گردد ، باايمه

 است از او سلب ی نظام طبقاتی هدف براني تری را که اصلتشي و حق مالکی گرفته شود تا بتوان حقوق اقتصاددهيناد

 بر ی حقوقیاکنون در اعمال ب است که ی آن تالش نظام طبقاتجهي از جوامع نتیاري در بسجي ضد زن رافکراتت. کرد

 پردازد تنها زنان ی متي افتد و به ضدی که با زن و حقوق او در می وقتی دارهينظام سرما. زن دردسرش کمتر است

 ی را هدف تعرض خود می از هر طبقه و قشریل ، بلکه زن به طور کرندي گی که در مقابلش قرار مستنديکارگر ن

 خود بخود به ستادندي ای دارهي در مقابل سرماکاي بار در امرني اولی که برای خاطر زنان کارگرنيبه هم. رديگ

 طبقه حاکم دنيزنان معترض با به مصاف کش.  زنان در سراسر جهان به جنگ به مصاف آن رفتندهي از کلیندگينما

زنان را فارغ از  دهد آشکار ساختند و ذهن ی ملي جهان را تشکتي از جمعیمي که نی آن را با زن به طور کلتيضد

 زن به طور ی بعدها روز جهاننيعلت آنکه آن روز خون.  کردندی طبقاتی نظامهایزي متوجه زن ستشانيتعلق طبقات

 ی انسانهاتي کارگر و اکثرطبقه فقط ی دارهي زن کارگر، همان است که سرمای نام گرفت و نه تنها روز جهانیکل
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 محروم کرده است و آن واقعه ی از حقوق انسانیتي را توسط اقلتيبشر تيزحمت کش را به اسارت نکشانده بلکه اکثر

 اسارت ري باز کرد از آنرو است که زنان به تنگ آمده از زنجی به طور کلتي دفاع از انسانی تازه برایسر فصل

  نهندیم روز را ارج ني برند ای رنج می و عقب مانده مردساالری از فرهنگ ارتجاعکه ی کسانهي و کلی دارهيسرما

  .   شوندی به آن وصل مشاني به حقوق انساندني رسی برایو به عنوان حلقه واسط

 ابررب  همه نای که بانینظام برابر درکاستيامر زنان کارگریعنيکارگرطبقه  ازیمبارزه بخش آورادي زن یجهان روز

 به ستوه یضيتبع ویهرگونه نابرابر از کهی همه انسانهائنيبنابرا.  استی و مذهبی قوم،ی نژاد،ی، جنسی طبقات،یهاي

زنان و  دستان پرچمش در  و ا متعلق به خود بداند زن ریجهان  روزديااست که بآنها طبقه کارگر رأس  در آمده اند و

.ديآدرمردان آن به اهتزاز  

 ما خلق یاهي کارگر توسط هم طبقه ای زن توسط زنان طبقه ما خلق شده است ، همچنانکه روز جهانی جهانروز

 روز داشتيگرام.  طبقه کارگری مبارزات جهانوستهي به هم پري است از زنجی روزها حلقه اني از اکيهر  . ديگرد

 در یمردان کارگر نه تنها نفع.  از دست رفتهوق اعاده حقی همه انسانهاست و مبارزه برایزن دفاع از حقوق انسان

 ی مبي گرفته شدن حقوق زن متضرر و آسدهي به خاطر نادماي مستق هستند کهینقض حقوق زن ندارند بلکه خود کسان

 از یمي عالوه بر آنکه نراني در اژهي به وی دارهي گرفتن حقوق زن توسط سرمادهي ضرر از نادنيواضح تر . ننديب

با .  حق همسر است اوردني شود به حساب نی خود زنان کارگر هستند ، مردان کارگر را هم شامل مکهطبقه کارگر

 دارد ی انسانیازهاي که نی که همسر کارگر به عنوان انساندي شود فهمی می حقوق هر کارگرشي به فی اجمالینگاه

  ناچار است اتشي ادامه حی و براستي نار از جامعه طلبکی حقچي همسر مرد کارگر هیعني نيا.  است امدهيبه حساب ن

. شوهرش شودزي درآمد ناچکيشر  

 ما است که آنرا به مثابه فهي به ما کارگران تعلق دارد و وظی طلبی و برابرخواهيهر انسان آزاد ازشي زن بیجهانروز

.مي بداری گرامیمبارزه با نا برابرروز  
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