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 ٨مارس در راه است گروھھا و گرايشات متفاوت بورژوائی بخصوص چپ سرمايه خود را برای
گراميداشت اين روز ،تحت عنوان جشن روز جھانی زن آماده می کنند .ھشت مارس ھمانند روز
جھانی کارگر از محتوای طبقاتی خود تھی شده و تبديل به يک جشن تشريفاتی و يک ابزار
دمکراتيک در خدمت نھادھای متفاوت دولت سرمايه در تقابل با مبارزۀ طبقاتی گرديده است .اين
روز آن چنان در نھاد ھای سرمايه ادغام شده است که در سال  ١٩٧٧النۀ دزدان )سازمان ملل
متحد( روز جھانی زن را به رسميت شناخت و طی قطعنامه ای از کشورھای عضو خود دعوت
کرد که اين روز را به جشن "حقوق زنان و صلح جھانی" اختصاص دھند.
روز جھانی زن ريشه در جنبش طبقاتی کارگران و مبارزۀ خونين پرولتاريا دارد .روز  ٨مارس
 ١٨۵٧در اعتراض به سطح نازل دستمزدھا و شرايط مشقت بار کاری ،زنان کارگر کارخانجات
نساجی آمريکا دست به تظاھرات زدند .پليس بشکل وحشيانه ای تظاھرات زنان کارگر را سرکوب
کرد که منجر به زخمی و دستگير شدن عده ای شد .سالھا بعد ٨ ،مارس  ١٩٠٧کارگران زن صنايع
نساجی آمريکا با خواست  ١٠ساعت کار روزانه دست به تظاھرات زدند که مجددا با سرکوب
وحشيانه پليس بورژوازی مواجه شد .سال بعد از آن کارگران با خواست ھای »حق رای زنان« و
ممنوعيت کار کودکان به تظاھرات پرداختند.
بتدريج اين روز ،به روز نبرد طبقۀ کارگر با بورژوازی برای کسب شرايط بھتر کاری و حقوق
اجتماعی تبديل شد .در سال  ١٩١٠در دومين کنگرۀ سوسياليستھا »کالرا زتکين« پيشنھاد »روز
جھانی زن« را داد که مورد موافقت کنگره قرار گرفت .با شروع جنگ امپرياليستی )جنگ جھانی
اول( ميليونھا مرد بعنوان گوشت دم توپ به جبھه ھای جنگ گسيل شدند که منجر به شکل گيری
جنبش ضد جنگ بخصوص از سوی زنان کارگر شد .نقش تعيين کننده را در اين رابطه ،زنان
کارگر روسيه تزاری و بخصوص کارگران صنايع نساجی پتروگراد ايفا کردند .در  ٨مارس ١٩١٧
کارگران زن صنايع نساجی پتروگراد دست به اعتصاب زده و با خواست »نان و صلح« خيابانھا را
تسخير کردند که عمال به جرقۀ انقالب روسيه معروف است.
در سال  ١٩١٣زنان خواستار »حق رای« بودند و برای آن تالش ميکردند ،اما با پايان يافتن جنگ
جھانی اول ،بورژوازی »حق رای« را به زنان بخصوص در کشورھای صنعتی چون آلمان،
بريتانيای کبير ،اياالت متحدۀ آمريکا و غيره اعطا نمود .علت اين امر ،نه اظھار لطف بورژوازی،
بلکه خود بورژوازی بر اين امر آگاه بود که جنگ جھانی اول دور جديدی از تاريخ را گشوده بود،
سرمايه داری وارد دوران انحطاط خود شده بود و ھمانطوری که انترناسيونال کمونيستی در سال
 ١٩١٩اعالم کرده بود ،عصر »جنگ و انقالب« شروع شده بود .ديگر پارلمان محتوای انقالبی
خود را از دست داه بود ،نمايشات انتخاباتی و سيرک پارلمان تنھا در جھت تقويت توھمات
دمکراسی بود .لذا بورژوازی در راستای منافع خود و برای مقابله با امر انقالب کمونيستی شروع
به تقويت توھمات دمکراتيک کرد و ھمچنان نيز ادامه ميدھد که چپ دستگاه سياسی سرمايه نقش
بسزائی در اين راستا ايفا می کند.

از ابتدای  ١٩٧٠جنبشی تحت عنوان »فمنيسم« شروع به رشد کرد که ريشه ستم بر زنان را نه
نظام سرمايه داری بلکه مردان ارزيابی ميکرد و می کند .فمنيسم با ھر نوع پسوندی )سوسياليستی،
انقالبی و غيره( يک ايدئولوژی ارتجاعی است و ھيچ ربطی به جنبش کارگری و سنت ھای آن
ندارد .طبق ايدئولوزی فمنيستی »مارگارت تاچر«» ،ھيلری کلينتون«» ،آنجال مرکل« و ديگر زنان
بورژوا در کنار ميليونھا زن کارگر ،ميليونھا بردۀ مزدی قرار می گيرند .دنيای زن کارگر با دنيای
زن بورژوا بيگانه است .دنيای زن کارگر يعنی استثمار مضاعف ،ستم مضاعف ،تحقير ،فرودستی،
خشم فرو خورده ،بغض گلو و در يک کالم يک جھنم زمينی و واقعی که نظام وارونۀ سرمايه داری
برای بشريت ارائه ميدھد.
زنـان بـورژوا جز تعداد معدودی که نقشی چون سازمان دھندگان استثمار طبقاتـی پرولتـاريا ايفـا
می کنند عمال در توليد اجتماعی ھيچ نقشی ندارند و به مفھوم واقعی کلمه زندگی طفيلی دارند.
ھمچون انگل ھا از ارزش اضافۀ طبقۀ کارگر )خون کارگران( که توسط مردانشان دزديده می شود
به حيف و ميل مشغول ھستند.
زنان بورژوا ھميشه از استثمار زنان کارگر دفاع کرده اند .زنان بورژوا وقتی در راس قدرت قرار
ميگيرند ھمان سياست ھای بورژوائی را بکار می برند که ھمکاران مردشان قبال بکار ميبردند .نام
»بانوی آھنين« بريتانيا ،مارگرت تاچر با بسته شدن دھھا معدن و اخراج و بيکار شدن و بی
خانمانی ھزاران کارگر مترادف شده است .ميزان »روحيۀ لطيف« اين جانی را در رسيدگی به
خواستھای زندانيان ارتش جمھوری خواه ايرلند شمالی ميتوان سنجيد که چگونه شاھد مرگ تدريجی
و پی در پی زندانيان در اثر اعتصاب غذا بود ،بدون اينکه ابتدائی ترين خواستھای آنھا را بپذيرد.
پذيرش زندانيان ارتش جمھوری خواه ايرلند شمالی بعنوان زندانيان سياسی و نه بعنوان جنايتکاران.
صدھا ھزار سرباز عراقی )در واقع کارگر در لباس نظامی( در جنگ اول خليج با سياست تاچريسم
قتل عام شدند.
تاريخ طبقه کارگر مملو از انسانی ترين ھمبستگی طبقاتی زنان طبقه کارگر بوده است .زنان طبقه
کارگر پرشورترين نبردھا را در تاريخ طبقه کارگر به ثبت رسانده اند .گاھا بخاطر شرايط شان
بيشتر از مردان طبقه کارگر با خطر مواجه شده اند .زمانی که فرھنگ طفيلی بورژوائی ،جايگاه
زن را فقط در خدمت مردان بودن ارزيابی ميکرد ،طبقۀ کارگر ھزاران ستارۀ درخشان از خود
ارائه داده است .رزا لوکزامبورگ ،کالرا زتکين ،الکساندرا کولنتای و ديگران تنھا چند نمونه آن
ھستند .اولين وزير زن در تاريخ بشريت ،الکساندرا کولنتای است که بعد از انقالب اکتبر به وزارت
رسيد .اين در حالی است که بورژوازی حتی برای زنان حق رای قائل نبود .روزا لوکزامبورگ
ھمچنان يک منبع الھام بخش برای پرولتارياست .آموزه ھای اين تئوريسين برجسته طبقه کارگر،
ھمچنان چراغ راھنما نه تنھا برای زنان طبقه کارگر بلکه برای مردان طبقه کارگر در نبردھايشان
ھست.
ريشه ستم بر زنان نه در خصوصيات ستمگرانۀ مردان بلکه در نظام طبقاتی و روابط توليدی
سرمايه داری است .تنھا با از ميان رفتن زمينه ھای مادی اين ستم يعنی روابط توليدی سرمايه داری

و بردگی مزدی است که زمينه ھای سلطۀ اقتصادی اين چنين ستمی نيزاز بين می رود .زنان کارگر
بازو در بازو با مردان کارگر ھمچون تنی واحد ،ھمچون يک طبقه بايد با نبرد ھای طبقاتيشان ،نه
تنھا خودشان را بلکه به زندگی طفيلی زنان طبقۀ بورژوا نيز خاتمه دھند و يک زندگی شايستۀ
انسانی برای بشريت بوجود بياورند .تنھا افق پيش روی طبقۀ کارگر مبارزۀ طبقاتی است و رھائی
واقعی زنان تنھا در جامغۀ بدون طبقۀ کمونيستی امکان پذير است.
فيروز اکبری
 ١٠اسفند ١٣٩٠

