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 یجنبش زنان و جنبش کارگررابطه سمينار 
  ١٣٩٤ ماهدی جمعه چهارم 

 
گزاري اين يل بردالاز جمله  .گزار شدزنان بر جنبش وكارگري جنبش فعاالن تعدادي از اين سمينار با حضور  -كانون مدافعان حقوق كارگر  

ل ناگزير نظام حاكم بر جهان است كه محصو كنيممي از يك سو در جهاني پر از خشونت و تبعيض زندگي هك به اين اشاره كردتوان ميسمينار 
اين نظام  رتالش را براي تغيي دو جنبشي كه به گونه اي اساسي بيشتريند. شكافي بين اين دو جنبش وجود دار و از سوي ديگر فاصله و

  .ددهنمي انجام سودمحور

تعرض كرده است. همه چيز را به كاال تبديل كرده تا از  هاي زندگي انسانهابه همه بخش داريسرمايهكنيم كه نظام مي امروز در جهاني زندگي
مدام در تالش  داريسرمايه. كنندمي سرشاري را نصيب سرمايه داران هايي هستند كه سودكاالبه مثابه  زنان همدر اين نظام آن سود ببرد. 

با در خدمت گرفتن كند: با در خانه نگه داشتن زنان براي بازتوليد رايگان نيروي كار، ي گوناگون اين سودآوري را بيشتر و بيشتر هااز راه است تا
  ...كااليي با سودآوري بسيار باال در صنعت سكس وبه مثابه يا  با دستمزدهاي بسيار اندككار به عنوان نيروي آنان 

براي زنان اين فرودستي در اشكال مختلف بر زنان تحميل شده است. جنگ در منطقه خاور ميانه شرايط را  بردگي و خشونت و ،امروزدر دنياي 
) وجود ندارد، آنان كه فرودستجوان و هيچ كس (مرد ، زن و كودك و پير بسيار بسيار دشوارتر كرده است. در شرايطي كه امنيتي برايمنطقه 

شوند. در اين مي بيشترين صدمات را متحمل برخوردارند، قدرت كمترين از نئوليبراليمحور و سودساالر مدار و مردترند و در ساختار قدرت
به صورت برده جنسي يا برخوردارند نيز بي بهره اند.  داريسرمايهن در كشورهاي پيشرفته از حقوقي كه زنازنان بسياري از ، منطقه از جهان
قرار  هاع و اقسام خشونت، مورد انواهستندها مايهآوري سرمايه داري براي سودرت كاالئي در دستان نظام سرو يا به صو شوندمي خريد و فروش

انساني دست به ي متفاوت عليه اين روابط غيرهازنان به شيوهدر چنين شرائطي  و... اندبي بهره، از حداقل امكانات بهداشتي، آموزشي گيرندمي
دست گرفته و از زندگي و شرافت خود ه سالح بند كه ه جيح داداز زنان و دختران تر برخيديگر  مناطقدر كوباني و  .زنندمي مقاومت و مقابله

  اقدامي انجام دهند.عليه اين خشونت بي حد واندازه خود بايد انديافتهدر ه، چرا كدفاع كنند

، مقابله و تالش براي تغيير است. اين نظام مقاومتموجود ستم واستثمار موجود تنها راه در مقابل اين همه نابرابري و تبعيض و روشن است كه 
مظاهر  با فقط نه كه ييهاجنبش. دارند عهده به اجتماعي يهاجنبش كه است كه ايوظيفه اين مورد تعرض قرار گيرد. هابايد در همه زمينه

  .و بنيادي آن هستند ايتغيير ريشه كنند بلكه خواستارمي مبارزه هاو ستم هااين نابرابري

تالش  پويا و در يي هستند كه با سابقه ي طوالني در مبارزه با ستم و استثمار موجود هموارههاجنبش كارگري و جنبش زنان از جمله جنبش
جتماعي و جنسيتي است اما از هم ي موجود و دست يافتن به عدالت اهابوده اند. اما متاسفانه با آن كه هدف نهايي هر دو رفع ستم و نابرابري

  .دورند. فاصله و شكافي بين آنها وجود دارد. چرايش را بايد بررسي كرد و در اين روند به چگونگي رفع اين شكاف و فاصله اقدام كرد



و... براي رسيدن به  ، معلمان، دانشجويانمانند جنبش محيط زيست هاي اجتماعي، از جنبش زنان و كارگري گرفته تا ساير جنبشهاجنبش
مختلف اين نظام را مورد تعرض قرار دهند. اين نيست كه كارگران فكر كنند اگر مساله دستمزد و معيشت آنان حل  جوانبافشان بايد از اهد

. بنيان اين نظام خواهد شداز نظر قانوني و فرهنگي تغييراتي در شرايط زندگي زنان بوجود آيد مساله حل اگر شود مساله حل است و يا اينكه 
   بايد از بين رود. ،بردمي استثماري كه از هر نابرابري طبيعي سود استثمار است.

مي را تحمل ايدوگانه و چندگانهستم زنان  مردساالر و محور سود نظام اين در كه اين دليل به اما بنيادي است ايحل تضاد طبقاتي مساله
قدرت سياسي قرار بگيرد و ستم  در كارگر طبقه اگر كنندمي از دوستان كارگر فكر يبخش .به اين ستم ويژه بر زنان توجه شودد ، نياز است كنن

 در هاگرايش برخي ديگر سوي از. ندارد وجود زنان مستقل جنبش به نيازي و شودمي حل خود خودي به زنان و استثمار محو شود مساله
  ...دارند توجه مردان و زنان ميان نابرابري اجتماعي و فرهنگي مظاهر رفع به تنها هم زنان جنبش

در  ي استتالش طرح شود ومختلف  نظرات و هاديدگاه تا سمينارهايي اين گونه، گامي هستند در اين جهتسيار است. حرف در اين زمينه ب
ي بسياري هااستا بايد براي پرسش؛ امري كه براي نزديكي آنها ضروري است. در اين ريگردو جنبش اجتماعي بزرگ از يكد راستاي درك اين

  :پاسخ پيدا كرد

  ؟نقاط مشترك جنبش زنان و جنبش كارگري چيست

  ؟تواند باشدمي ارتباط جنبش كارگري و زنان چگونه

  ؟آيا اساسا جنبش مستقل زنان ضروري است و يا اين كه مسايل زنان در زيرمجموعه جنبش كارگري حل خواهد شد

 مانند ييهاحوزه در جنسيتي برابري يا حاكم نظام واستثمار ستم يهاوبند قيد از رهايي: كنيممي ونه تعريفچشم انداز جنبش زنان را چگ
   ؟...و اشتغال انتخابات،

 توانمي و آيا اساسا ؟اجتماعي است ايفقط مسالهي اقتصادي دارد يا هان ستم بنيانمسايل فرهنگي است يا سياسي؟ ايريشه ستم بر زنان 
  ؟ي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي را از هم جدا فرض كردهاحوزهزنان در مسايل 

  ؟كنيمداليل فرودستي زنان را چگونه تبيين مي

  ؟هاي اجتماعي و سياسي در امور جامعه به معناي رهايي آنان است شركت و حضور زنان و نقش برابر در عرصهصرفا آيا 

ادگي بايد پرداخته شود و با آن مبارزه كرد و يا مرد ساالري در حوزه عمومي و دولتي ساالري فقط در حوزه خصوصي و شخصي و خانوآيا به مرد
  ؟هم بايد مد نظر قرار گيرد

...  

  و اين كه در نهايت چاره چيست؟ 

  د.شمباحث و گفت و گوهاي اين سمينار به تدريج منتشر خواهد 


