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 Political  سياسی

  
  روشنک شيرزاد 

  ٢٠١۶ اپريل ١١
 

  ولوژی ھای واپسگرائزنان در اسارت سرمايه و ايد
روابطی .  می کنندفأالب طبقات اين کننده در مناسبات گروه ھای انسانی در قئيدر جوامع تاريخی روابط توليدی نقش تع

ون زندگی به ؤی، فرھنگی و ساير شکه با ضرورت يافتن شان، ھمۀ وسايل موجود را در زمينه ھای سياسی، اجتماع

وضعيت زنان و مناسبات جنسيتی نيز تابع چنين شرايطی . کار می گيرند تا اين روابط را موجه و اصولی نشان دھند

 از تبعيض جنسی تا ستم مضاعف در :ر بوده استئينان نيز در روند تاريخ در حال تغاست و به ھمين دليل نقش ز

  .جامعۀ سرمايه داری

 با ورود زنان به بازار کار و به خدمت گرفتن نيروی کار ارزان آنان توسط سرمايه داری و به رغم برخورداری از 

افت که زنان با قرار گرفتن در موقعيت فرودست، مورد آزادی ھای حداقلی، منافع و الزامات توليد به گونه ای سازمان ي

به (دستاويز سرمايه داری مبنی بر تعلق زنان به عرصۀ بازتوليد نسل نيروی کار . استثمار شديدتری قرار گيرند

ی با ماھيت کار خانگی ئ عنوان نيروی کار ارزان به کارھاو نه توليد اجتماعی، زنان را به) اصطالح پرورش خانواده

  .رانده و مورد سوء استفاده قرار می دھد) و نيز سنگين و طاقت فرسا(ی ئ حاشيه و

 توسل به ايدئولوژی ھای واپس گرا و ارتجاعی مذھبی و مردساالرانه نيز روی ديگر اين سکه است تا سرمايه داری با 

ازل، محروميت از سازمانيابی و  که به شکل سنتی زنانه قلمداد می گردند، شرايط کار نئیپرداختن مزد اندک به کارھا

نسبت به زنان، اشکال متنوع و مضاعفی از ستم و سرکوب ايجاد کند و آزادی زنان را به رغم افزايش نقش ... 

  .اجتماعی شان به عقب براند

 وليت تحميلی مضاعفی در قالب دوگانۀ شاغل به عنوان کارگر مزدی و ھم خانه دار، به عنوانؤ عالوه بر آن زنان مس

استثمار نيروی کار ارزان زنان در . کارگر خانگی رايگان، که با بردگی خانگی تفاوتی اساسی ندارد، بر عھده دارند

وليت ھای ؤيه داری، کشاندن زنان را به عرصۀ عمومی می طلبد و اين امر تا حدودی با اجتماعی شدن مساجامعۀ سرم

ر موجه ساختن پرداخت مزد اندک به زنان، سرمايه داری خانگی و پيشرفت تکنولوژی ميسر می گردد، از سوی ديگ

را به معنای ) تربيت فرزند( نقش ھمسرداری و مادری ،را وا می دارد که با توسل به ديدگاه ھای به غايت عقب مانده

  .جايگاه زن در خانه، معنا ببخشد

ر ارزان آنان، سرمايه داری از کار  در پس اين ايدئولوژی و به پستو راندن زنان، عالوه بر دسترسی به نيروی کا

در .  دولت ھاست منتفع می گرددۀرايگان زنان در قبال بازتوليد نيروی کار مورد نياز بازار و ساير وظايفی که برعھد
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خصوص ه ب.  کنونی عمل می کندۀايران تأکيد بر نقش مادری و ھمسری، در ھماھنگی با منافع سرمايه داری عقب ماند

 مسلط در ايران که به خانه راندن زنان را يکی از اھداف خود قرار داده است، سرمايه داری نيز برای با ارتجاع دينی

  . مزدھای نابرابر زنان با مردان، توجيه دارد

 سال گذشته را يکی از تبعات ٩ درصدی حضور زنان شاغل طی ٢١کاھش ) ٩٣ ]عقرب[ آبان۶(خبرگزاری ايلنا 

برشمرده و از زنانه شدن فقر و استثمار نوشت و رئيس قوۀ "  عفاف و حجابصيانت از"اجرای طرح ارتجاعی 

ايسنا ." (نبايد بترسيم که گاھی به ما اتھام ارتجاع و عقب ماندگی بزنند: "قضائيه، آخوند صادق الريجانی، نيز گفت

١۵/۵/٩٣(  

در عرصه ھای اجتماعی، اری ھای اخير نيز مشھود است که افزايش حضور زنان ذگاين امر در سياست و قانون

افزايش (تحصيلی و شغلی، دولت را ناگزير به محدود ساختن زنان نموده است مانند سياست ھای استخدامی و جمعيتی 

عالوه بر آن روند خصوصی سازی و کاھش خدمات اجتماعی، جبران ناپذيرترين آسيب ھا را به ). فرزندآوری

عدم ارائۀ خدمات رفاھی، درمانی، بھداشتی از سوی دولت، زنان .  استويژه زنان وارد ساختهه فرودستان جامعه و ب

 ١٢« با توجه به اين که بيش از. بيشتری را به دامان فقر، کارھای پست، تجارت سکس و تن فروشی سوق می دھد

خانوار می  ميليون و پانصد ھزار ٢درصد از خانواده ھای ايرانی دارای سرپرست زن ھستند که تعداد آنھا به بيش از 

  ) مدير کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان(» .رسد

والن بر فقر و ؤقانون پرطمطراق حمايت از زنان سرپرست خانوار در سازمان بھزيستی، پوششی وقيحانه از سوی مس

اقل  درصد حد۴٠حقوق زنان سرپرست خانوار از «شرايط اين قانون به اين ترتيب است که . درماندگی اين زنان است

  ) ھمانجا(» .حقوق و دستمزد بيشتر نباشد و از ديگر سازمان ھا و نھادھا مستمری دريافت نکنند

ًمثال کمی ( ھزار تومانی را دريافت نمی کنند ٧١٢ درصد حداقل مزد ۴٠به عبارت ديگر زنان سرپرست خانواری که 

در پرداخت مستمری ! نبايد از ھيچ گونه حمايتی برخوردار گردند) بيشتر يا حداکثر ھمان حداقل را دريافت می کنند

 ھزار ۶٠آميزتر از اين نمی توانند عمل کنند که ماھانه مبلغ فوق نيز متوليان سازمان بھزيستی، بيشرمانه تر و تحقير

با اين حال ! تومان بابت ھزينه ھای کمرشکن خانوار، به زن سرپرست کرم بخشی کنند، آن ھم با ھزار و يک شرط

ند و سر می بره  ھزار زن در انتظار دريافت اين مبلغ ناچيز ب٣٨ ھزار تومان مستمری ماھانه، ۶٠ھنوز برای دريافت 

 درصد زنان ٨٠اين يعنی زنان بسياری در جامعۀ ايران به فقر مطلق گرفتارند و آمارھا از فاجعۀ بيکاری بيش از 

  .  سرپرست خانوار خبر می دھند

 درصد از مزد ٢٣بنا بر آمارھای سازمان بين المللی کار، در حال حاضر مزد زنان در سطح جھان به طور متوسط 

 درصد ٧٧ سال ديگر ادامه خواھد داشت و دستمزد زنان شاغل ٧٠جنسيتی دستمزد، حداقل شکاف . مردان کمتر است

در اين آمارھا زنانی که به کار رايگان خانگی و مراقبت از فرزندان و اعضای خانواده . دستمزد مردان شاغل است

ن اغلب در مشاغلی با مزدھای اين گزارش در نھايت می گويد که در سراسر جھان، زنا. مشغولند، به حساب نيامده اند

دسترسی آنان به برنامه ھای آموزشی کمتر و قدرت تصميم گيری آنھا در محل کار بسيار . نازل مشغول به کار اند

بسياری . اين واقعيت ھا در مورد شرايط زنان کارگر ايران بسی ناگوارتر از ساير نقاط جھان است. محدود شده است

  . زد واقعی کار می کننداز زنان کارگر با يک سوم م

، سلطه بر زنان را شدت بخشيده و آزادی ئیسرمايه داری در عرصه ھای فرھنگی نيز با معتبر جلوه دادن روابط کاال

آنان را ھمچون آزادی در مصرف و تعلق به ظواھر مصرفی تعريف می نمايد و با بھره گيری از رسانه ھای جمعی 

رشد فزايندۀ صنايع .  به عنوان مشتريان اصلی کاالھای مصرفی خود بدل می کنندتصويری، به ويژه زنان خانه دار را
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 مردان، ئیل بر بدن زنان در جھت رقابت برای لذت جوو و کنترئیمد و آرايشی، تقويت گرايش به جراحی ھای زيبا

 شدۀ آزادی برای نييبه اين ترتيب در پس تعاريف از پيش تع. سودھای سرشاری را نصيب سرمايه داران نموده است

 سياسی مطلوب را از آن کسب -زنان، جسم و روح آنان در تسخير و سرکوب سرمايه قرار می گيرد و نتايج اقتصادی

 و گرفتن راديکاليسم از مبارزات زنان و محدوديت در ستيز با منطق سرمايه و ئینتايجی مانند سياست زدا. می کند

  .  مردساالری مالزم با آن است

آزادی .  به معنی آزادی از ھمۀ اين قيود و فشارھائی است که در تمدن کنونی بشر وحشيانه محسوب می شوندآزادی زن

در . ون اجتماعی استؤزن حق انتخاب آزاد زن و به طور کلی حق و وظيفۀ يکسان برای زنان و مردان در ھمۀ ش

د که از نظر حقوقی و قانونی ھم اھميت زيادی ھر چن(ًھمان حال آزادی واقعی و عملی و نه صرفا حقوقی و لفظی زنان 

موقعيت برابر زن و مرد به ويژه در زمينه ھای سياسی، اجتماعی و اقتصادی در گرو سرنگونی نظام سرمايه ) دارد

ھمان گونه که سرنگونی نظام سرمايه داری و پيشروی به سمت جامعۀ بی طبقۀ فارغ از ستم و استثمار و . داری است

و آزادی زنان است و جز با شرکت فعال و ميليونی زنان در برانداختن نظام کنونی، جز در ايجاد تبعيض در گر

ساختمان جامعۀ نوين، جز با مبارزۀ ھمه جانبۀ زنان در اين مبارزه، جز با شرکت آنان در رھبری اين مبارزه ميسر 

 جامعه ای فارغ از استثمار و ستم برقرار نشده اما از اين حکم درست نبايد چنين نتيجه گرفت که تا جامعۀ نوين،. نيست

 زنان برای آزادی و برای کسب حقوق برابر با مردان و يا تالش آنان برای حفظ دستاوردھايشان بايد کنار ۀمبارز

چنين تالشی از سوی ھر کس که باشد عوامفريبی است و به جنبش . گذاشته شود و يا امری فرعی و جانبی به حساب آيد

  . به طور کلی به جنبش دموکراتيک و کارگری لطمه می زندزنان و 

در شرائط کنونی زنان کارگر و زحمتکش ايران و ھمۀ زنانی که به آزادی واقعی ھمجنسان خود و آزادی ھمۀ بشريت 

مدنی  نيازمندند زيرا ھر چند برخی خواستھای سازمان مستقل زنان کارگراز ستم و استثمار پايبندند بيش از ھر چيز به 

ھمۀ زنان مشترک است اما در زمينه ھای سياسی، اجتماعی و اقتصادی زنان کارگر و طبقات پائين خواستھای ويژه ای 

روشن است که شرکت زنان کارگر در سازمان مستقل خود تباينی با شرکت آنان در تشکل ھای مستقل عموم . دارند

 همبارزۀ زنان در ايران از مبارز. و نافی اين تشکل ھا نيستندارد ) ًمثال در اتحاديه ھای مستقل کارگری(کارگران 

ھمان گونه که گشايش و پيشبرد مبارزۀ طبقاتی کارگران از اين اقدام . ی مناسبات کنونی جدا نيستئر ريشه ييبرای تغ

 به مبارزه زنان و جنبش کارگری، به خاطر اھداف مشترک، يعنی ئیپس اين دو جنبش، يعنی جنبش رھا. جدا نيست

  . ديگر متحد شوند  بايد با يکضد سرمايه داری و مبارزه برای دموکراسی،

 ١٣٩۴]حوت[اسفند 

 

 


