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 در راه آزادی
  کارگرانۀ در صنايع  وضرورت تشکيل اتحادي با مردانبرابری کار زنانضرورت 

   کالرا زتکيناز

 وھم چنين در ١٩افزايش سريع اشتغال زنان در صنعت  در پايان قرن  جزئيات ۀدربار کالرا زتکين  خودۀدر مقال

 .دھد  ری را ارائه میمار چشمگيآ تبعيض در پرداخت ھا  ۀبار

ه تابع اھداف کار فرما ب آن ھا را کارگران ھمچنين وی خاصتاً علل  استثمار زنان کارگر را تجزيه وتحليل نموده و

  .کند  ارزيابی میھا دستمزد خاطر  کاھش 

  .ست  که چه چيز باعث افزايش وسيع استفاده از نيروی کار زنان گرديده اشده است بار ھا به اين موضوع اشاره 

 . وسايل توليد و ميتود ھای توليد اوالً  ارزانی نيروی کار زنان ودر ثانی  رشد وترقی ابزار ھای مکانيک

که اين باعث  . در دستگاه ھای خود کار وجود ندارد حتا در اغلب موارد ضرورت به ماشين ھای نياز مند کنترول 

ن وصاحبان کار اکنون زنان را به کار می گمارند  در سرمايه دارا. کارگر ماھر می گردد   بازو وۀاضافی شدن قو

تر از ، ارزان زنان مزدبرای زنان اولويت قايل شده اند  به خاطری که و   ندبه کار می گماشتکه قبالً مردان را  جائی

  . است نيروی کار مردان

  ھنوز تفاوت بين دستمزد   زنان از مردان عقب نيفتاده است  وکاھش نپذيرفته  است با کاراگر چه ظرفيت توليدی

غلب تنھا ا وزنان بسيار زياد است در بسياری موارد به  اکثريت زنان نصف دستمزد مردان  داده می شود  ومردان 

  . برای شان داده می شود  مردان يک سوم دستمزد

ريا به سوی لومپن  پرولتاۀھزاران نفر از زنان را از طبقاين واقعيت قابل لمس است که دستمزد معمول بخورنمير 

 برای ءضرورت وادار شان می سازد که کامالً ويا به طور نيمه ويا به طور موقت به فحشا. پرولتاريا می کشاند 

  .   روی بياورند کار دومی به خاطر تکافوی زندگیست وجوی يک ج

ارگران  ھم تحت تأثير بلکه ک. اما نه تنھا خود زنان کارگر از پرداخت دستمزد ھای  رقتبار خود رنج می برند  

از   زنانمردان کارگر  ين ئبرند و با توجه به دستمزد ھای پاھمان شرايط که باالی زنان تحميل می گردد  رنج می 

  .ھا تبديل می شوند  دستمزد  سطح کاھش به خاطر شان  برایکه حاضر به ھر کاری ھستند  ی ئرقبای شان به رقبا
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مجبور به فروش نيروی کار خود به ک نيروی کار ارزان  است بلکه مردان نيز زنان  نه فقط ي کاربنابرين نيروی

وبه خاطر ھمين خاصيت فروش نيروی کار ارزان اشتھای سيری ناپذير سرمايه داران برای  قيمت ارزان می شوند 

  .به دست آوردن ارزش اضافی دو برابر می شود 

برای  سازمان کار  کار زنان  بخش ھای ديگر مرتبط با نارضايتی ترس از عواقب اقتصادی کار زنان وھم چنان

  .مدتی کار زنان را در صنعت  ممنوع کرد 

 ۀ تفسير کند ، از نقطی نظر ديگرۀآگاه پرولتاريا آموخت که سؤال را از نقط ۀطبق ،با تشکر از تبليغات سوسياليستی

   .نظر اھميت تاريخی آن برای  رھائی زنان و رھائی پرولتاريا

پيامد ھای وخيم اقتصادی پديد آمد چيزی که با کار  کاھش يافتبرای کار ارزان زنان که تقاضا ھای قبلی پس از آن 

  تنھا در اين جوامع با ھم مرتبط ھستند زنان در جوامع سرمايه داری و

  . گرفت   دستمزد زنان را  کاھشتوان جلو   ھم می ديگرۀ توسط دو وسيل

   .و توسط شموليت در اتحاديه ھای  کارگریتوسط حمايت قانونی  از کارگران  زن 

  ساعت کار ،، ھر جنبش  برای دستمزد بھتر  می کرد ءدر برخی از صنايع که کار زنان نقش مھمی در آن ايفا

  .خورد   شکست می،ارگران غير سازمان يافتهککوتاه تر وغيره  از ابتداء غير ممکن بود وبه دليل نقش 

 به ناکامی می انجاميد ،  به اين دليل که کار فرمايان  در مقابل کارگران  نھايت اميدوارکننده  آغاز شده درۀمبارز

وبه اين گرفت که حاضر به ھر کار تحت ھر شرايط بودند   کارگران غير سازمان يافته را به  کارمی،سازمان يافته

د به اعتصاب شکنان  بودنوکاھش دستمزد ھای که حاضر به ھرنوع کارئشدند  واز رقبا را قبولدار میترتيب کار 

  .تبديل می شدند

به تنھائی مزد .شود  عواملی بسياری در آن دخالت دارد  اين واقعيت که کار زنان بدتر از کار مردان پرداخت می

   .نديا ھيچ سازمان يافته نيست گردد که زنان بسيار کم و شود به اين واقعيت بر می کمی که به زنان پرداخت می

.  ومورد نياز است  مبرمع مردان وزنان کارگر پيوستن به اتحاديه ھای کارگری  ضرورتبه اين سبب به خاطر مناف

  اتحاديه ھا زيادتر باشد وشانه به شانه با رفقای خود از کارگاه ھا و فابريکه ھا ۀھرقدر تعداد اعضای سازمانيافت

تواند   به عمل  می آيد  وبيشتر میبه  دستمزد زنان افزايش کار مبارزه وتالش کنند بھتر وبيشتربرای شرايط بھتر 

  .دستمزد مساوی در برابرکار مساوی  بدون تمايز جنسيت : اين اصل تحقق يابد 

. خيزند  توانيم  که بخشی از زنان کارگر در برابر اتحاديه به مخالفت برمی يقيناً ما مشکالت را تشخيص نموده می

ھمبستگی ، بی جرأتی  ، ھمه چيز را محکوم کردن ، ، عدم حس  می شوند  کار فرمايان بدون فکر کردن تسليم

  .دارد  می ترس از ظلم صاحب فابريکه بسياری از زنان را از سازمان دور نگه

 یئست که آن ھا را از سازمان ھای توده يوبيش از ھمه موانع ياد شده کمبود وقت برای زنان کارگر مانع عمده ا

  کشند بند بار دو کار را به دوش اخانه است  آن ھا مجبور ۀبردو فابريکه ۀسازد به اين دليل که زن برد  میدور

  

  .کار زنان وتشکيل اتحاديه : کالرا زتکين 
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