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  سھيال دھماسی

 ٢٠١٧ اپريل ١٢

  

 ! که  راه حل طبقاتی می طلبدیستم بر زن، ستم طبقاتي
 چ مار١٢ دھماسی می باشد که در تاريخ چه که در زير می آيد، متن سخنرانی رفيق سھيال آن: توضيح پيام فدائی

 ئیپيام فدا.  خلق ايران در پالتاک به مناسبت گراميداشت روز جھای زن ايراد شده استئیاق چريکھای فدات، در ا٢٠١٧
ات جزئی از صورت گفتار به نوشتار درآورده و به اين ترتيب در اختيار عالقه مندان تغييراين سخنرانی را با برخی 

  .دھدقرار می 
***** 

  

  ، ءبا درود به دوستان و رفقا

زنان کارگر و زحمتکش چه در ايران و چه در سراسر جھان و ھمچنين به ۀ ز، روز جھانی زن را به ھميقبل از ھرچ

  .امشب حضور داريد، تبريک می گويمۀ شما عزيزانی که برای گراميداشت اين روز، در جلس

 از بھترين راه ھای گراميداشت روز جھانی زن اين است که در چنين روزی،  و دوستان عزيز، به باور من ، يکیءرفقا

ديدگاه ھا و تحليل ھای مختلفی را که در جنبش زنان برای رھائی وجود دارد بار ديگر مورد بررسی قرار دھيم و از آن 

 رو، الزم می دانم که اشاره کنم از اين. برای صيقل دادن به ديدگاه ھای انقالبی در راه مبارزه برای رھائی استفاده کنيم

که در جنبش زنان نيروھائی بوده اند و ھستند که با اين که از ستم بر زنان صحبت می کنند و حتی گاھی زمينه ھائی از 

 و اين که از کجا سرچشمه گرفته پيش می آيد،  ستم بر زن را با جزئيات نقل می کنند، اما وقتی پای دليل اين ستم

کيد کرده أمل چنين ستمی معرفی می کنند و نمی توانند ببينند که فرودستی زن، ھمان طور که ما بارھا ترا عا" مردھا"

ست، امری که در نظام ھای طبقاتی اايم، ناشی از شکل گيری مالکيت خصوصی، و در نتيجه يک امر طبقاتی بوده و 

اين ھا . ی کنند که زنان را عليه مردھا بسيج کننددر نتيجه صاحبان آن تفکر ھمواره تالش م. ھمواره بازتوليد شده است

که فمنيست خوانده می شوند با چنين تفکری به واقع مانع از آن می شوند که زنان ستمديده در کنار مردھای ستمديده، 

به ھمين خاطر .  سرمايه داری است، مبارزه کنندۀ طبقاتی و در عصر ما جامعۀعليه عامل اسارت خود که ھمانا جامع

 ۀچون وقتی مرد را عامل ستم بر زن می بينند مبارز.  سياسی رفورميست از آب در می آيندۀھم فمنيست ھا در عرص

به عنوان مثال، فمنيست ھا زمانی طلب می کردند که تنھا قوانين زن . خود را ھم عليه عامل اصلی سازمان نمی دھند
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استار سرنگونی اين رژيم، و نابودی نظام سرمايه داری ستيز در رژيم جمھوری اسالمی لغو بشود، بدون اين که خو

يا در رابطه با تجاوز به يک زن در زندان، به جای اين که آن را به پای شکنجه گران جمھوری اسالمی . بشوند

بنويسند، صرفأ مرد بودن آن متجاوز را برجسته کرده و عنصر مرد را عامل چنين فاجعه ای جا می زنند و در واقع 

  .جنايتکار حاکم را تطھير می کنندرژيم 

که خواھان مبارزه با مردساالری بودند را داشتند، و می توانستند برخی از زنانی ئیالبته فمنيست ھا در گذشته برو و بيا

در اين زمينه .  تضعيف شدهًاما امروز، فمنيسم دچار ورشکستی شده و گرايش به آن کامال. ھم با خودشان ھم آواز بکنند

 بر افشاگری ھا و روشنگری ھائی که صورت گرفته که سازمان ما ھم سھمی در آن دارد، يک عامل عينی قوی عالوه

با گذشت زمان زنان . اين عامل رشد بحران و فجايع ناشی از آن در سيستم سرمايه داری است. باعث اين امر شده است

ود می بينند که سيستم سرمايه داری بانی شرايط موجۀ ًو کال مردم سراسر دنيا ھر روز با تکيه بر فاکت ھای زند

 با اين که از فرھنگ مردساالری حاکم بر جامعه تأثير گرفته امی بينند که مردان تحت ستم حت. ظالمانه برای زنان است

ر  مردساالری نيستند، بلکه در مبارزه عليه عامل اصلی ستم بر زنان، در کنار زن ھا قراۀباشند، اما به وجود آورند

  .دارند

در حقيت، امروز که سرمايه داری در ھمه جا حاکم است، بررسی فرودستی زنان، بدون تمرکز بر نظام سرمابه داری 

  .که مردساالری و پدرساالری را ھمواره تقويت و حمايت می کند، غير ممکن است

ۀ ا ريشي خودمان، و ببينيم که آندازيم به وضعيت زنان کارگر و فرودست در کشورنتيجه، بيائيد با ھم نگاھی بي در 

آن طور که در نظرات فمنيستی ادعا می (نھفته است " ذات خشونت طلب مردھا"وضعيت ناگوار زندگی آن ھا در 

  ! ا در ذات سيستم سرمايه داریي) شود

ده و م ميان ستم بر زنان و سيستم سرمايه داری در ايران را مطرح کريمستقۀ در بحث امشب من سعی می کنم رابط

نشان بدھم که اين در اساس، سرمايه داران و رژيم حافظ منافع آن ھا، يعنی جمھوری اسالمی است که از ستم بر زن 

خصوص با مسلط کردن فرھنگ مردساالری در جامعه، شرايط را برای استثمار ھر چه شديدتر ه  و ب نفع می برند

بگذاريد اين واقعيت را در . الی کالنی نصيب خود می کنند آن سودھای مۀزنان کارگر و زحمتکش مھيا کرده و در ساي

  .موارد و مثال ھای مشخصی بررسی کنيم

  :زنان و کارگاه ھای کمتر از ده نفرۀ يک مثال دربار

 از ١٩۶ ۀيعنی ماد(سال ھا پيش در زمان خاتمی، نمايندگان به اصطالح اصالح طلب مجلس، قانونی را تصويب کردند 

دولت خاتمی با اين کار دست سرمايه .  نفر از شمول قانون کار خارج شدند١٠ھای زير   آن کارگاهکه طبق) قانون کار

حتی از زمان تصويب اين قانون، تعداد بسيار زيادی . داران را برای تشديد استثمار کارگران اين کارگاه ھا باز گذاشت

در برخی موارد يک سرمايه .  نفر است١٠ر از شرکت ھای پيمانکار مثل قارچ سبز شدند که تعداد کارگران شان کمت

ً در واقع او برای اين که قانون کار شامل حال کارگران نشود و مثال. دار صاحب ده ھا شرکت پيمانکاری کوچک است

 ھمان طور که ً و اساسا حق بيمه به آن ھا نپردازد ، کارگرھای کارخانه اش را از طريق اين شرکت ھا استخدام می کند

 ۀسرمايه داران صاحب اين کارگاه ھا در ساي. نيد، بيشتر زنان در کارگاه ھای کوچک کار می کردند و می کنندمی دا

 و به طور قانونی اين زنان را از برخی مزايائی که قانون کار برای آن ھا داشت محروم ً دولت خاتمی رسماۀمصوب

زنان در .  شده به آن ھا می پردازندتعيين کمتر از دستمزد  بدون اين که نگران تعقيب قانونی باشند، مزدیًمثال. کردند

واضح است که سرمايه داران مخارج توليد را به اين نحو . اين کارگاه ھا حق استفاده از مرخصی زايمان را ندارند

  .کاھش می دھند و سود اقتصادی بيشتری می برند
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. در اين جا مرد بودن سرمايه دار مطرح نيست. ن استدر ھمين مثال می شود ديد که چه کسی عامل فقر و ستم بر زنا

چون . چون در مواردی که صاحب کارخانه، يک زن سرمايه دار است ، ھم او به ھمين شکل به کارگر زن ظلم می کند

  .منافع اقتصادی سرمايه دار اين طور ايجاب می کند، چه او زن باشد چه مرد

ع سرمايه داری حاکم است، زنان فرودست و پائين تر از مردھا شمرده  جوامۀبر اساس فرھنگ مرد ساالری که در ھم

 يک ۀدر ايران به خاطر سلط. بر اين اساس آن ھا بايد در قبال کار مساوی مزد و حقوق کمتری دريافت کنند. می شوند

 با وقاحت ًھم دائما حتی در قوانينش زن را پائين تر از مرد به حساب آورده و آخوندھای مبلغش ًحکومت مذھبی که علنا

. از فرودستی زنان صحبت می کنند، پرداخت مزد ناچيز به زنان کارگر و زحمتکش به امری طبيعی تبديل شده است

پس به روشنی می . مسلم است که حاصل دسترنج زنان زحمتکش را سرمايه داران مفت خور و زالو صفت می برند

مايه داران ھستند که از نابرابری و تبعيض بين مرد و زن سود می شود ديد که اين نه مردان به طور کلی، بلکه سر

  . برند

ھر جا که مثالی از آمار رسمی می آورم،  البته اين را بگويم که. بيکاری نگاه کنيمألۀ بيائيد بر مبنای آمار موجود به مس

 واقعيت را ۀر داشته باشيم که ھمدر مورد آمار دولتی ھم بايد در نظ.  به دليل عدم دسترسی به آمار واقعی استًصرفا

اين طور . در رژيم جمھوری اسالمی نمی توان تحقيقات ميدانی دقيق کرد و آمار واقعی به دست آورد. منعکس نمی کنند

  . کارھا مجازات دارد

، اگر جامعه، در اثر بحران در سيستم سرمايه داری ثيرش روی وضعيت زندگی زنان،أبيکاری و تألۀ در رابطه با مس

 اول زنان ھستند که بايد از کار بيکار شوند و در صورت اشتغال ھم بايد بدترين ۀاز بيکاری در رنج است اين در درج

و نرخ .  نفر شاغل ھستند١١ زن ايرانی فقط ١٠٠بر اساس آمار رسمی، از ھر  .کارھا را با مزدی ناچيز انجام دھند

 شرايطی و با توجه به نرخ باالی بيکاری ، ھر وقت کارفرماھا تازه در چنين.  درصد است٣۴بيکاری در ميان زنان 

در ھمان اوايل روی کار آمدن جمھوری . دست به اخراج ھای وسيع می زنند، زنان کارگر اولين آماج آن ھا ھستند

کاری اسالمی شاھد بوديم که چطور با مستمسک قرار دادن دين و مذھب، زنان را از کار بيکار کردند و سعی کردند بي

به عبارت ديگر بار .  ايران است، با اخراج آن ھا تا حدی بپوشانندۀ بحران سرمايه داری وابستۀدر جامعه را که نتيج

  . بحران سرمايه داری را از ھمان اول بر سر زنان خالی کردند

 تعيين ًه قانوناخود مقامات جمھوری اسالمی، در بسياری از موارد حتی کمتر از يک سوم حداقل دستمزدی کۀ به گفت

، اگر دستمزد کارگران زن را با خط فقر مقايسه کنيم ) خود وزير صنايع استۀ اين گفت. (شود شده  به زنان پرداخت می

 می بينيم که خيلی از زنان کارگر فقط -  نفره، سه ميليون تومان در ماه است ۴ خط فقر در ايران برای يک خانواده -

به عنوان . بسياری از اين زنان نان آور اصلی خانه ھستند. تر از اين در ماه درآمد دارند ھزار تومان و يا خيلی کم۵٠٠

.  شان استۀ ھزار تومان مزد ماھان٢٠٠ درصدشان زن ھستند، حدود ٨٠مثال، در مورد فروشنده ھای مغازه ھا، که 

ه در طول يک سال يک قالی می و يا زن کارگر قاليباف ک. بيمه ھم نيستند و ساعات کارشان ھم خيلی طوالنی است

يعنی اين زنان .  ھزار تومان می شود١٠٠ًبافد، يک ميليون تومان به عنوان دستمزد دريافت می کند که تقريبا ماھی 

 شان به پول به اين شکل ۀ اين زنان به دليل نياز شديد خانوادۀھم.  شده را دريافت می کنندتعيينيک ھشتم حداقل حقوق 

رار می گيرند و حاصل کار و رنج و زحمت آن ھا به جيب سرمايه داران می رود و جيب اين انگل مورد بھره کشی ق

 يک سرمايه ۀافراد مؤنث در خانواد.  مرد نيستندًسرمايه داران ھم صرفا. ھای مفت خور و حاميان شان را پر می کند

 ۀاين واقعيت ھم نشان می دھد که در جامع. دار ھم ھمانند مردان شان از استثمار زنان کارگر و زحمتکش نفع می برند

  .مسايل را طبقاتی بررسی کردۀ طبقاتی بايد ھم
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 ھستند که از کارگران پيمانی استفاده می کنند و زنان به دليل اجبار و محدوديتی که برای کار کردن دارند ئیشرکت ھا

 اکثر اين زنان کارگر، سرپرست .ت می شودولی به آن ھا کمتر از حقوق مصوبه پرداخ. در اين شرکت ھا کار می کنند

  .  با دستمزد آن ھا امور خود شان را می گذرانندًخانوار ھستند يعنی يک خانوار صرفا

کند،  به عنوان مثال و به نقل از گزارشات منتشر شده در رسانه ھا، زن کارگری به اسم طوبی که در ورامين زندگی می

کند،   صبح تا سه بعدازظھر در يک توليدی در خيابان جمھوری کار می٩مادر دو پسر است و ھر روز از ساعت 

او در ماه . کند  ھا ھم برای کارگرھای مرد صبحانه و ناھار درست می بعضی وقت. غيره… دوزی و بندی و دکمه بسته

اين ھا ۀ مان، ھم ھزار تو١٣۵ ھم  گيرد، يارانه  ھزار تومان ھم از کميته می١١٠.  ھزار تومان درآمد دارد۴٨٠تنھا 

 کرده که خود آن دستمزد در مقابل گرانی کمر شکنی که تعيينھنوز کمتر از حداقل دستمزدی است که وزارت کار 

  . وجود دارد بسيار ناچيز است

دھد که  کند و اين حق را به آن ھا می يا وزارت کار، ھر سال حداقل حقوق و مزايای کارگران و کارمندان را اعالم می

امسال، حداقل حقوق کارگران، بدون احتساب مزايا و . ت دريافت حقوق کمتر از مبلغ اعالم شده، شکايت کننددر صور

رغم دريافت مزدی پائين تر از اين رقم،  اما زن ھای کارگر ، علی.  ھزار تومان بود٨١٢… حق اوالد و مسکن و

 ۀھم. ه ممکن است کارشان را ھم از دست بدھند نمی رسد و تازئیچون می دانند شکايت شان به جا. شکايت نمی کنند

اين مثال ھا نشان می دھند که ستم بر زن، ستم طبقاتی است، و ستم ھا و توھين و تحقير ھائی که به شکل ھای ديگر در 

  .جامعه به زنان می شود، ھمه ريشه در اين ستم طبقاتی دارند

  :است" زنانه"ه ای ألکارگر می شود و در ظاھر امر فقط مس نگاه کنيم که به زن ئیبيائيد به يک مورد از تبعيض ھا

کار، بعد از ۀ  سال سابق۶ الرستان با نتسيمۀ مدتی پيش، در خبرھای کارگری ذکر شده بود که دو زن کارگر کارخان

موجب می شود که سرمايه دار ديگر  مانياخراج کارگران زن در زمان مرخصی زا. مرخصی زايمان اخراج شدند

. او و مھد کودک و غيره را نپردازد و به واقع حق کارگر زن را باال بکشدۀ و مخارج بيم" حق اوالد" مانند مخارجی

سرمايه دار، کارگر زنی را که صاحب فرزندی شده اخراج می کند و کارگر ارزان قيمت ديگری که می تواند يک زن 

 می کند، پس دليل اين حق کشی ھا عليه زنان، طبقاتی  و در اين رابطه سود اقتصادی مجرد باشد را به جايش می گذارد

  .  است

اما در جمھوری اسالمی . اين در حالی است که روی کاغذ، قوانينی در مورد مرخصی دوران زايمان تصويب شده

عمال جمھوری اسالمی، دم می زنند از تصويب قانون کاھش .  برای قوانينی از اين نوع وجود نداردئیتضمين اجرا

 استراحت با حقوق، ۀت کار زنان سرپرست خانواده و يا زنانی که فرزند خردسال دارند و يا قانون افزايش دورساعا

چرا . اما زنان کارگر در شرايطی قرار گرفته اند که از ترس اخراج، حتی ازدواج شان را پنھان می کنند. برای زايمان

ی چنين وضعی به واقع اين است که امعن. شوند ده کنند، اخراج می از اين قوانين روی کاغذ استفاًکه اگر بخواھند واقعا

  .شود در يک حکومت ديکتاتوری عريان مثل جمھوری اسالمی، اجرای واقعی اين قوانين باعث بيکاری بيشتر زنان می

ًاتا روبنای سرمايه داری وابسته، ذ. رژيم جمھوری اسالمی حافظ سيستم سرمايه داری وابسته به امپرياليسم است

 ترين اصل يک قرارداد کار، يعنی چگونگی پرداخت دستمزد به ئیدر اين نظام، حتی ابتدا.  نيستئیدمکراسی بورژوا

در چنين سيستم ديکتاتوری، شاھديم که حتی وقتی کارگرھا اعتراض می کنند که چرا . کارگر، رعايت نمی شود

. شان را چندين ماه است پرداخت نکرده، گاه کارگر معترض را در ھمان محل اعتراض کتک می زنندکارفرما حقوق 

 اعتراض به ً مورد شالق زدن کارگران معدن طال در آذربايجان در مالء عام را به ياد داريد که جرم شان صرفاًحتما

ل تحمل وضعيت شان، زندانی می شوند، کارگران به خاطر اعتراض به شرايط غير قاب. عدم پرداخت دستمزدشان بود
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حتی خود سرمايه دار در رژيم جمھوری اسالمی به خودش اين حق را می دھد که کارگرھای . شکنجه می شوند

 ئی کارگری در سايت چريکھای فداۀاين خبر را در نشري.  کارخانه زندانی کندۀمعترض را در قفس سگ، در محوط

  .  به خوبی آگاه است که در جمھوری اسالمی می تواند اين کار را بکنديعنی کارفرما.  بخوانيدًخلق حتما

 اين ھا نشان می دھند که عامل ظلم و ستم به کارگران و با تأکيد زياد به خصوص به کارگران و زحمتکشان زن، ۀھم

نشان می . ه اندسرمايه داران ھستند، که با مکيدن خون زنان کارگر و زحمتکش، امروز به پول ھای کالنی دست يافت

در ضمن با در نظر . دھد که شرايط بسيار دردناک امروز زنان کارگر و زحمتکش، در نظم طبقاتی حاکم نھفته است

 قوانين در جمھوری اسالمی، رژيمی که ديکتاتوری تغييرگرفتن اين واقعيت ھا می شود نشان داد که با مبارزه برای 

 ايران برداشت، بلکه تنھا با ۀيست، نمی شود باری از روی دوش زنان ستمديداش طوری است که به ھيچ قانونی پايبند ن

 عادالنه به نفع زنان می ًنابودی اين رژيم و به ھمراه آن با نابودی سيستم سرمايه داری در ايران است که قوانين واقعا

  .تواند تنظيم بشود

يک نمونه را در اين . را زنان زحمتکش انجام می دھنداشاره کردم که امروز در ايران بدترين شغل ھا با درآمد ناچيز 

  . ست" ھا درد دل با کرم"عنوان اين موضوع . جا يادآور می شوم که شرايط خيلی غم انگيز اين زنان را نشان می دھد

  موجود، عامل اصلی ستم بر زنۀنظم طبقاتی و ظالمان اين گزارش ھم مثل نمونه ھائی که ذکر کردم نشان می دھد که

در آن جا کارگاھی راه افتاده که کرم . کند مريم، در روستای چيچکلو از توابع شھرستان اسالمشھر زندگی می. می باشد

 ھزار تومان ۵٠٠آن ھا کمتر از .  زن ديگر جزء کارگران آن کارگاه ھستند٣٢ ۀدھد و مريم به اضاف خاکی پرورش می

وقتی : "گويد می. ستای خودشان کار کند چون مادرش در خانه تنھاستاز رو  غير ئیتواند جا گيرند، مريم نمی حقوق می

مردھا صبح برای کار . اين جا يک روستای تھرانی است. گويم روستا فکر نکنيد اين جا زمين کشاورزی ھست می

زظھر ھم باز روم کارگاه تا ظھر، بعدا ھا می صبح. توانم بروم من نمی. گردند ھا برمی روند تھران يا اسالمشھر و شب می

ھمان اول صاحب کارگاه به ما : "او در مورد شغل خود يعنی پرورش کرم ھای خاکی می گويد." روم تا غروب می

سخت بود اما باالخره عادت . ھا بدتان بيايد، بايد آن ھا را دوست داشته باشيد تا بتوانيد با آن ھا کار کنيد گفت نبايد از کرم

ھايم  ديدم که بين انگشت ھا خواب می شب. کردم زير دندانم ھستند ردن احساس میچند ماه اول موقع غذاخو. کردم

  ." لولند می

تواند بيمه   نمیًاصال. بيمه ھم نيست. گيرد  ھزار تومان حقوق می۴۵٠ھا انس گرفته، ماھی  اين زن کارگر که با کرم

: گويد خواھی حقوقت را باال ببرد، می فرما نمیکنی يا از کار باشد با اين حقوق؛ وقتی به او می گويند چرا شکايت نمی

روند خانه به غذا سر  ھا وسط کار می بعضی وقت. آورند شان را با خودشان سر کار می ۀدار ، بچ ھای بچه خب، زن"

. کنيم، ديگر دھنمان بسته است طوری کار می وقتی اين. خورم روم با مادرم نھار می خودم ظھرھا می. زنند می

ام سر کار و گرنه با يک مشت زن که ھر دقيقه  گويد که من برای رضای خدا شماھا را آورده ن ھم ھميشه میکارفرمايما

کنم، توليدش را  بريم در ھمين يک سالی که من برايش کار می اما ما کارش را پيش می. شود کار کرد کاری دارند، نمی

کدام مردی «: دھد کند؟ جواب می  مردھا را استخدام نمیال می شود که چرا کارفرماؤاز مريم س." صد برابر کرده است

در کارگاه .  ھزار تومان بگيرد، آن ھم با منت۴۵٠ھا ور برود و آخـــرش ھم ماھی  حاضر است صبح تا شب با کرم

حتی . زند ھای کرم دست ھم نمی گيرد و به جعبه  تومان می۵٠٠يک راننده وانت مرد داريم که ماھی يک ميليون و 

اين يک نمونه از ." اش گرفت کند؟ آن زن بيچاره گريه شوھر تو چطور تو را تحمل می. ھا گفت بار به يکی از زن يک

 با چنين ئیآن شرايط دردناکی  است که سيستم حاکم برای زن ھا به وجود آورده و آن ھا را مجبور کرده به چنين کارھا

  . حقوقی تن بدھند
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در فرھنگ سيستم سرمايه داری، . نم که تعداد زن ھا در ميان آن ھا زياد استبه کار دستفروش ھا ھم اشاره می ک

مشکالت وخيم . توصيف می شود» رسان به سيمای شھری آسيب«و " شغل کاذب"و » مزاحم«فروشی شغلی  دست

 ثانويه ن درآمد خانوارھا، موجب شده که بيشتر بازار کار ايران را بازارئياقتصادی خانواده ھای کارگری، سطح پا

آمار دقيقی از زنان دستفروش در . تشکيل بدھد که دست فروشی يکی از آن ھاست) درآمد و نامطمئن ھای کم حرفه(

ن کار می کنند و به قولی در اولويت دوم شغلی ئي با درآمد پائیھا ًدست نيست اما از آن جا که زنان عموما در شغل

، لباس زير، لوازم خانگی کوچک، سبزی جات ًزن ھای دست فروش غالبا.  کار به آن ھا ھم تعلق داردۀھستند، اين حوز

خود . عنی در واگن ھای مترو صورت می گيردير زمين، يدر تھران اين کار بيشتر در ز. و بدلی جات می فروشند

رين و لمپن موأش را امن بودن مترو می دانند و می گويند که در پناه مردم در آن جا از آزارھای مھا يک دليلدستفروش 

  . در امان ھستند) نه به طور کامل(ھای دزد و مزاحمت ھای شان تا حدی 

لم  به عنوان مثال به  احتمال قوی ف.دولت قرار دارندۀ می دانيم که دست فروشان در معرض خشونت عريان و وحشيان

تک زدن را می توان يک آيا اين ک. مور سد معبر شھرداری را ديده ايدأم توسط کتک خوردن زن دست فروش فومنی

دانست؟ يا اين به واقع جلوه ای بود از خشونت ذاتی " مرد"مور أ خشونت فردی آن مًی و ناشی از صرفائرويداد حاشيه 

  سيستم سرمايه داری حاکم بر ايران؟

م با ھدف حفظ نظم و مقررات يواضحی از سرکوب کارگران و زحمتکشان توسط رژۀ واقعيت اين است که اين نمون

جلوه ای بود از خشونت ذاتی سيستم سرمايه داری حاکم، نه . ه داران بوديبازار، حفظ نظم روند سود رسانی به سرما

  ".زن"به يک " مرد" خشونت يک ًصرفا

 ۀاين چھر. مورين شھرداری چيز جديدی در تھران و ديگر شھرھا نيستأھای کتک زدن دست فروش ھا توسط م صحنه

ی است، که نه تنھا جسم و جان زحمتکشان را زير بار کار طاقت فرسا و فقر و گرسنگی و واقعی سيستم سرمايه دار

نابود می کند، شخصيت انسانی آن ھا را ھمان طور که در مورد زن دستفروش فومنی بود خرد ....  و ءاعتياد و فحشا

  .می کند

 سرمايه داری در اعمال ستم بر زنان غير ۀ ظالمانۀاگر به نمونه ھای ديگر از زندگی زنان ستمديده توجه کنيم چھر

  .دانشجويان زن و پرستاران. در اين مورد من دو نمونه انتخاب کرده ام. کارگر را ھم می توانيم مشاھده کنيم

در رابطه با دانشجويان زن اگر شانس بياورند در حين تحصيل برای تأمين مخارج شان در جائی به کاری مشغول می 

شايد باور نکنيد اما وقتی برای اين کار معرفی شدم حضور "او می گويد . تر دانشجو را می گويم يک دخۀنمون. شوند

آيد  کمتر پيش می. آيد اين جا رود و روزھا می اش سر می مھندس گفت پدرم در خانه حوصله. پيرمرد در دفتر ھم قيد شد

آورد يا يک جلسه دو سه نفره با  ا میھا ر ھا پرونده کارم بعضی وقت صاحب. کسی در دفتر کاری داشته باشد

نمی ترسی و : از او می پرسند. در اين کار دختر دانشجو اغلب اوقات با پيرمرد تنھاست". دھد ھايش تشکيل می شريک

خاطراتی که از کارھای بدش در جوانی . کند ھايش اذيتم می رسد اما حرف نه زورش به من نمی"او جواب می دھد 

شود با صاحبکار و  نمی. گذارم تا صدايش را نشنوم ھا ھدفون می زند اما خيلی وقت  را به ھم میکند، حالم تعريف می

 ۵٠٠اين دختر دانشجو ماھی ." گيرد من پايم را از اين جا بيرون بگذارم، يکی ديگر جايم را می. پيرمرد سر و کله زد

  . ی بيند به خاطر حضور آن پيرمرد لمپنو آزار روحی ھم م. ھزار تومان می گيرد تازه آن ھم خيلی با تأخير

 است که به خاطر اجبار مالی، مجبور ھستند که با حقوق کم و ئی خيلی کوچک از زندگی و کار زن ھاۀاين يک نمون

  .و حتی وادار به تحمل توھين ھای جنسيتی ھم بشوند. بسازند... ای بيمه و يساعات کار طوالنی و بدون مزا
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اغلب . انيد که ھم حقوق پرستارھا پائين است، ھم فشار جسمی و روحی در کارشان زياد استدر مورد پرستارھا می د

تفاوت بسيار زياد .  ساعت ھا اضافه کاری کنند ، آن ھم کار شبانهیھ شوند گا آن ھا دو شيفته کار می کنند و مجبور می

 کار شديد و طوالنی جسمی و .گويند می "َکاروشی"ست که به آن  ساز سندرومی دستمزد پرستاران با پزشکان، زمينه

 به معنای مرگ بر اثر کار جاپانیکاروشی اصطالحی .  استرس کار باعث می شود که کار قلب و عروق مختل شود

" کاروشی"سندروم . ای از کارگران در اثر شدت کار زياد و خستگی مردند ، عدهجاپان در ١٩٧٠ ۀدر دھ. زياد است 

ًحال در ايران اخيرا رئيس سازمان پرستاری ايران در جريان يک مراسم در . پزشکی شدۀ مدر آن زمان وارد لغتنا

  ".اند جان باخته» کاروشی« پرستار ايرانی در اثر سندروم ١٠در سال گذشته : "شھر اھواز اعالم کرد که

 درصد پرستارھا ٩٠، بر اساس برخی آمار. در بيمارستان ھای ايران شاھد کتک زدن پرستارھا توسط پزشک ھا ھستيم

بيشتر خبرھا به بيرون . رو می شونده باالدستی ھای شان روب) زيکی يا لفظیف(شان، با خشونت  ماه اول استخدام ۶در 

به عنوان مثال، مدتی پيش در فضای مجازی اين خبر منتشر شد که يک پرستار در بابل توسط يک . درز پيدا نمی کند

اين يک جلوه از حاکم بودن . بودن اغلب دکترھا دانست" مرد"له را نمی توان أمساين ۀ ريش. متخصص قلب کتک خورد

ھمين مورد . فرھنگ مردساالری طبقاتی است و خصلتی طبقاتی داردۀ اما، ر. فرھنگ مرد ساالری در محيط کار است

ن در محيط کار در کتک زدن پرستارھا توسط دکترھا به نظر من يک دليلش اختالف طبقاتی بين آن ھاست، به نظر م

اين ھم .  طبقاتی، کسی که باالتر قرار دارد، به خودش اين حق را می دھد که به زيردستش ھمه جور ظلمی بکندۀجامع

  .البته مختص کارفرما در کارگاه و کارخانه نيست و در بيمارستان ھا و ادارات ھم ھست

ھا درگير  تراض به ساعات طوالنی کار با کارفرماشرايطی را تصور کنيم که پرستار ھا و کارگران زن به خاطر اع

بيکاری در شرايط نبود و . اما بيکاری يعنی خانه خرابی. شوند در اين صورت آن ھا در ليست اخراج قرار می گيرند

زه مين رفاه اجتماعی به فقر مالی دامن زده و می تواند به کارتن خوابی و در صورت تداوم به بأناکارآمدی نظام بيمه و ت

اين امر نه فقط در مورد مردان بلکه در مورد زنان ھم به شدت مطرح . کاری و ديگر آسيب ھای اجتماعی منجر گردد

  .  است

ِامروز در اثر سيستم سرمايه داری و بحران ناشی از آن، بيکاری و تبعات آن يعنی بی خانمانی و در نتيجه کارتن  َ

م، طی چند سال اخير شاھد يطبق سخنان خود عمال رژ. ما تبديل شدهخوابی و گور خوابی به امری رايج در جامعه 

  . کاھش سن کارتن خواب ھا و افزايش تعداد زنان کارتن خواب بوده ايم

مدتی پيش ھم فاش شد که تعدادی کارتن خواب که بخشی از آن ھا زن بودند، برای مصون بودن از برودت زمستان 

حتی تصور . ر گورستان نصيرآباد شھريار، پناه برده اند و آن جا زندگی می کنندناچار به قبرھای از پيش ساخته شده د

زن و مرد و کودک؛ در قبرھا، نشسته می .  بی گناه در چنين وضعيتی به سر می برند، دردناک استئیاين که انسان ھا

نوشت اين زنان را از سرنوشت آيا می توان سر. عريان سيستم سرمايه داری در اين جا بيشتر نمايان استۀ چھر. خوابند

مردان شان جدا کرد و به آن ھا گفت که شما بايد با مردان مبارزه کنيد تا به شرايط بھتری دست يابيد؟ آيا ھمين واقعيت 

عريان نشان نمی دھد که کسانی که وجود فرھنگ مردساالری در جامعه را ناشی از مردھا می دانند و در نتيجه زنان 

 کثيف سرمايه داری را از انظار پنھان می کنند و اذھان را ۀ مردان تشويق می کنند ، در واقع چھررا به مبارزه با

  منحرف می کنند؟

  .صحبت ھايم را خالصه کنم

 خود ۀ حاکم در جمھوری اسالمی که برای کسب حقوق سياسی برابر با مردھای ھم طبقۀصرف نظر از زنان طبق

واقعی ستم بر ۀ شيی کنند، در جنبش زنان کسانی ھستند که به دليل عدم درک رادعای دروغين حمايت از حقوق زنان م
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آن ھا بر فرھنگ . زنان که مناسبات مبتنی بر مالکيت خصوصی است مردھا را عامل ستم بر زنان معرفی می کنند

 نيستند ، تکيه می از آلودگی ھای آن در امان) و البته زنان ھم(مردساالری در جامعه که بسياری از مردان تحت ستم 

 زنان را عليه مردان ۀکنند و به خصوص با بر شمردن خشونت ھائی که در خيلی از خانواده ھا عليه زنان می شود کين

سرمايه دار عليه زنان ۀ ستم طبقۀ ی برای ادام فرھنگ مردساالری، ابزار فرھنگي کهستاما واقعيت اين. بر می انگيزند

 انگل و سيستم سرمايه داری در جامعه از بين ۀاست و تا اين طبق) اقشار تحت ستمکارگر و ۀ به خصوص زنان طبق(

 مانند ئیاين زنان يا اگر اسم واقعی شان را بگوئيم فمنيست ھا با شعارھا. نرود مردساالری ھم از بين نخواھد رفت

اما شعار جدائی . ری می کنند مبارزاتی زنان و مردھای تحت ستم سرمايه داری پافشائیبه جدا" استقالل جنبش زنان"

کارگر و ديگر جنبش ھای اجتماعی نه تنھا منجر به آزادی زنان نمی شود ، بلکه سد راه ۀ جنبش زنان از مبارزات طبق

  .آزادی زنان است

کيد دارند که أ کارگر ھستند، تۀ انقالبی با مبارزات طبق- جنبش ھای اجتماعی ۀ کمونيست ھا نه تنھا خواھان اتحاد ھم

 کارگر انقالبی، ھيچ مبارزه ای به پيروزی کامل بر سرمايه داری و ايجاد جامعه ای واقعا آزاد و ۀدون رھبری طبقب

 ۀ جنبش ھای اجتماعی و از جمله جنبش زنان بايد تحت رھبری طبقۀاز اين رو معتقدند که ھم. برابر منجر نخواھد شد

 به حقوق برابر با مردان دست يابند و بتوانند رھائی واقعی زنان را  آزادۀکارگر انقالبی قرار گيرد تا زنان در يک جامع

  .متحقق کنند

  .اميدوارم در بخش پرسش و پاسخ بيشتر با نظرات ھم آشنا شويم.  با سپاس از اين که به صحبت ھا گوش کرديد
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