




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجو،  زنان شود که در این کشورها زنان کارگر،کشور منترش می ۱۱زبان و در  ۵زمان به این بیانیه هم

  " فعال هستند.های رسخوه "نان و گلدار در گر خانه وآموز دانش

و در  صاب کردیماعت ،ها رفتیمدر رسارس جهان به خیابان روز جهانی مبارزات زنان،،  ۲۰۱۷مارس  ۸در 

 ".زنان _جهانی _اعتصاب": بوداین  ما مشرتکشعار  .کردیم رشکت ]مختلف[های آکسیون

علیه خشونت جنسیتی  شاء آن به مبارزات عظیم زنانمن شعار "اعتصاب زنان" از آس�ن به زمین نیامده است،

[احقاق] حق تولید مبارزه برای  د؛ بهگردبازمی مکزیک و ایتالیا ل زنان در کشورهایی مثل آرژانتین، شیلی،و قت

 بارزه علیه نابرابری دستمزد میانم به ؛جنوبی یایرلند و کره لهستان، همچونسقط جنین در کشورهایی و  مثل

ستیزی دونالد ترامپ علیه زنزنان  منشاء این شعار به بسیجدر کشورهایی مثل فرانسه و ایسلند. و مردان زنان 

. نه فقط است جمهور ایاالت متحده انتخاب شدهیسعنوان ریه ب از این پیشت کوتاهی که مد ،گرددنیز بازمی

بوداپست و  ون، برلین، آمسرتدام،بارسل مثل لندن، ایر شهرهای اروپاییدر شهرهای مختلف آمریکا بلکه د

مقاومت علیه  مبارزات زنان همچنین بیانگر این.ها آمدندجمعیت انبوهی علیه ترامپ به خیابان نیز فلورانس

ها بر رس این بحران یهای آن خواهان تخلیهحاکم و دولت یداری است که طبقههای امروزین رسمایهبحران

ستان که اکرثیت کارگر و فرود یرشایط زندگی طبقه به تهاجمبا  [این کار را] کارگر هستند.و البته زنان و مردان

 .[انجام میدهند] زنان هستندآنها 

زنان در  یانقالب روسیه. این انقالب در روز جهانی مبارزه گردبا صدمین سال زمان شدهم ۲۰۱۷رس ما ۸و اما 



 هایها و قسمتدیگر بخشپرتزبورگ رشوع شد و به رسعت نساجی در سن کارگران زنا اعتصاب ب ۱۹۱۷سال 

 یبه نقطه کارگرِ  یطبقه مردانزنان و  قدرت توسط تا اینکه انقالب اکترب با تسخیر خلق را با خود همراه کرد،

صد ما امروزه، که  هایی را به دست آورددر کمرت از چندین ماه حقوق و آزادیتنها که  یانقالب. اوج خود رسید

 .مبارزه هستیم برای داشنت آنها در حالچنان در بسیاری از کشورهای جهان همسال پس از آن، 

مان بیش از پیش مهم و آن را در مبارزه برای رهایی از این سنت دفاع ایمزنانی که این بیانیه را امضاء کرده ما

با دست آوریم که ه رهایی قطعی و نهایی خود را ب توانیممی . بر این باور هستیم که فقط زمانیکنیمتلقی می

 حسابتسویه ،ها انسان بنا شده استرسکوب و استث�ر میلیون یکه بر پایه ،این اجت�ع یماندهباز  متام اجزای

 سوسیالیستی بنا کنیم. نوین یهای آن یک جامعهو بر ویرانه کرده

 ۲۰۱۷مارس  ،های رسخنان و گل

 الونزوئ ا،مریکفرانسه، مکزیک، اسپانیا، اروگوئه، آ  آرژانتین، بولیوی، برزیل، شیلی، آملان،

 

 است حال تاریخ مبارزات زنانتاریخ مبارزات طبقاتی در عین

متکین و  هاست که ما زنان در مقابل تبعیض،جدیدی نیست. قرن یزنان در رسارس جهان پدیده بسیج امروزین

دیگری از ستم و استث�ر طبقات  چنین علیه اشکالساالرانه به ما تحمیل کرده و همی مردنابرابری که سلطه

قیمت بود مایحتاج زندگی و علیه کم پیوستههای طوالنی کنیم. زنان دهقان اروپایی قرنحاکم از خود دفاع می

شورش  ،آن محکوم [به تحمل] گرسنگی و فالکت بودند یبه واسطه هایشانخانواده که ،باالی نان و آرد

که علیه  جود داردپوست و های رسخاع خلقبیش�ری از زنان شج هایآمریکای التین �ونه ]تاریخ [د. درکردنمی

حقوق برش  یبیانیه شهروندان زن، ۱۷۸۹زمان انقالب فرانسه در سال  در به مقابله برخاستند. استع�ریانقیاد 

در  .، را محکوم کردندبودنشده شناخته و شهروند به رسمیت  عنوان زنه ب حقوق ایشان که در آن ،و شهروندی

به سوی کاخ ورسای راهپی�یی  ،این میان انبوهی از جمعیت به رهربی یکی از زنان مناطق محروم پاریس

 ۱۸۷۱اعرتاض کنند و در کمرت از یک قرن بعد در سال  خود رشایط نابسامان زندگی در مقابل شاه بهد تا کردن

 از اولین دولت کارگری تاریخ، این زنانزنان فقیر پاریس قهرمانانه در سنگرهای کمون نربد کردند. در آنجا 

به همین دلیل بود که تا رسکوب . رخاستندبدفاع به  ،دولتی که آنها را به شهروندانی با حقوق برابر بدل ساخت

 ید و اعدام از آنان انتقام گرفت.ای که با تبع. بورژوازیمبارزه کردندخونین توسط بورژوازی فرانسه، مسلحانه 

در انگلیس و فرانسه و دیگر کشورها برای حق رای و حق  هزاران زن ۱۹۱۴از جنگ جهانی اول در سال  پیش

کردند. میداری مبارزه برده لغورای و  در آمریکا بسیاری از آنها همزمان برای حقانتخاب شدن بسیج شدند. 

که  ایحقوق شهروندی یهای آمریکای التین و کارائیب زنان برای دسرتسی به آموزش عالی و همهدر رسزمین

کارگری و یستی احزاب سوسیال از سوی رصفااغلب مطالبات آنها . دست به مبارزه زدند ،از آنها سلب شده بود

ده شدن لشکرها جلوگیری از فرستا ارگر بودند که در طول جنگ برایدر اروپا این زنان ک شد.پذیرفته می وقت

و در تولید  کرده جلوی حرکت قطارها را مسدودبا شورش و قیام  آنها به این منظور کردند.تالش میبه جبهه 

اول اعرتاضات علیه کمبود امکانات و مایحتاج زندگی . همچنین در صف کردندمیاسلحه و مه�ت خرابکاری 

 قرار داشتند. ،تحمیل تولید برای جنگ بود یکه نتیجه

 ند.کرداقدام به اعتصاب  ۱۹۱۷در روز جهانی زنان در سال نیز  روسیه پرتزبورگِ زنان کارگر نساجی در سن

بزرگرتین در داشته باشند،  رکا ای برای اینآنکه برنامهبیو  بود" "نان، صلح و نه به استبداد ناآن یمطالبه



ترین بخش زنان و ستمراه را برای تحتهای کارگری، یعنی انقالب روسیه، ی انقالبی تاریخ جنبشپروسه

ی لنین و تروتسکی از حزب بلشویک، رهرب  به بایستز کردند. این انقالب میترین بخش پرولتاریا بااستث�ر تحت

صد  .کارگری به مثر برساند کارگری را با اتکاء به شوراهای یو چندین ماه بعد حکومت کندبشرژیم تزار را درهم 

ما امروزه در اغلب که  حقوقی را تصاحب کردند ،انقالب کارگری یواسطهه ب ،سال قبل زنان روس

همچون  ادینیحق بنیمبارزه کنیم. از جمله برای به دست آوردن آنها های دموکراتیک همچنان باید داریرسمایه

 سقط جنین.

معدودی که نام آنها به  یها زن گمنام و عدههای میلیونها و رشادتفداکاری ها،از قهرمانی مملو استتاریخ 

ز ا »ترزا فلورس« از زنان مبارز آی�ر اهل بولیوی، »بارتولینا سیسا«کنیم از ما رسیده است. بنابراین یاد می

در انقالب » آملیا روبلس«از ژنرال  اهل آرژانتین،» کارولینا موتسیلی«یا کارگران سوسیالیست اهل شیلی و 

فمینیست سوسیالیست » فلورا تریستان«از  ی کارگری اهل امریکا،دهندهسازمان »مادر جونز«از  مکزیک،

 »اپسکایکرو نادژدا«یا » کالرا زتکین«از  ،»لوئیز میشل«و  »الیزابت دمیرتیوف«از کموناردها  فرانسوی_پرویی،

 و »مارول شول« ،مخالف استالینیسم اپوزوسیون روسیِ  »ناتاشا ژوزف«از  البیون انرتناسیونالیست اروپایی،انق

وم در مفه زناناین  یهمه اهل چین. »النپن پی«اهل برزیل و یا  »پاتریشیا گالفائو« اهل آمریکا،» کالرا دونه«

رسکوب بودند و به همراه استث�رشدگان برای سازمان  تم وآنها مخالف س متامیامروزی فمینیست نبودند اما 

 ،آنها یک دور�ای انقالبی سوسیالیستی یهمه همچنین کردند.حقوقشان و رهایی مبارزه می[احقاق]  یافنت،

ز ما امرو آنها به جمع کثیری از زنانی تعلق دارند که  یاما همه ،کنیم، نداشتندرا �ایندگی می آنگونه که ما آن

 .آموزیممیاز مبارزات آنها " های رسخ"نان و گل نام به[در جمعی] 

عظیمی غلبه کرد و  هایدشواریدانیم. او بر زا لوکزامبورگ میچون ر سنت زنانی هم داررا میراث ما خود

مبارزه  رس راه عنوان زن و مهاجر نباید مانع مطلقیه دهد که تحت ستم بودن بش به ما نشان میازندگی

را به یکی از  خود با اعتقادات راسخ، با آمادگی برای فداکاری و شجاعت، لوکزامبورگد. بلکه برعکس باش

 .کارگر جهانی تبدیل کرد یبزرگرتین رهربان انقالبی طبقه

 

 متناقض یمیراث حقوق بیشرت و ناعدالتی بیشرت،

ه ب ،شهرهای بزرگی مرکز و کالنویژه در کشورهاه ب ،سال گذشته زندگی اکرث زنان در کشورهای غربی ۵۰در 

ی در طی کمرت از چندین دهه مبارزه ١.که در صد سال پیش از آن قابل تصور نبوده است نحوی تغییر کرده

. ما زنان از لحاظ قانونی کردند پیدا مشاغل دولتیو  به آموزش، حقوق دموکراتیک زیادی گسرتده، زنان دسرتسی

تا  دست آوردیم. مبارزه کردیمه پدران و شوهران ب یستی مردساالرانهومیت و رسپر ماستقالل خود را از قی

 .تصمیم بگیریم مان و بد�انانتخاب جنسی مان،برای زندگیخودمان بتوانیم 

های هرچه عنی که گام به گام به سمت پیرشفتبه این م .نیست فرایندی خطینربد تاریخی برای رهایی زنان 

 یهدامن با این وجود زنان را در بر بگیرد. یطور نیست که همواره همهوجه اینکند و به هیچبیشرت حرکت �ی

برای  حتی و ناگزیر از پذیرش آن است داری رسمایهکه خود طبقه بودهچنان وسیع  شدههای ترشیحپیرشفت

را در رأس  یابریتاندر  »ترزا می«در آملان و  »آنجال مرکل«های فوق ارتجاعی خود زنانی مثل پیشربد سیاست

                                                 
کنیم. روند تاریخ در خاورمیانه و در ش�ل آفریقا به شکل دیگری رقم خورده ما در اینجا اساساً به تاریخ در کشورهای غربی اشاره می -١

 است.



 برای دستیابی بهزنان  رس راهموانع حقوقی  گذشتههای مقایسه با دهه که در توان گفتمینشاند. ت میحکوم

ی زن انقالبی با دوره رشایط ) و اینه استثنائ صندلی مقدس در واتیکانباند (برچیده شده مواضع قدرت

سابق بر این . تفاوت دارد کامالکرد، ملان مبارزه می، که علیه امپریالیسم آ زا لوکزامبورگچون ر  یسوسیالیست

ای که و یا حتی رشکت در جلسهی های سیاسسازمان در عضویت یاجازه زن و کارآموزان زن موزانآ زنان، دانش

 .را نداشتند شددر آن بحث سیاسی می

 خصوصیزنان شعار " این. میالدی است ۷۰و  ۶۰ یبسیاری از حقوق امروزین زنان نتایج مبارزات زنان در دهه

 فمینیسمهای مختلف در این دوره جریان مبارزاتی تبدیل کردند. یرا به یک برنامه و آن ابداعرا سیاسی است" 

زنان در برابر  جنسی فرهنگی و دند که نابرابری سیاسی، اقتصادی، اجت�عی،رادیکال در رسارس دنیا فریاد برآور 

 ییباشد. بلکه الگو شخصی آنها زن به تنهایی نیست که محدود به ارتباطات مشکل فردی هر مرد و ارصفمردان 

داد که تکینگی چنین نشان می [امر] . اینشودبیش�ری تکرار میافراد که در رسنوشت فردی  در کار است

چیزی که وا�ود شده است، شامل می را این تجربهماهیت ساختاری حقیقی  ،صورت دیالکتیکیه ب ،ایتجربه

 ٢.نبود اجت�عی-ی بغرنج تاریخیچیزی غیر از تبلور پروسهاست،  "امر طبیعی" شدیم

عنوان ه ب ساالریجنسگراو دگر  پرستینژادمیالدی نه تنها مردساالری بلکه همچنین استع�ر،  ۷۰و  ۶۰ی در دهه

که علیه هایی اجت�عی و رادیکال شدن سیاسی توده عظیم فراینددر چارچوب یک  ،های مسلطسیستم

زیر  رهای کارگری رشق اروپا بپاخاستند،کراسی استالینیستی در کشو رو ب رسکوبداری و علیه رسمایه کشیبهره

 برده شد.سؤال 

ممکن است "انقالبی" به نظر  های قبلی،، در مقایسه با رشایط زندگی نسلزن هاتغییر رشایط زندگی میلیون

نه ستم مردساالرانه و نه  ،داریآمده در چارچوب رسمایهستدهحقوق ب این وجود واضح است که. با برسد

 بهمزدی و محکوم به  گیمجبور به برده ها انسان همچنان. میلیوناز میان برنداشتند دارانه رااستث�ر رسمایه

از بیش  درصد ۷۰. هستندزیست، سیل و خشکسالی، بیکاری و بدبختی توحش گرسنگی، جنگ، آلودگی محیط

 .دندهرا زنان و دخرتان تشکیل می، کنندیارد انسان که امروز در فقر مطلق زندگی مییک میلاز 

ر رسکوب و ستم وحشیانه قرار دستاوردهای بزرگ تاریخی در کنار آما حقوق زنان،[احقاق] در مبارزه برای 

ا وجود شوند. بمیلیون زن و دخرت هر ساله قربانی خشونت جنسی می ۳تا  ۱٫۵: برای مثال بین دارد

بارداری و رشایط علت دشواری ه هزار زن ب ۵۰۰ساله  هر در جهان، کعلمی و تکنولوژی های چشمگیرپیرشفت

جان خود را از  ناامنو  ه علت سقط جنین غیرقانونیزن ب ۵۰۰میرند و این در حالی است که روزانه زای�ن می

تجارت  یشبکه مداوم گسرتشهمزمان به  و، بدل شدهآور سود و عظیم  یبه تجارت روسپیگری. دهنددست می

افزون بر این  دهند.تشکیل میزنان و دخرتان را  میلیون بیسواد ۹۶۰از درصد  ۷۰. شودمیانسان منجر 

درصد نیروی کار جهانی را تشکیل  ۴۰: ما زنان بیش از یابدصورت تساعدی افزایش میه " کار بسازی"زنانه

خانگی  یکار روزانهاین کنند. عالوه بر کار می سختتحت رشایط ناگوار و در حالی که نیمی از ما  دهیم،می
                                                 

با مردان نگاه کنیم، که اکرثا زنان را در تقابل و ضدیت  یسم رادیکالیهای فمینخواهیم با دیدی انتقادی به جریانطور اگر بهمین -٢

ها به این مانستند. [در آن زمان] فمینیستهای فمینیستی رصفا به حباب میاذعان داشت که] در آن دوره ایده ، [بایددهندقرار می

دون توسط مردان دانست؛ آیا مردان از کار بزتولیدی زنان تصاحب و کنرتل توان با یا بنیان ستم بر زنان را باید دراندیشیدند که آمی

ها فمینیستسوسیال .کنندو تولیدات آنها را از آن خود می کشی کردهبهرهدر متامی طبقات اجت�عی زنان  -و همچنین عواطف -دستمزد

ی تولید ردساالرانه و شیوهستم م یابطهدر این مباحث بر ر ماتریالیسم تاریخی و با استناد به مارکس و انگلس،  یبر پایه [اما]،

دون لیدی و بتولیدی که در آن کار خانگی نقش بنیادینی در کار بازتو  یورزند. شیوه، تاکید میهستندناپذیر داری که امروزه جداییرسمایه

 مزد نیروی کار دارد.



 د.کنمی های ما واردفشار مضاعفی را بر شانه

ن [بخشی] از حقوق که در طی آ  ایمبودهیک گردش به راست سیاسی  اخیرا در چندین کشور غربی شاهد

 یند. برای مثال دونالد ترامپ در ایاالت متحدهدوباره مورد تهاجم قرار گرفت ،مبارزات طریق آمده ازدستبه

که در  های ایاالتیبعضی از دولت یهجمه، بدین وسیله اورود.مصمم علیه حق سقط جنین پیش می آمریکا

 وباما ازحزب دموکرات در کاخ سفید، [قوانینی را علیه زنان] پیش برده بودند،باراک ا دوران حضور در گذشته و

نه فقط  گرایان کاتولیک،ها و اصولراستجانب بزرگی از  بسیجدر اروپا های اخیر در سال بخشد.تعمیق می را

 .دیگر شکل گرفته است ین و حقوق دموکراتیکعلیه حق سقط جنین بلکه همچنین علیه برابری جنسی زوج

شکست و  با ۸۰ و ۷۰ی طبقاتی در دهه یرادیکالیزه شدن و مبارزه یکه دوره چرا پذیر بود،کانامچنین چیزی 

شود، پاسخ می که امروز نئولیربالیسم نامیده چیزی .پایان یافت ،از جمله فمینیسم ،های اجت�عیانحراف جنبش

 ۷۰ یکه در دهه بود ایهای انقالبیای، اعتصابات و پروسههای تودهداری به امواج بسیجرسمایه یمتعصبانه

 کردند.داری را تهدید میی رسمایهسلطه

داری ها در رشق و غرب، رسمایه، سیاسیون و سندیکالیستهاطلب تودهی خیانت رهربان اصالحواسطهه ب

ی را با بیکار  ها انسانربد که میلیونبرا پیش  ایسیاست اقتصادیو  هدر بردهجان سامل ب یشهاتوانست از بحران

هر که رایانه و شعار "گهای فرد آن ارزشجای ه ب و کرده کنرا متالشی و ریشه کارگر ی. طبقهمواجه سازد

 توانست تنهاحاکم �ی یطبقه ،برای تحمیل این شکستالبته . را جایگزین کند" تواند خودش را نجات دهدمی

منتقدان بایست میهمچنین با دشمن حساب کند. بلکه  ،تحت ستم یروی همکاری رهربان خائن طبقه

و محدود کنند. منتقدانی که  پذیرفتهبه همکاری  ادغام کنند،های اجت�عی را رسسخت خود درون جنبش

 حقوق .دارانه را زیر سؤال کشیده بودند، استع�ر و استث�ر رسمایهپرستینژادگراساالری، دگرجنس مردساالری،

 .حاکم است یحاکی از "به رسمیت شناخنت" توازن قوای جدید در طبقهتا حدودی  ۷۰ یآمده در دههدستهب

 رو به افزایش سازی"و هم پاسخی به "زنانهبود های موجود نارضایتی به دادن پاسخ تالشی برایق هم حقو  این

وی نیر  مورد نیاز یتوده ،فرایند تولیددرون هرچه بیشرت کشیدن زنان به کرد با میداری تالش نیروی کار. رسمایه

 و و بیشرتو  زد را افزایش دادههای وابسته به متودهری به این طریق رقابت درونی داکار را بزرگرت کند. رسمایه

داری از ی رسمایهشدهاین اسرتاتژی شناخته(. کرده استحمله ی کارگر آوردهای تاریخی طبقهدستبیشرت به 

" را خلق کرد تا دستمزدها را کاهش دهد و ی صنعتیارتش ذخیره، از زمانی که رسمایه "آن است یدوران اولیه

 انداخت). ن و مردان، بومی و غیربومی شکافبه زنابا تقسیم آنان  ی کارگربقهصفوف طدر 

های اجت�عی کارگر و جنبش یدر نهایت به تفرقه و شکاف میان طبقه ،طوالنی از مبارزات مشرتک یتاریخ

شد، تسلیم  شودرسمایه پیش برده می یوسیلهه که ب اینظم اجت�عیر شد. فمینیسم در مبارزه علیه منج

. در نتیجه غیاب یک افق انقالبی و خیانت رهربان تسلیمی که برای زنان به معنای فالکت و نابرابری است

 ٣.ساالری کشیدابررشکت یکارگر، این طبقه را به ورطه یطبقه

. بود رسمشق همچونبودند،  خود در تالش برای رهایی ی کهانزندولت کارگری شوروی برای  ۲۰قرن  در اوائل

ها موجود از مدت بود، در زمانی که سوسیالیسم واقعاکارانه ی احیای محافظههشتاد میالدی که دهه یههدر د

و در  شده بود ناپدیدخود بود، الگوی سوسیالیستی جنبش زنان نیز  یمنحطی از گذشته ینسخه پیش رصفا

                                                 
های اجت�عی انی درون رژیم هستند، برای مثال رشکتقراردادهای سازم یواسطه یافته بههای همکاری طبقاتی سازمانمنظور مدل -٣

 آملانی.



 یای مقاومت در برابر سلطهیافت که هرگونه تالش بر بانه میتاییدی بر این [عقیده] متعص ت رصفاحقیق

نظم  یاستالینیسم برقراری دوباره. آوردسلطه و حذف زنان را به همراه می موجود، اشکال نوین و هیوالوار

حق سقط جنین  .دانستی خود میدار را وظیفهزنان به عنوان همرس، مادر و خانهخانواده و ترویج نقش 

سازی کاربازتولیدی به عقب سیاست جمعی م محسوب شد،ی تزار جر روسپیگری همچون دوره ملغی شد،

های غذا های عمومی، بوفهشوییلباس مثال: در موارد مربوط به . برایاز میان برداشته شد و یا کامالبازگشت 

 ی آنبه واسطهای از اقداماتی بودند که نان حزب منحل شد. اینها فقط گوشهارگان ز  ،های عمومیگاهو اقامت

نابود کرد و به  ،روسیه برداشته شده بود ۱۹۱۷ای را که در انقالب های جسورانهی استالینیستی، قدمبروکراس

 .عقب برگرداند

وجود آمد که ، این تصور بههفتاد میالدی یدههها در امر رادیکال شدن تودهشکست در  یواسطهه ب

ط تغییر رشای هر افق رادیکالی برای شد که این تصور با [این ایده] همراه . وناپذیر استداری غلبهرسمایه

آمده دستهحقوق ب ،زمانی ینظر بیاید. در این دورههبنیافتنی رویایی دستزندگی فرودستان و ستمدیدگان 

محدود  ی مشخصهادر برخی کشور  ،چند بخش از جامعهه اگرچه فقط ب ،بود قطعیطبیعتاً یک پیروزی 

پس گرفته اقتصاد سیاسی  آمده توسطدستحقوق بهره وجود داشت که این خطر هموا عالوه بر آن،شد. می

های بنای شکستطریق بدیناین بود که  این موفقیت ها یروی دیگر سکه: خواهیم تأکید کنیم. اما ما میشود

. در نام این شکست نئولیربالیسم است، [چیزی] که برای رسمایه رضورت داشت ،مداوم و عمیق ما گذاشته شد

و دگرگونی رادیکال تحول  ی: ایدهرخ داد تغییریفمینیستی [جنبش] ر د طورهمینجامعه و  ر کلزمان د این

جای آن در بخش بزرگی از ه. و بشد منقطعرهایی مبارزه برای در نتیجه و  محو هاتودهی تخیل جامعه از قوه

دارانه ر دموکراسی رسمایهاصالحات د ه میانجیتدریجی حقوق ب یاسرتاتژی توسعه [جنبش] فمینیستی

داری نقد رادیکال رسمایه. "از درون" حاصل شود پردازانهبه شکل خیالحاال تغییر در سیستم باید جایگزین شد. 

که دموکراسی فاسد بورژوایی چیز بیشرتی  در حالی بدل گشت، شهروندیبه تالش محض برای گسرتش حقوق 

های اجت�عی نقد جنبش .های مردم نداشتلتی علیه تودهعدابهبود [وضعیت] و تسکین ظلم و بی برای

. داری استوار است، نظمی که بر روابط تولید رسمایهبیگاه نظم فرهنگی، اجت�عی و اخالقی را ادامه دادندو گاه

به  کشی از نیروی کار انسانی بنا شده،، که روی بهرهاز نقد خود نظم اقتصادی به دورهمواره ها اما این نقد

که به پرسش آنرهنگی، اجت�عی و اخالقی است، بیحافظ نظم ف ای کهنظم اقتصادی در نتیجهو  رسدر مینظ

 .ماندکشیده شود، بر جای می

د نرب  به نئولیربالیسم [استقرار]های هژمونیک فمینیستی در چند دهه ] سبب این شد که جریانی[وضعیت چنین

 نه این دولت .نشینی کننددموکراتیک" عقب هایارچوب "دولت] در چبر رس به رسمیت شناخنت حقوق [ زنان

ها انسان توسط مزدی میلیون بار کارخشونت این [دولت] ضامن استث�ر .دارانه استبلکه رسمایه ،طرفبی

 یبورژوایی بر حفاظت از مالکیت خصوصی به واسطههای دولت ی حاکم است. پایهاقلیتی انگل از طبقه

علیه  عدالتیرود بیانتظار می دولتیاز چنین  آنگاه شدگان بنا شده است.علیه استث�ر  خشونت یاجرای انحصار 

 !یت بشناسد و متخلف را مجازات کندزنان را به رسم

؛ چنین کاری را ندارد یخشونت محسوب شده و شوهر اجازهدر دوران کنونی تجاوز در زندگی زناشویی  اگرچه

آزار جنسی در خیابان  گرچها؛ ، نه عادت فرهنگیشودمیمحسوب نت جنسی خشو  یسوءاستفاده اگرچه

به  یی مطالبهواسطههشکلی متناقض ما بهاما ب خطر،جزیی و بی یامسئله و نه شودمحسوب میخشونت 



دقیقاً برعکس آنچه را که  ان توسط حکومت و سیستم قضایی،خشونت علیه زن ت شناخنت این اشکالرسمی

که توسط نظم مردساالرانه به ما تحمیل  یسازی رنجدر آشکار  در حقیقتیم. اهدست آوردهبخواهانش بودیم 

که ض�نت اجرایی دارند و پیش از  یدست آوردن حقوقهچنین برای بهم و هایی حاصل شدهپیرشفت شودمی

 هتقلیل داده شدفردی  یهمزمان اما خشونت مردساالرانه به مشکلمبارزاتی صورت گرفته،  ،این وجود نداشتند

 .قابل پیگرد و مجازات قانونی استکه 

خواستیم به این وسیله نشان دهیم که . میطبیعی به نظر نرسدارزه کردیم که ستم بر زنان ها برای این مبدهه

میان زندگی ما  درسیستمی است که  و مردساالری شدهی طبقاتی تنیده ساختارهای تبعیض جنسیتی در جامعه

 و خشونت بسیار افراطی، زننده[مبارزات ما] این شده که  یحاال نتیجه .رخنه کرده است نسانی ماو ارتباطات ا

عیب و دساالرانه با دولت و نهادهایش بیداری مر گذارند، در حالی که رسمایهمرگبار چند نفر را پیش چشم می

در [اع�ل] مجازات بیشرت شده  اشرسد و حتی توانایی، فارغ از هر مسئولیتی به نظر میکندنقص جلوه می

و تبه در مقابل قانون  دارانهگوید: "دموکراسی رسمایهو می ایستاده در برابر ماساالرانه داری مردرسمایه. است

های در این میان راست ".در برابرش مسئولیای فردی است، که تنها تو حاال رهایی مسئلهحق برابر داده است. 

ا اگر مسئله رصف: نداهداد گسرتشی فردگرایی لیربال به عنوان یکی از اشکالخودشان را کار، "فمینیسم" محافظه

دار بودن و "رسیدگی به همرس و ک زن ممکن است خواستار "حق" خانهبه حقوق فردی مربوط باشد، ی

یی "، و چیزهاانش کندبرای اینکه خود را "متام و ک�ل وقف تربیت فرزند خانواده" باشد، یا حق "رها کردن کار"

 از این دست.

 فردگرایی خود گیر افتاده یتلهرا متوقف کند، چرا که در  هاراستیدست حمالتفمینیسم لیربال قادر نیست 

های در پاسخ به پیروزی ترامپ و بحث [به ویژه] تا حد زیادی، های زنان رسارس دنیای تودهبسیج دوباره است.

به این سابق براین به  ،های آمریکاییکند. برخی فمینیسترا آشکار می بحران فمینیسم لیربال ،پیرامون آن

ند، لقب "فمینیسم سیاستمدارانی همچون هیالری کلینتون از حزب دموکرات مدافع آن هستفمینیسمی که 

 ، [فمینیسمی]را داردای سیاسی ی تبدیل شدن به یک جنبش تودهکه برنامه یفمینیسم اند. فقطتجاری" داده

رژیم استث�ر و مسبب فقر پیوند عصیان علیه  را باهای دموکراتیک برای حقوق بیشرت و آزادی که مبارزه

 .داری را رسنگون کردرسمایه توانچنین هدفی میتنها با باشد و  بخشتواند رهاییمیبه واقع  زند،می

 

 آرمانشهر ارتجاعی اصالحات و مجازات

به عنوان قربانیان  ،منجمله قوانین جزاییاز جانب نهادها، داری ی رسمایههادر نهایت ما در اکرث دموکراسی

انی خشونت جنسیتی، آزار و اذیت در حقیقت ما زنان همچنان قرب .شناخته شدیمتبعیض جنسیتی به رسمیت 

 یاستث�ر شویم. قربانی خانه می ها، مدرسه، اداره، کلیسا وتجاوز در خیابان ی جنسی،استفادهجنسی، سوء

 جانبی ما قربانی مت سالمتی و جا�ان متام می شود.به قیقابل تحملی پیدا کرده و که بعضا ابعاد غیر شویم می

 شویم." میکشی"زنهمینطور قربانی ها و جنگ

قدرت نیز شناخته قدرت بدانیم و بیکه ما خود را بیکند ساالری همچنان بر این مسئله پافشاری میاما مرد

گویی توان آن را نداریم که پایه و بنیان رسکوب را از میان  ٤.شویم که قدرتی ندارندبدل می ییانشویم. به قربان

. به مجرم را مجازات کندم که (باز هم به شکل فردی) همچنان به شکل فردی از دولت تقاضا کنیباید  برداریم.

                                                 
 خواهیم دوباره از آن خود کنیم.میای که باید سوژگی به دست آوریم، سوژگی -٤



نیروهای  هایی که از جانب، مجازاتیمهایی را منطقی بداناند اتخاذ چنین مجازاتاین شیوه ما را مجبور کرده

، که به متکین ما این رژیم اجت�عی نهادهای به باید است. رشدال در رسارس جهان در ح راستیسیاسی دست

ما به این  یدست آوردن اعت�د کورکورانهه برای ب. اعت�د کنیم کند،دهد و آن را تضمین میمرشوعیت می

ردانی که همراه نسبت به م کینه باید ؛نسل از زنان را از یاد و خاطر ما بزدایندمبارزات چندین  باید ،هادولت

زنان تحت  ند. باید پیوند همبستگی با دیگردارانه اسیرند، را در دل ما بکار کشی رسمایهما در زنجیر بهره

که  یو تحقیرآمیز قابل بیان و در نهایت نفرت علیه رشایط غیر  .استث�ر و رسکوب جهانی رسمایه را قطع کنند

های ما پاک از حافظهباید ، کنندو همچنان زندگی می گی کردهزند تحت آن  هموارهها انسان اکرثیت بزرگ

 است. را ایجاد کرده نربدمیل به مبارزه و موجود در طول تاریخ همیشه  [وضعیت]نفرت علیه  که شود. چرا

. دنپذیر سیستم را با متام وجود میعیفی باشیم که این خواهیم قربانیان ض" �یهای رسخ "نان و گلما زنانِ 

طور و همین -که ما  گزینیمرا برمی (نفرتی خالق علیه نظم اجت�عی فاسدی دهیم.را ترجیح می پویا ینفرت

ست ذهنی و شخصی نی ، نفرتیاین نفرت .کندبانی بدل میبه قر  را -ها انسان دیگر روی این کره خاکیمیلیون

ای رشاره بردگان را چونان قیام طبقاتی است که در طول تاریخ ه�ره ینفرت [بلکه] ،راندمی پیشه ما را بکه 

ه ، آن هنگام کاز زنان بهراسید، لوئیز میشل گفته است: "کمونارد پاریسی ۱۹در اواخر قرن  .ور کرده استشعله

 قد علم کنند. در این روز کهنیه جهان عل از هر آنچه آنان را احاطه کرده است احساس انزجار و نفرت کرده و

نی عاری از جها کنیم،مبارزه می نوین" برای این جهان های رسخ "نان و گلما زنانِ  شود".می زاده نوینیجهان 

 .است در بند کرده دوچندان را دستان زنانو  بسته ستان متام انسانیت رازنجیرهایی که امروز د

 

 !کنیمکنیم، مطالبه مینا �ی: متهای رسخگلحق ما برای نان و 

سه، مکزیک، اوروگوئه، فران زنان در آرژانتین، برزیل، شیلی، آملان، از املللیبین یهای رسخ، گروه، نان و گلما

همراه ه ب ٥.هستیم امللل چهارمفراکسیون تروتسکیستی بین و اسپانیا هستیم. ما اعضای ایاالت متحده ونزوئال،

یزه کنالند را به یدور�ای سوسیالیست آمریکایی لو مستقل، آموز و دانشجویدانشزنان ی کارگر، زنان طبقه

 کسی که سوسیالیست است و فمینیست نیست دوراندیشی ندارد،: "گفته بود ۱۹۱۴گذاریم که در اشرتاک می

ب فقط انقال  به این معنی معتقدیم دارد."نکسی که فمینیست است و سوسیالیست نیست اسرتاتژی  اما

 مهیاومیت را ماستث�ر را پایان دهد و اساس و بنیان برابری زن و مرد و رهایی از قی تواند نظاماجت�عی می

 .کنیممان را معرفی میسیاسی یاینجا نقاط محوری برنامهدر کند. 

 

 کمرت نه یک کلمه

گیریم. قوق زنان قرار میهای دموکراتیک و حبرای آزادی[نربد] در صفوف اول  های رسخ نان و گلما زنانِ 

چه از طریق - ی حاکمتوسط طبقهکه  کارگر یموجود درون طبقه های جنسیتیداوریهمچنین با پیش

مبارزه  جاگیر شده، -در بروکراسی سندیکایی کارگرانصفوف �ایندگان  چه از طریقنهادهای بورژازی و 

بعد از  به تواندمی م که مبارزه برای حقوق�نبر این عقیده نیستی ،برخالف دیگر جریان های چپکنیم. می

                                                 
ان املللی در آملان؛ حزب کارگر اند: سازمان انقالبی بینامللل چهارم را تشکیل دادههای تروتسکیستی برای بینهایی که فراکسیونسازمان -٥

ران امللل چهارم در بولیوی؛ جنبش کارگران انقالبی در برزیل؛ حزب کارگی کارگران انقالبی برای بینسوسیالیست در آرژانتین؛ اتحادیه

ی انقالبی در شیلی؛ طبقه علیه طبقه در اسپانیا؛ صدای چپ در آمریکا؛ جریان انقالبی کمونیستی در فرانسه؛ جنبش کارگری سوسیالیست

 امللل چهارم در اروگوئهی کارگران برای سوسیالیسم در ونزوئال؛ فراکسیون تروتسکیستی بیناتحادیه در مکزیک؛



های دیگر جریان یکه استالینیسم و همه چنان سیاسی، موکول شود،قدرت  انقالب و بعد از تصاحب

 یکه در مبارزه برای نظام این استما  ناپذیری اجتنابوظیفه باور داریم[چنین] اعتقادی دارند. پوپولیستی 

زنان برای بهرتین رشایط ممکن زندگی و حقوق دموکراتیک بنیادین را به پیش  یزهمبار  بدون استث�ر و ستم،

 دیگر احزابدر کنار  که ما جایی ا است. در کشورهایی مثل آرژانتین،م یسیاسی روزانه عمل. این بخشی از برد

داریم، رفقای  کرسیملی و پارملان ایالتی  یدر کنگره و هستیم چپ و کارگری یجبهه تروتسکیستی بخشی از

زنان برای حقوقشان  یجهت مبارزه مرجعیعنوان تریبون و ه های خود بکه از کرسی مشهورند ه اینب ما

 .کننداستفاده می

مستقل زنان در مبارزه برای حقوقشان  یابی: سازمانگویندکه می ایهای پوپولیستیهمچنین با موضع جریان

کارگر زمانی  یطبقه بلکه برعکس معتقدیم ، اشرتاکی نداریم.کندتهدید" میی کارگر را "یکپارچگی طبقه

ز قرار گیرد. اما اگر مورد تبعیض و یا تجاو اش تحقیر شود، طبقههم اند که یک زن از سوی برادر شو ضعیف می

ی کارگر در مقاومت علیه طبقه متام بر عهده بگیرند،خود شان را حقوقاحقاق مبارزه برای زنان کارگر 

ستیزی، ستم ی حاکم، با تقویت زنبلکه طبقه ،ما علیه تبعیض جنسیتی یمبارزه نهشود. تر میگران قویر استث�

 .سبب انشعاب استث�رشدگان می شودناسیونالیسم و  نژادپرستی ستیزی،جنسیتی، همجنسگراهراسی، خارجی

 فیزیکی. خشونت روانی، ده است، بسیار گسرت نان جوان و دخرتانخصوص علیه ز ه ب ،خشونت علیه زنان یدامنه

رهای جهان یکی از دالیل اصلی در بسیاری از کشو  و دخرتان قتل زنان و خشونت در محل کارو جنسی، 

ند. آنان آخرین اههستند که از نزدیکان قربانیان بودت مردانی ااکرث این جنایمسئول ومیر زنان جوان است. مرگ

های دولت یوسیلهه و ب ریشه دارد ی مردساالردر جامعه که هستند یخشونتطوالنی  یمرگبار زنجیره یحلقه

 د.ر یگمییت و مرشوعد شو میهای حاکم بازتولید داری و نهادهای رژیمرسمایه

خواهیم زندگی کنیم. کمرت. ما می ! نه یک کلمهپایان دهید خشونت علیه زنانبه زنیم: بنابراین فریاد می

های جنسی و رضوری برای کاهش پیامدهای خشونتاقدامات  یکه همهین است اها از دولتما  یمطالبه

 و دخرتان در دستور کار قرار گیرد. [اقداماتی] مانند پناهگاه برای قربانیان، حق دریافت توقف قتل زنان

ی هادسرتسی به وام کاری به میزان درآمد یک خانواده وحقوق بی در صورت غیبت از محل کار، کاملمزد دست

 ه.خانخرید بدون بهره برای 

های کمیته ماکنیم. بنابراین را سازماندهی می ی یکی از ما مورد حمله قرار گیرد، هزاران نفرگوییم وقتما می

کنیم. بیایید با هم سازماندهی مدرسه و محالت مسکونی سازماندهی می زنان را در هر محل کار، دانشگاه،

. این تنها ، را به پیش بربیمداری استدولت و احزاب سیاسی رژیم رسمایه زکه مستقل ازنان،  یجنبش رزمنده

 .را متوقف کنیم و شویم و آنر ماند تا با خشونت جنسی رودر ای است که برای ما زنان باقی میگزینه

 

 نمطمنئ و رایگا حق سقط جنین آزادانه،

جنین  شد�ان تصمیم بگیریم. ممنوعیت سقطدر بسیاری از کشورها ما زنان اجازه نداریم آزادانه برای مادر 

شود. در حال حارض فقیرترین زنان اغلب به همین می ایمنو غیر منجر به سقط جنین مخفیانه، غیرقانونی 

اغلب از  جان سامل بدر برند، یرشایط هولناک چنینرا دارند که از  میرند و آنانی که شانس اینمی دلیل

ی برای سقط جنین آزادانه و هنوز حق در رشایطی که برند.می شان رنجیبه سالمت ناپذیرانهای جرب آسیب

، نداریم، دسرتسی به لوازم کادر پزشکی مناسب به انجام برسد یلهیسه و که تحت رشایط بهداشتی و ب ،رایگان



 ارداری همچنان شامل محدودیت است.از ب گیریپیش

ها و شوند، کارفرمایانی که در کارخانهمحسوب میحم مزابرای کارفرمایان که کودکان ما  ستا این در حالی

زنند و یا زنان باز می رسهای نگهداری از کودکان هزینهاز پرداخنت ، گذارندهد کودک در اختیارمان �یمادارات 

 کلیسا و سیستم آموزشی به : خانواده، دولت،یک چیز برای�ن روشن استن حال کنند. در عیباردار را اخراج می

 واقعی نیستیم."زن  که "اگر مادر نشویم، :می گویند ما

زی وجود داشته باشد رو های رایگان شبانهها مهدکودکدر ادارات و کارخانه :ما این است که یمطالبهبنابراین 

برخوردار خواهیم زنان کارگری که باردار یا مادر هستند از حقوق کامل می. اش را کارفرما بپردازدکه هزینه

گیری در مورد [باردار شدن]، دسرتسی رایگان به لوازم م تا به آموزش [جنسی] برای تصمیمکنید. مبارزه میباشن

گیری در مورد عدم سقط جنین، و همچنین سقط جنین قانونی، ایمن و رایگان تصمیمپیشگیری از بارداری، 

ان جدایی متام و ک�ل دولت از کلیسا ما خواه .دسرتسی داشته باشیم تا به این دلیل جا�ان را از دست ندهیم

 .هستیم

 

 جان زنان سیاه اهمیت دارد!

کشی و رسکوب مبتنی بر جنسیت، رسکوب مبتنی بر نژاد نیز مشکلی داری، در کنار بهرهی تولید رسمایهدر شیوه

آفریقا، که  یی و متام قارهبه ویژه در کشورهایی نظیر برزیل، ایاالت متحده، هاییت این مسئلهساختاری است. 

کند. نژادپرستی محصول پوستان و تجارت برده است، صدق میشان به بردگی کشیدن سیاهی تاریخیمشخصه

سیاهپوستان برای رهایی  یهای تاریخ این کشورها، مبارزهاز مشخصهداری است. اما یکی دیگر خود رسمایه

که استالینیسم به آن خیانت  ای استقالل در آفریقاهآمریکا گرفته تا جنگ یدر قاره ٦کیلومبواست، از پیدایش 

 کرد.

زهایی پوست و مهاجر از متام چیزنان سیاه عیان است. بیش از همه، زنان سیاه ینژادپرستی در زندگی روزمره

کنیم، ویی با آن حقوق بیشرتی مطالبه میجنگیم و در رویار شود، چیزهایی که با آنها میکه به ما تحمیل می

غیرقانونی جان خود  به علت سقط جنین طوررسند و همینه قتل میپوستی که ببرند. ش�ر زنان سیاهرنج می

ثبات غال دارند و به ویژه از رشایط بیدهند، نسبتا بسیار باالست. این زنان به بدترین کارها اشترا از دست می

 بینند.پاری کار و دستمزد پایین آسیب میسکاری، برون

ر ی که بیشرت مورد استث�با رویکرد] سوسیالیستی و انقالبی باید به طور ویژه به آن دسته از کسانفمینیسمی [

ی زنان سیاه گیرند و بیشرت تحت رسکوب هستند، توجه داشته باشد. باید نشان دهد، تنها زمانی مبارزهقرار می

. داری پیوند بخوردر رسنگونی نظام رسمایهبی به منظو انقال  یکند که با مبارزهحلی فراگیر دست پیدا میبه راه

برد. به همین گی کشیدن سیاهان سود میبه بردهداری است که تا به امروز از بقایای چرا که این نظام رسمایه

د، کنه از جان و زندگی سیاهان دفاع میپا کنیم ک دلیل است که ما بر آنیم تا جنبشی را در رسارس جهان بر

جوییم. اندازی انقالبی در آن رشکت میای رسخ" (خصوصا در برزیل) با چشمه] "نان و گلجنبشی که ما [زنان

 ه شود.کارگر پذیرفت یباید از طرف متامی طبقه که برای ما اهمیت بسیاری دارداین مبارزه 

نه گو " از هاییتی هستیم. به عالوه، هر نیروهای به اصطالح "حافظ صلحبه همین منظور خواهان خروج فوری 

پوستان و د برابر برای زنان و مردان، سیاهکنیم. خواهان دستمز مپریالیستی در هر کشوری را رد میا یمداخله

                                                 
 گزیدند.ری (اغلب مخفیانه) در آن سکنی میدر برزیل که بردگان فرا مناطقی -٦



و ثبات و ادغام دوباره یدن به رشایط کاری بیپوستان، پایان بخشیدن به قتل زنان سیاه، پایان بخشسفید

 شود.ه آنان محول میشده بسپاریبرون مشاغلکه  غیرگزینشی متامی کارگرانی هستیم

پیوندیم. این ییزا ماهین، داندارا و دیگران میپوستی همچون هریت تامبن، رزا پارک، لوزنان سیاه یبه مبارزه

آورده و ادامه را به خدمت انقالب سوسیالیستی در توانیم آن ما می زنان از خود میراثی به جای گذاشتند که

د، به منظورمبارزه برنرنج می ه بود کسانی که بیشرت از امر کهنیی گفتلئو تروتسکی، انقالبی بزرگ، جادهیم. 

پوست خالصه شده است، نیرویی که در این جمله نیروی انقالبی زنان سیاهبرای امر نوین نیروی بیشرتی دارند. 

 قاتی آینده نیز نشان خواهند داد.طب یدر گذشته از خود نشان دادند و در روند مبارزه

 

 دکارگر را باز کنیراه زنان 

هایی که ثبات و کیفیت کاری و  دستمزد بسیار پایینی به ویژه در بخش، نیروی کار (رو به رشد) سازیزنانه

به مردان دستمزد از آنجایی که زنان نسبت  .بخشدتعمیق می ، رسکوب زنان را، و تداوم نابرابری شدیددارند

شوند، از ها حذف میاتحادیهند و تا حد زیادی از ساختار دار  کنند، رشایط کاری بدتریکمرتی دریافت می

قربانی  ما زنان در محل کار، در کنار رشایط استث�ر کارگر جهانی هستند.  یهای طبقهترین بخشاستث�رشده

برخورداری از به رصف زن بودن حق پیرشفت شغلی یا اصوال حق . نیز هستیمهای جنسی آزار و اذیت

ی گرفنت یک شغل فقط باید شود که مردان براای آغاز میتبعیض از لحظه .نداریم ار  شغلی هایفرصت

یا ثابت کنیم های�ن را نشان دهیم، بایست بدنکه ما می در حالی ها و تجربیات خود را نشان دهند،توانایی

 .دار شدن نداریم، یا انکار کنیم که فرزندی داریمکه قصد بچه

، زنان آمریکای نیز اروپا طورو همینشود. در آمریکا برابر میین و پناهنده چند این ستم برای زنان مهاجر

ها، اخراج اجباری، پیگرد پلیسی و آمیز برای خارجیقوانین تبعیض ازیی و رشق اروپا آسیا التین، آفریقایی،

ستیزی و خارجی پرستینژادزمان که هم . در حالیبرنددر بدترین مشاغل رنج می رو به افزایش کشیبهره

 های افراطی در حال پیرشوی است.سترا

اگرچه در  هستند. [اقشار] تریناستث�ر ترین و تحتستمدر کشورهای خود متعلق به تحتسفید حتی زنان غیر 

گرایان یا انتخاب هویت جنسی تصویب بعضی کشورها قوانینی علیه تبعیض، و برای [حق] ازدواج همجنس

تحت پیگرد پلیس و  ،شوندواقع میدر محل کار خود مورد تبعیض  و ترنس همچنانگرا زنان همجنس ،شده

چرا که برابری در برابر قانون به معنای  شوند؛و همچنان از اجت�ع بیرون گذاشته می نهادهای [دولتی] هستند

 .برابری در زندگی نیست

برای استخدام دامئی  ثبات،آمیز و بیطرهکار در رشایط مخابه  [بخشیدن] ا برای پایانم به همین دلیل است که

 و ابرآموزش برابر و امکان شغلی بر  ی کارگران، دستمزد برابر برای کار برابر، رشایط برابر و حقوق برابر،همه

های کنیم. ما خواهان تاسیس کمیتههای کاری بین شاغلین و بیکاران با دستمزد کامل مبارزه میتقسیم ساعت

، افزون بر این تبعیض را پایان دهید!. هستیم های کارگریاتحادیه یکاری و در متام هاییطمح یزنان در متام

عهده ه مسئولیت کار بازتولیدی را ب ،گذاردتولید تحت فشار می یداری زنان را در حوزهرسمایه که در حالی

این  کند.می چندانزنان را دو  یزانهفتد و کار رو ااتفاق می طور رایگان در خانههاین کار بازتولیدی ب .یردگ�ی

ی به گرایش ،های کارگریهمچنین در خانوادهو ، در برخی کشورهای پیرشفته و مراکز شهری در حالی است که

جای کدر هیچ وجود دارد که اکرثیت آنها زنان مهاجر هستند.  کارگران خانگیهای انتقال این وظایف بر شانه



ی کشورها چنین درهمو در فقیرترین مناطق  رود.از بین �یین شکل اکار خانگی بدون مزد به  جهان

ه چرا کطور کامل به زنان و دخرتان سپرده شده است. هکار خانگی تقریباً ب یافته و در روستاها،کمرتتوسعه

داران در کار خانگی بدون مزد نهفته است و مجبور نیستند برای این بخش از کار قسمتی از سود رسمایه

] یآنها (چیزهایی نظیر [تهیه یروزانه یهای بازتولیدی فعالیتگران پولی پرداخت کنند، کاری که الزمهکار 

برای نگهداری بخشی  مجبور نیستند کارفرمایان[به این طریق] همچنین  .خورد و خوراک، لباس و غیره) است

 دار، بیکاران،ت کنند (زنان خانهپرداخ یشوند، دستمزداز نیروی کار که برای رسمایه غیرمولد محسوب می

 ).کنند و اکرثا زن هستندندان نگهداری مییا کسانی که در خانه از ساملکارگران  یکودکان به مثابه نسل آینده

 باعث ی طبیعی زنان است،داری وظیفهکه بر طبق آن خانه فرهنگ مردساالرانه، تبلیغ و ترویجاز ح�یت 

 .قابل رویت باقی مباندن غیر دارااین دزدی رسمایه شودمی

داری. اما نظام تر از خود نظام رسمایهطوالنی بسیار، دانیم که ستم مردساالرانه هزاران سال قدمت داردمی

تحت ستم قرار دادن  ه میانجیبلکه ب ،مهیا کرده وجود مردساالری را ممتازرشایط داری نه فقط رسمایه

داری به به این وسیله رسمایه .است به آن قدرت بیشرتی بخشیده یی خاکارس این کرهتدر رس  زنها میلیون

ها زنی که خارج از [سپهر] ی میلیونبه واسطه ، چرا کهسازدمیتر متناقضی "گورکن" خویش را قدرمتندشکل 

. به تر کرده استوسیع کارگر را یصفوف طبقه ] کار مزدی تحت فشار قرار دارند،یکار خانگی، در [حوزه

به  هانکه در نظر بگیریم اکرثیت انسانتوانیم در مورد ستم جنسیتی صحبت کنیم بدون آ �ی ن خاطرهمی

 بخشد.تعمیق میزنان را از داری تث�ر متعلق هستند و ستم جنسیتی، استث�ر رسمایهتحت اس یطبقه

*** 

متام ثروت اجت�عی  یکنندهتولید  یعنی آنهایی که کارگران، تنهاکه معتقدیم  های رسخبه عنوان گروه نان و گل

و ستم را پایان دهند و  کشیبهره نظامتوانند می کنند،داران برای خود تصاحب می، ثروتی که رسمایههستند

یابد که خود را از یوغ ستم رها را در میان آنهایی می ، متحدانشخود علیه استث�ر یکارگر در مبارزه یطبقه

رنگ پوست، متایالت جنسی،  یواسطهه یوغی که ب ل و برابری خود هستند.استقال خواهان و خواهندمی

است که اتحادی به رهربی کارگران  چنینده است. تحمیل ش ناچیزهای از این قبیل به آنو ملیت  جنسیت،

 ییلهوسهکه ب ازی دولتیهای مختلف بورژو سیونینه اعت�د به اپوز کند،داری غلبه بر رسمایهبه واقع تواند می

 ی دیگری از کارفرمایانی را جایگزینهابخش که آنها فقط منافع شوند، چرارهربی می های مرتقی""بخش

 .کننداستث�ر نیروی کار ما زندگی می یوسیلههکه دقیقاً ب سازندمی

و احزاب  هادولتبا طور داران، همینارتباطات با رسمایه یمتامباید ستیم که ما بر این عقیده ه بنابراین

ولت و کارفرمایان کارگر که از د یطبقهظاهری �ایندگان  کنند و یا باکه عالیق آنها را �ایندگی می ایسیاسی

ست که ما از استقالل سیاسی کنند، قطع شود. و این بدین معناخیانت می به کارگران رصفاو کرده  ارتزاق

 .کنیم، دفاع میکنندبه این سمت حرکت میکه هایی ی گامو از همه کرده ی کارگر طرفداریطبقه

 یما برای تأسیس یک حزب انقالبی انرتناسیونالیستی از طبقه یبخشی از مبارزه ی ما برای رهایی زنان،مبارزه

یک انداز داری و کارگری با چشمانقالبی ضدرسمایه یکارگر در هر کشوری است. برای این هدف یک برنامه

خندق  به مثابه شامل تشکیل یک دولت کارگری ی انقالبی،وری است. این برنامهسوسیالیستی رض  انقالب

 .شودمیاستث�ر و ستم  ی اشکالداری و همهمحافظتی در نربد برای محو رسمایه

انداز شدگان، با چشمرشایط برابر و همگانی با متام ستمدیدگان و استث�ر  ی درنربد مان،یباد نربد برای رهایزنده



 ی سوسیالیستیبانقال 

کنونی ی هایی نهایی و قطعی زنان و متامی برشیت از زنجیرهار  باد انقالب سوسیالیستی به مثابه بنیانزنده

 ظلم و ستم

 " را بنا نهیمهای رسخاملللی زنان "نان و گلبیایید با هم گروه بین

 

 منبع: طبقه علیه طبقه

 ملانیی آ نسخه

 ی ترکی استانبولینسخه
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