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ن زناو مارس ٨روز   
 

ماه هشتاد و ششدوازدهم اسفند                                                                                              يده ثابتیفر
 

 

دستمزد، ساعات طوالنی کار،  که زنان کارگر نساجی نيويورگ به خاطر کمی ) ١٩٠٨ مارس ٨( صد سال از زمانی

بهتر با شعار نان و رز که در آن نان سمبل تامين  متوقف کردن کار کودکان و برای داشتن شرايط کار و زندگی

اعتصابی که کارفرما برای جلوگيری از .  اعتصاب زدند، می گذردبود، دست به اقتصادی و رز سمبل زندگی زيباتر

سوزی ای   کارگر زن اعتصابی در آتش١٢٩ساير کارگران بااعتصابيون، درهای کارخانه را قفل کرد و  همبستگی

اليست کنفرانس بين المللی زنان سوسي سپس در دومين. که ايجاد شد جان باختند و تنها تنی چند جان سالم به در بردند

 کشور شرکت کرده بودند، به پيشنهاد ١٧ زن از ١٠٠آن   در کپنهاک دانمارک که در١٩١٠ اگوست ٢٧در تاريخ 

 مارس هر سال زنان به خيابان بيايند ٨زن انتخاب شد و قرار شد در " روز جهانی"  مارس به عنوان٨کالرا زتکين 

يکسال مبارزه در اين  ست که تنها يک روز سال بلکه بعد ازاما اين به اين مفهوم ني. حقوق خود مبارزه کنند و برای

مبارزه ابتدا با جنبش سوسياليستی در پيوند تنگاتنگ بود و  اين. روز برنامه خود برای آينده و سال آتی را اعالم دارند

که  . تبعيض بود و تقويت مبارزه عليه-٣   برابری در بازار کار-٢برابر برای کار برابر   مزد-١: محورهای مبارزه 

برابر، حمايت قانونی، تامين  بعدها در طی زمان و پيشبرد مبارزه موارد ديگر چون مبارزه برای فرصت های شغلی

ذکر شده تم های مبارزه زنان در سيستم سرمايه داری  بايد توجه داشت که همه موارد. اجتماعی به آن اضافه شد

ی دنيای ديگری که اصوال با همه ی اشکال استثمار وستم طبقاتی بايد آماده ساز است، نه برای برون رفتن از آن و

   .بيگانه باشد رها و

هنوز زنان در . فتح نشده است صد سال گذشته است اما ضمن موفقيت های نسبی باز هم آن سه زمينه اعالم شده،

کماکان در هيچ .  می دارند٪ مزد مردان را دريافت٩٠  تا۵٠سراسر جهان به طور نسبی در برابر کار برابر بين 

وجود ندارد بلکه بازار کار برمبنای جنسيت تقسيم شده است به نحوی که کارها به  کجای دنيا در بازار کار برابری

دستمزدها در  بعضی از بخش های اقتصادی که سطح. و مردانه تقسيم شده اند گرچه نه به صورت صددرصد زنانه

در کل آن چه که به بخش خدمات  ی و دفتری، پرستاری، معلمی، نظافت، وآن ها پايين است مثل کارهای ادار

البته در اين بخش نيز درجات باال و مديريتی در . است معروفيت يافته است، در اکثريت خود به زنان تعلق يافته

تمزد پايين است کار در اين بخش بی ثبات و دس. های ميانی و پايينی کار می کنند اختيار مردان است و زنان در بخش

که کار اکثريت  چه که انعطاف پذيری مشاغل نام گرفته در آن به آزمايش و عمل گذاشته شده است به نحوی و آن

اما يک بخش . و گاه کاری تبديل کرده اند زنان را به بهانه وظيفه مادری و همسری به کارهای نيمه وقت، بخش کاری

اختيار زنان است و تمايلی برای انعطاف پذير کردن يا مردانه کردن آن  دراز کار به اصطالح زنانه کماکان با قدرت 

. دائما فراخ تر می شود کار بی مزد خانگی زنان ابعاد گسترده ای دارد و. است کار بی مزد خانگی  آنوجود ندارد و
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 آن ها، رسيدگی به نگهداری از کودکان، تربيت اين کار شامل رفت و روب خانه، تهيه غذا، خريد، نظافت، شستشو،

در مجموع بازتوليد نيروی کار آتی بدون اين که بار مالی ای بردوش  امور درس و مشق کودک، ارتباط با مدرسه و

ها، در مواردی  سرمايه داری گذاشته شود، نگهداری از افراد پير و بيمار خانواده و تيمارداری از آن سرمايه و دولت

سوزن دوزی، گلدوزی، قالب دوزی و  افتن قالی و جاجيم و صنايع دستی چونبسياری کار در صنعت خانگی مثل ب

مربا و ترشی و شيرينی ها، در مواردی انجام کارهای بانگی همسر  بافتن لباس و پارچه، تهيه مواد غذايی چون انواع

 ۵٠ کنند و بين ميليون ها زن در کشاورزی برای خانواده کار می. وقت وی و موارد ديگر به خاطر صرفه جويی در

   . درصد کار را انجام می دهند بدون اين که کار به حساب آيد٩٠تا 

حاکم، زنان خانه دار کار چند موسسه  وقتی به اين ليست بلند باال نگاه می کنيم متوجه می شويم که به لطف مناسبات

ظيفه شيرخوارگاه ها، مهد کودک ها، به طور مثال و. کار می کنند را باهم انجام می دهند و هر کدام به جای چند نفر

کرده  نگهداری سالمندان و کار پرستاران را انجام می دهند بدون اين که ريالی دستمزد دريافت کودکستان ها، مراکز

محاسبات اقتصادی در نظر  باشند و با وجود اين همواره به عنوان سربار هم از طرف همسر و خانواده و هم در

تبديل می شود زيرا در غير آن ميليون ها کارگر  مرخود به عاملی برای افزايش نرخ بيکاریاين ا. گرفته می شوند

   .محدوده ها کاری پيدا کنند بيکار زن و مرد می توانستند در اين

بيرون از خانه به عنوان کارگر مزد   ساعت يا بيشتر نيز در٨ميليون ها زن گذشته از اين وظايف روتين زنانه شده، 

سرمايه به کارگران نيز شريک می شوند و ستم ناشی از  و حقوق بگير کار می کنند و در آن جا در ستم عمومی

کنند و در مبارزات عمومی کار عليه سرمايه وارد می شوند، اما تنها در اين موقعيت  استثمار نيروی کار را تحمل می

مبارزه برای شرايط کار  وقی و استقالل اقتصادی پيدا کردند و با حرکت و مبارزه از موضعکه زنان شخصيت حق بود

و حقوقی را چون حق داشتن مراکز نگهداری  و زندگی بهتر با ستم خانگی خود نيز دست به گريبان شدند و حق

مراکز نگهداری سالمندان، تا قبل از برگشتن والدين از سر کار، و  کودک، و نگهداری و رسيدگی به تکاليف مدرسه

مصرفی  و بسياری از وظايف ديگر را نيز از دوش خود برداشتند و اين امر با رشد صنايع. کردند به سرمايه تحميل

محصوالت غذايی صنعتی چون  ميسرشد مثل استفاده از ماشين لباس و ظرف شويی، جاروی برقی، و استفاده از

به زندگی زنان خانه دار نيز راه يافته و به صورت   بندی و غيره که بخشامربا، ترشی، مواد غذايی تميز شده بسته

اين هنوز بايد ميليون ها زن برای آوردن آب آشاميدنی و شستشو کيلومتر ها راه  با وجود. ابزاری عادی در آمده است

  .ما کماکان می تازدا و مناسبات ذکر شده در باال گرچه کم رنگ ترشده و در مواردی ترک برداشته است. کنند طی

 روز جهانی زن را ١٩٢١سال زنان عضو حزب کمونيست ايران برای اولين بار در. صد سال از مبارزه گذشته است

ايران نگاه می کنيم می بينيم که اين جنبش همان گونه  اما در مجموع وقتی به جنبش زنان در. در انزلی جشن گرفتند

زنان مسايل . يد جنبشی بدون جنسيت و محو شده در جنبش اجتماعی بودنمی د که جامعه زنان را می ديد يعنی

شان مساله  د توجه قرار می دادند اما بی حقوق مطلق زنان يعنی خودشان برایسياسی جامعه را مور اقتصادی و

در مبارزات بينيم جنان که زنان بسياری  البته وقتی به جنبش جهانی زنان نيز نگاه کنيم چنين پديده ای را می. نيود

کردند اما بعد از پيروزی، طبقه تازه به قدرت رسيده زنان را دوباره  اوليه بورژوازی عليه فئوداليسم فعاالنه شرکت

  .چون هنوز به آن ها به عنوان نيروی کار ارزان نياز نداشت به خانه برگرداند
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  : آغازنگاهی می اندازيم به محتوای مطالبات تشکل های زنان در ايران از

ان در شهرهای مختلف تشکيل داده بود و و شبکه ای از زن  فعال بوددر انقالب مشروطيت اتحاديه ی غيبی زنان

در نامه ای به مجلس می . آن ها برای ايجاد قانون اساسی فعاليت می کردند. داد تظاهرات بسياری را سامان می

آن ها . قانون شما کو  می پرسند دستگاه قضايی شما و.ايران. که در يک کشور يا استبداد حاکم است يا قانون نويسند

خارجی زينت آالت خود را هديه کنند و چنين  از زنان خواستند که برای ايجاد بانگ ملی و جلوگيری از استقراض

   .و حقوق زنان نيست اما در تمام اين موارد حرفی از حق. کردند

  .روسی و انگليسی را تحريم کردند  زنان خريد کاالهای١٩٠۶ يا بعد از التيماتوم روس و انگليس به ايران در سال

جلوگيری از استقراض خارجی فعاليت  زنان متشکل در انجمن مخدرات وطن نيز در رابطه با حفظ استقالل کشور و

تحريم تنباکو باز نمونه ديگری است ولی تا اين جا صحبتی از  يا شرکت فعال توده ی زنان در جريان. می کردند

اما در انجمن آزادی زنان است که به حقوق زنان توجه می شود و فعاليت زنان به خود  .ق زنان در ميان نيستحقو

اين جا فعاليت زنان  تا.معطوف می شود و به زن به عنوان انسانی که دارای حق و حقوق است نگريسته می شود نيز

شدن شيوه توليد سرمايه در ايران مساله مبارزه  الب و بعد از غ۴٠در دهه . در نظامی پيشاسرمايه داری جريان دارد

مبارزه ضد سرمايه داری و مبارزه برای حقوق اجتماعی از جمله برای زنان در  با ديکتاتوری شاه سبب می شود که

اما  گرچه در اين دوره زنان بسياری عمال در مبارزه شرکت کردند. گيرد ومسکوت گذاشته شود سايه قرار

   .ديکتاتوری بود ع ستم از زنان به آينده موکول شده بود و امر عاجل مبارزه باسوسياليسم و رف

احترام به مالکيت خصوصی عمل  بعد از قيام بهمن و سرنگونی رژيم سرمايه داری شاه، سرمايه داری که برمبنای

 مالک جهان بود و تبرک يافت شد زيرا که خدا بزرگترين می کرد، در ايران پوشش اسالمی نيز پيدا کرد، سرمايه

 .و اين جا بود که پای مالکيت برزنان به ميان می آيد. مالکيت برانسان نيز کشيده شد و اين.  الهی شد مالکيت امری

است و بايد حق  جمهوری اسالمی نماينده مالک بزرگ يعنی خداوند! مرد مالک زن است و مالکيت محترم است

تعين حدود و صغور زندگی او به نيابت از   سرپرستی زنان ناقص عقل ومالکيت را محفوط دارد و پاسداری کند، پس

   .جامعه مردساالر را به عهده می گيرد

ديکتاتور . می شودزنان صادر قيام جدا نشده فرمان حجاب اسالمی برایشادی حضور فعال خود دراززنان هنوز

، خشن تر، عريان تر و زن  سرمايه به شيوه ای ديگرديکتاتوری سقوط می کند اما مطالبات اجتماعی ناگفته می ماند و

    .ادامه می يابدستيز تر

ی را سامان دهند تا کار بی مزد خانگ به آشپزخانه می فرستندبعضی سطوح اجتماعی حذف می کنند وابتدا زنان را از 

و مبارزه زنان برای بقا آغاز . گيرد، اجاق سرمايه را گرم نگهدارند که مهم ترين شغل دنيا نام میو به عنوان مادر

مساله زنان  .پنجره بيرون می پردرا برويش می بندند او ازازه به درون خانه می فرستند و دردرو زن را از. می شود

همه اجتماع های جنسی درجنسيتی، جدا سازي آپارتايد. به عنوان مساله برای خود زنان و برای جامعه مطرح می شود

  .وسايل حمل و نقل عمومی و اخيرا در پارک ها به اجرا در می آيد ، ادارات، بيمارستان ها،در مدرسه، دانشگاه

با بيکار سازی زنان، فتوای  در جامعه حکومت و دولت آن را. خشونت برزنان رسميت می يابد و قانونی می شود

 طالق يک طرفه، ازدواج های خانواده با قوانين خانواده، و در. پوشش اجباری و سنگسار زنان به عهده می گيرد
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حق دفاع از ناموس که در رژيم . تحصيل و کار زن اين حق به مرد واگذار می شود مجدد، حق ارث، اجازه سفر و

و پدران بسياری  مردان. بود تشديد می شود به نحوی که هرمردی خود را اجرا کننده حدود عليه زن می بيند قبلی نيز

تازه ترين نمونه آن سنگسار دخترکی   عشق يا حتی شک خود مجازات می کنند کهزنان و دختران خود را به جرم

  .نوجوان توسط پدراو و دوستانش در بلوچستان است

  
   کنند؟زنان در مقابل اين همه فشار و بی حقوقی مطلق چه کردند و می

  
. جريمه پرداخت کردند. وردندشالق خ .قانون را زير پا گذاشتند. بی شک توده زنان ايران در مقابل رژيم ايستادند

 ۶٠اصوال در اين دوره بعد از سرکوب شديد دهه ی . بدون تشکل بود اما اين مبارزه ای بدون برنامه و. زندانی شدند

از کشور  آنان که مبارزه سياسی می کردند يا اعدام شدند، يا در زندان بودند يا به خارج. نداشت توان تشکلی وجود

   .اندند دچار ياس و افسردگی ناشی از فشارها بودندگريختند و آنان که م

نيز چون ساير جنبش های  جنبش کارگری. ٪ سقوط کرد٨ درصد نيروی کار به ١۴حضور زنان در اين دوره از 

بود که قادر به راست کردن پشت خميده خود  اجتماعی در اثر جنگ هشت ساله و فشارهای مذکور چنان آسيب ديده

استفاده از موقعيت، حرکت را از ضعيف ترين حلقه در جنبش کارگری يعنی  دوره بود که سرمايه بانبود و در همين 

کار   نفر کارکن از زير پوشش قانون١٠ نفر کارکن و سپس ۵بيرون بردن کارگاه های زير . کرد زنان کارگر آغاز

که اکثريت کارگران  د زيراضد کارگری جمهوری اسالمی، يورش دوم به جنيش کارگری و به خصوص به زنان بو

اما .  وجود داشت و نه تشکل مربوط زناننه تشکل کارگری. اين کارگاه های کوچک را زنان تشکيل می دادند

زيادی نيز صورت گرفت اما بدون يک تشکل سراسری با مساله اعتراضات . کارگران با سکوت به آن تن در ندادند

قانونی تصويب می .  يا يک بخش ندارد نمی شد بهتر ازين عمل کرديک مکان کار ای که سراسری است و ربطی به

کارگاه نيست  عامل آن يک کارفرما در يک. کارگران کارگاه های بيشمار و جورواجوری رد در بر می گيرد شود که

   .که کار يک تشکل سراسری است در افتادن با اين قوانين و با بی قانونی ها کار نه يک اتحاديه و سنديکا

برای سرمايه جنيسيت نمی شناسد مگر .ابتدا دامن زنان را گرفت اما به سرعت گسترش يافتنيزقانون موقت کار

  .استثمار بيشتر

اطالعات چندانی از زنان  من غير از شرکت فعال زنان کارکر بخش بهداشت و آموزش در مبارزات کارگری،

اين زمينه از درون ايران بدست آورم که به دليل در  عاتی درحتی سعی کردم اطال. کارگر در ساير بخش ها نشنيده ام

يا عرف جمهوری اسالمی که . يا مبارزات زنان کارگر مکتوب نمی شود. نشد دسترس نبودن اطالعات امکان پذير

زنان کارگر  دوم می بيند، به فعالين جنبش اجتماعی و کارگری نيز سرايت کرده است و به مبارزات زنان را درجه

. شروع به کار کردند  ارعاب، دوباره  اقشار ديگر زنان تدريجا بعد از شکسته شدن جو. جه الزم مبذول نمی شودتو

آغاز فعاليت زنان بخشی از آنان حتی خود را فمينيست اسالمی  زنان وابسته به رژيم که محدوديتی نداشتد بعد از

. داشتند الم شدند و عمدتا به جبهه ی اصالح طلبان تعلقپروتستانيزم در اسالم يعنی بروز شدن اس ناميدند و خواهان

در مجموع اينان نيز خواهان . شدند بخشی ديگر نيز که خود را فمينيست بدون پسوند اسالمی می خوانند نيز فعال
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بدنبال لوترهای اسالمی می گردند و برای سنت های !! علميه اصالحاتی در قوانين اسالمی هستند و در حوزه های

مورد حسادت و تاخت و تاز مردان قرار گرفته يعنی صنعت پختن آش نذری و انداختن  رزاتی زيبای زنانه کهمبا

د در اين زمينه  خوبی بی شهربانو و فونکسيون حاجت دهی و نقش اجتماعی آن ها مقاله می نويسند و موفقيت سفره ی

آن ها ندارم زيرا آن ها کاری را که می توانند   کارمن در مجموع مخالفتی با!! منسوب می کنند" مکرزنانه"ها را به 

خود را پيش می برند و بی جاست از آن ها انتظار داشت که به جای مطالبات  انجام می دهند و منافع طبقاتی يا قشری

کرده زنان  طبقاتی ضد سرمايه داری را قرار دهند اما با وجود اين با توجه به اين که قشر تحصيل خود، مطالبات

  .هستند در حد خودشان از آنان انتظاری بيشتراز اين می رود

در مقابل هجوم سرمايه . قرار دارند اما براستی زنان کارگر در کجای مبارزات اجتماعی که مدتی است سرعت گرفته

چه پيوندی بين مبارزات کارگران زن و مرد با . رو دارند به اس و اساس زندگی خود چه کرده اند و چه در پيش

کار در ايران نيزجاری است وجود دارد؟ چه کوششی از طرف فعالين جنبش کارگری به  توجه به اين که تقسيم جنسی

انجام  طبقاتی اجتماعی  فعالين ضد سرمايه داری برای پيوند مبارزات زنان و به ويژه زنان کارگر به مبارزات ويژه

که می تواند گسترش يابد و از مبارزه در خود به  تی استيافته است؟ اين جا همان نقطه پيوند زنان با جنبش طبقا

صورت بدون شک زنان می توانند برای مطالبات خود حاميان راستين پيدا کنند و  مبارزه طبقاتی ارتقا يابد در اين

د جامعه پيوند دهن برای رفع بی حقوقی زن را با مبارزه برای رفع بی حقوقی عموم کارگران و آحاد زحمتکش مبارزه

سرمايه داری امکان پذيراست در غير آن  که چنين مبارزه ای تنها از مسير يک مبارزه مداوم و قوی با افق ضد

 نشينی هايی را در شرايطی که مبارزه طبقاتی پرتوان قبدهد و ع سرمايه گاه برای رهايی از مرگ به تب تن در می

بود با  قوا به نفع خود آن چه را که به اجبار رضايت دادهبه محض قدرت يابی دوباره و توازن  است انجام می دهد اما

     .گيرد قدرت پس می
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