
 

 

 تبعيض عليه زنان در بعد جهانی
 

 ناهيد جعفرپور

 

 

ات اجتماعی و مين عدم وجود تا خشونت و استثمار،تبعيض برزنان در بعد جهانی،
 که بطور يمال شده  زنان می باشند پاآن وجوه قابل رويت حقوق تنها .....  و آموزش بعد

  . در هم تافته شده اند با مکانيسم نابرابری اجتماعی و قدرتهانیج

 

روز جهانی زنان درست بمانند تمامی سالروز و بخصوص درمارس چرا تنها در ماه 
های ديگر تالش می شود توجه عموم به اين تم ها که معموال توجه کافی به آن نمی شود 

روز جهانی ايدز و همچنين روز جهانی آب می تواند برای اين ادعا . خته شود،بر انگي
مسلما کسی مخالف اين نيست که تم های مهم حضور باالئی در . مثال های خوبی باشند

چه کسی می تواند بطور جدی مفهوم سالروز ايدز يا سالروز . افکار عمومی پيدا نکنند
  آب را رد نمايد؟

 

 روز به  ماه و اين که تنها در ايندنرگز به اين ايده خالصه نمی شوهصورات فمينيستی ت
 اين روز درباره زنان و اين ماه ويک مشکل حل نشده اجتماعی اشاره گردد و در 

 روز زنان و نقش اجتماعی آنان ارج گذاری  ماه و اينعيت آنها فکر شود و يا در اينوض
. گردد  

 

ه و بعنوان کسانی که برای احقاق حقوق خود زنان بعنوان مجريان آگادرست است که 
همين اما  . روز قرار گرفته اند ماه و ايندر مرکز اينتاريخا مبارزه و عمل می کنند 



روزی که سمبل مبارزه زنان کارگر در . مسئله در باره اول ماه مه هم صادق است
ارش زنانه نهم در جهان کنونی که چهره فقرش و چهره استثمآ. ستجنبش جهانی زنان ا

 جهانی که پايداريش بر مبنای هر چه بيشتر ستم و بهره کشی و فشار از نيروی. است
هنگی و اجتماعی در اين  برابری های اقتصادی، سياسی، فر دقيقا بحث. زنان استارزان

مسئله ای که متاسفانه در مرکز افکار عمومی قرار نمی گيرد و . روز معنا پيدا می کند
 درست بمانند سالروز .پيدا می کندمه و ارج گذاری آن چهره ای مردانه همواره اول ماه 

جهانی سازی نئوليبرالی ....... ايدز و سالروز آب و سالروز محيط زيست و سالروز
مرکز توجه اش استفاده بی نهايت از نيروی کار ارزان زنان در تمامی ابعاد ممکن است 

 و در نهايت عملکردهای نظامی اين  آنیو پيامدهای اقتصادی، اجتماعی و زيست محيط
 بر زندگی زنان تاثيری مستقيم و کشنده و مرگبار داشته سيستم بربری و نو استعماری

.با نگاهی به جنگ های دهه اخير به اين ادعا بيشتر پی خواهيم برد. است  

 

اين آنچه مسلم است وظيفه تمامی زنان آگاهی که به جامعه با نگاهی انتقادی می نگرند 
ينوسيله بتوانند در باره معضالت و است که از تمامی اين روز ها استفاده نمايند تا بد

مشکالت اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و زيست محيطی ای که سد راه برابری جنسيتی و 
عدالت اجتماعی و زندگی در خور شرف انسانی صرف نظر از جنسيت است به بحث و 

. در مرکز توجه افکار عمومی قرار دهندگفتگو پرداخته و اين بحث ها را  

 

 فمنيست آلمانی در مصاحبه ای با روزنامه فرانکفورتر رونشاو می آليس شوارتزر
 مارس را بايد برداشت زيرا که تنها يک روز برای   دلخوش کردن زنان ٨" نويسد
ر اين روز را سوسياليست ها نام گذاری نمودند آنهم بخاطر اعتصاب زنان کارگ". است

 بر عليه چپ ٧٠رب اوائل سال های اما جنبش زنان در غ. خارخانه جات پارچه بافی
در آن زمان چپ های . های مردساالر اعتراض نمود و بدين طريق اعالم موجوديت نمود

غرب با وجود اينکه طرفدار آزادی دهقانان بوليويائی بودند اما زنان و دوست دختران 
ست کردن و اعالميه تايپ کردن و بچه بزرگ کردن وا خود را همچنان به کار قهوه در

حتی درکشورهای موجود سوسياليستی هم در رده های باال حضور زنان . می داشتند
از اين روی من فکر می کنم از همه بهتر اين است که روز دلخوش کنک . وجود نداشت

زنان و " ها  روز سال را تبديل به روز انسان٣٦٥زنان را کنار بگذاريم و بجای آن 
  ". تبديل نمائيم" مردان

 



اما .  خاص خود را دارد تجهيز فمينيستی به همراه خود عملکردهای متنوع و قدرتتفکر
ين عملکرد ها مورد مخاطره جدی قرار گرفته و مرتبا کم رنگ تر در جهان امروز ا
فکرات خويش اگر که فمينيست ها مرتبا به جهان پيرامون خود و به ت. جلوه داده می شوند

به صورت انتقادی نگاه ننمايند و به بحران هائی که مرتبا فمنيست ها را دوره می کند 
و بخصوص به بخش آگاه آن نپردازند و رنجی را که در شرايط امروز جهان به زنان 

که اين خود پيامد پروسه دردناک زندگی در جهان سرمايه داری کنونی و وارد می شود 
 در اين صورت  را مورد تجزيه و تحليل و نقد قرار ندهندرالی استجهانی سازی نئوليب

سازماندهی همبستگی . نمی توانند در مقابل اين خطرات به موقع عکس العمل نشان دهند
در بين المللی زنان در زمانی که رژيم جهانی بازار با قدرت به استثمار بی سابقه زنان 

و مناسبات سرمايه داری گذشته مشغول است، بی شک با زمان گذشته سرتاسر جهان 
می بايست بدنبال اشکال متفاوت از سازماندهی بود که بتوان . فرق های اساسی دارد

توسط آن همبستگی بين المللی زنان را قابل رويت نمود و رابطه زنان جنوب و شمال 
ی منطقه ای مبارزه بر عليه رژيم هاجهان را برای انتقال تجربيات منطقه ای و راه های 

 در تمامی زمينه ی بدون برابر جنسيتیعدالت اجتماع. و رژيم جهانی بازاربرقرار نمود
 در جهان کنونی سياست و .ها هيچ مفهومی نخواهد داشت و سرانجامی نخواهد داشت

ن برای بنابراي. دناقتصاد و فرهنگ و اجتماع تحت تاثير مناسبات بازار جهانی قرار دار
برقراری برابری جنسيتی ميبايست در تمامی اين زمينه ها به مبارزه پرداخت و دخالت 

زمان آن که زنان تنها برای رسيدن به اهداف خود و در بلوک خود مبارزه . مستقيم داشت
اهداف سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اجزاء غير قابل . نمايند گذشته است

برای نيل به اهداف خود بايد سازماندهی ای مناسب اين شرايط فمنيست ها . تقکيک اند
مسلم  .پيدا نمايند و برای رسيدن به برابری جنسيتی در تمامی اين زمينه ها فعال باشند

 ر و دشوار نمی بايست از خواست ها و شعار هایاست که هيچگاه در اين راه ناهموا
يير جهان و برقراری عدالت  برای تغمختص خود حتی ذره ای عقب گرد نمود اما 

از اين روی . اجتماعی ای همراه با برابری جنسيتی راه چاره ای ديگر وجود ندارد
بررسی اشکال نوين سازماندهی امر مسلم و ضروری پيش روی جنبش فمنيستی و جنبش 

. زنان چه بطور منطقه ای و چه بطور جهانی است  

 

اشکال جامعه ای که در آن .  در جامعه داردبرابری جنسيتی نياز به يک تغييرات پايه ای
 از  زاد و ولد می کنند رامتفاوت مناسبات وابسته ای که مناسبات نابرابرجنسيتی را مرتبا

سر گذرانده باشد و برای برابری جنسيتی در همه زمينه ها برنامه ريزی پايه ای کرده 
ی اجتماعی از مسير حق حضور در تمامی بخش های اجتماعی و در نتيجه برابر. باشد

حق بر مناسبات اقتصادی و خواست دسترسی برابر به مقام های رهبريت در اقتصاد، 



در اينجا بحث من موضوع مقام و کسب شانس برای زنان . سياست و فرهنگ می گذرد
و دسترسی به شرايط ورود به بازار نيست بلکه موضوع بر سر باال بردن کيفيت شغلی 

نين جامعه ای ديگر مرکز قدرت و مناسبات رهبريت در اختيار در چ. توسط زنان است
يک جنس قرار ندارد بلکه بر مبنای مهارت ها و ظرفيت ها و دانش فردی رها از 

.جنسيت جامعه سازماندهی می گردد  

 

شرايط بد کاری و دستمزد های اندک نيروی کار زنانه محدوده های آزاد تجاری و 
ن های چند مليتی چرخ های  سرمايه داری نئوليبراليسم را کارخانه جات استثمارگر کنسر

به اين مشخصات می بايست سرمايه گذاری های خارجی هم را اضافه نمود . می چرخاند
که رشد و صعود درآمد منفعت گران و بدنبالش فقری عريان که در درجه اول گريبانگير 

 را بر زنانهرچه بيشتر استثمار و تبعيض را باعث شده است که اين خودزنان است 
زنان کارگری که با دستمزد های اندک استثمار می شوند نه تنها به . موجب شده است

موتور های فقر گسترده جهانی تبديل شده اند بلکه همچنين به موتور اقتصاد بازار جهانی 
ا کسانی که خود را ب. و اقتصاد ليبراليزه شده و مدرن و جهانی سازی هم تبديل گشته اند

بازار جهانی مشغول می سازند به تئوری و ضعف های آمار های و ارقام و اطالعات 
بازار واقف شده و نتيجه می گيرند که تجارت آزاد هيچ عالقه به از بين بردن نابرابری 

ند هر چه بيشتر اهای جنسيتی نداشته و برعکس تالش می کند آنرا شدت بخشد تا بتو
کی از کارزار های مهم جهان فمينيست است که بدون حل آن در واقع اين ي. استفاده ببرد

.و بدون درگير شدن با آن نابرابری جنسيتی از بين نخواهد رفت  

 

طرفداران نئوليبرال آزادی زنان تالش می کنند که مشکل جنسيتی را غير سياسی ساخته 
خام را زنان سياست جنسيتی تفکر نئوليبرالی که تالش دارد . و مسيری فردی به آن بدهند

 شرايط .سازد ميبايست در مرکز توجه و بحث های تمامی فمنيست های جهان باشد
تالش برای . زندگی زنان در مناطق مختلف جهان بسيار گوناگون و گاها متضاد هم است

شناخت متحد و زبان سياسی متحد که بتواند جهت های متفاوت و جنبش های متفاوت و 
فاوت زنان را فعال سازد و اهداف مشترک سياسی و موقعيت ها و جريان های مت

اجتماعی برای مبارزه متحد در راه برابری جنسيتی در تمامی زمينه ها را به وجود 
از . گردديکی ديگر از تم های مهم فمنيست ها در سطوح منطقه ای و جهانی بايد آورد، 

 که آليس می گويد سوی ديگر وظيفه چپ هاست که نه تنها در ماه مارس بلکه همانطور
مسئله زنان را محور بحث ها و مبارزات خود سازند زيرا که در تمامی روزهای سال 

بزبان ديگر کليد هر جامعه . تنها شرط عدالت اجتماعی رهائی از نابرابری جنسيتی است
  .آزاد و ايدآلی حل مسئله زنان است



 
 

 

 


