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سرمایهداری و چرایی فرودستی زنان؟

سرمايهدارى و موقعيت زنان
جامعهى سرمايهدارى سرشار از تبعيض و
نابرابرى است .و زنان ،اين نيمهى جامعه،
رنج و شكنج تبعيض و نابرابرى آن را نه
تنها به مراتب بيش از نيمهى مردانه زندگى
مى كنند ،كه تضييقات عــذاب آور پدر/
مردساﻻرى را هم بر تن مىكشند .زنان با
انواع خشونتها و آزارهاى جسمى و جنسى،
در خانواده و در جامعه ،مواجه هستند؛ از
دستمزدهاى نازلتر و امكانات آموزشى و
تخصصى كمتر بهره مىبرند؛ در صف مقدم
ُ
تعديل نيروى كار قرار مىگيرند؛ بيشتر در
دايرهى فقر و فﻼكت اسير مىشوند؛ كمتر در
حوزهى تصميمگيرى و سياستگُذارى كﻼن
جامعه امكان حضور مىيابند؛ »جنس دوم«
به حساب مىآيند و به موقعيت »فرودست«
جامعه رانده مىشوند.
بنا به آخرين دادههــاى آمارى نهادهاى
بينالمللى سرمايه:
  ١٣٠ميليون دختر بين  ٦تا  ١٧سال امكانتحصيل ندارند؛
  ٦١درصد زنان جوان ،در ردهى سنى ١٥تا  ٢٤سال ،خواندن و نوشتن نمىدانند؛
  ٤١هزار دختر زير  ١٨سال ،هر روزه ،بهاجبار به خانهى شوهر مىروند .و در هر
سال ،حدود  ١٤ميليون دختر نوجوان ،به
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جاى بازى و تحصيل ،مادر مىشوند؛
  ١٦٠٠زن و بيش از  ١٠هزار نوزاد ،هرروزه ،به علت فقدان امكانات بهداشتى در
دوران باردارى و زايمان ،جان مىدهند؛
 يك زن از هر سه زن جهان ،در حدود ٣١درصد از زنان  ١٥تا  ٤٩ساله ،يعنى بيش از
 ٨٥٢ميليون نفر ،خشونت جسمى يا جنسى
را تجربه كردهاند .و حدود  ٢٠٠ميليون زن
نيز مورد خشونت عُريان ،ختنه و مُثلهسازى
جنسى ،واقع شدهاند؛
 هر ساله ،حدود پنج هزار زن ،به ويژهدر كشورهاى اســﻼمزده ،به دليل آنچه
نقض قوانين و سُ نن مذهبى قلمداد مىشود
 رابطهى دوستى يا جنسى قبل از ازدواج-قربانى قتلهاى »ناموسى« مىگردند؛
  ٧٥درصد كارهاى مراقبتى  -نگهدارى ازكودكان ،سالمندان ،و بيماران خانواده ،كه
بخش مهمى از كار رايگان و بدون دستمزد
خانهدارى و عامل مهمى در وجود »شكاف
جنسيتى« در جامعه است -به وسيلهى زنان
انجام مىشود ٦٥٦ .ميليون زن در سن كار،
در گُسترهى جهان ،تماموقت ،و دهها ميليون
ديگر پارهوقت ،به اين گونه كارها اشتغال
دارند .كارهاى مراقبتى زنان ،بالغ بر ١٠,٩
تريليون دﻻر در سال مىشود و  ١٣درصد
توليد ناخالص جهانى را در حالى تشكيل
مىدهد ،كه سرمايهدارى براى آن كمترين
هزينهاى متحمل نمىگردد؛
 زنـــان ،در كشورهاى پيش رفته ىسرمايه دارى ،به طور متوسط  ١٦درصد
كمتر از مردان دستمزد دريافت مىكنند .و
اين تفاوت در بسيارى از كشورهاى آسيايى
و آفريقايى و ...حتا به بيش از  ٧٠درصد
مىرسد؛
در تازهترين گزارش »يوروستات«» ،مركز
آمار اتحاديهى اروپــا« ،ميانگين تفاوت

٣

دستمزد مردان و زنان در كشورهاى اين
اتحاديه ،حدود  ١٦,٢درصد است .در
جمهورى چك به  ٢١,٨درصد ،در آلمان
 ٢١,٥درصد ،در بريتانيا  ٢١درصد ،در
اتريش  ،٢٠,١در فرانسه  ،١٥,٢و در اسپانيا
به  ١٤,٢درصد مىرسد .در سوئد ،كه يكى
از بهترين كشورهاى جهان سرمايهدارى از
حيث برابرى زنان تلقى مىشود ،نيز يك زن
به طور متوسط در حدود  ١٣,٣درصد كمتر
از يك مرد دستمزد مىگيرد!
بيش از نيمى از نيروى كار در آمريكاى
شمالى ،آسياى شرقى ،اقيانوس آرام و
جنوب صحراى آفريقا ،و حداقل  ٤٠درصد
از نيروى كار در سراسر جهان سرمايهدارى،
بدون احتساب دهها ميليون زن كارگرى كه
به كار خانهدارى مىپردازند و در آمارها
ملحوظ نمىشوند ،زن هستند .دهها ميليون
زن كارگر ديگر هم ،به دﻻيلى چون كار
خانهدارى يا الزامات ارزشافزايى سرمايه،
پارهوقت كار مىكنند .اگر از كار پُر مشقت
خانهدارى در گُذريم ،كه »كار« محسوب
نمىشود و دستمزدى هم ندارد ،اما ،ماهيت
پارهوقت كار دهها ميليون زن يك عامل
اصلى دستمزد نازل و موقعيت فرودست
آنان است .ميزان زنانى كه به كار پارهوقت
اشتغال دارند ،در گُسترهى جهان ،سه برابر
مردان تخمين زده مىشود .در استراليا نرخ
كار پارهوقت زنان  ٣٨درصد ،در هلند ٦٠
درصد ،در انگلستان  ٣٩درصد و در آلمان
 ٣٨درصد است .در كشورهاى آسيايى،
آفريقايى ،آمريكاى ﻻتين و ...نرخ كار
پارهوقت به مراتب بيش از اينهاست .در
اين كشورها ،ميليونها زن ديگر كه به شماره
هم نمىآيند ،در اقتصاد غيررسمى  -توليد
خانگى ،كارگاههاى كوچك ،و -...فعاليت
مىكنند .به نمونه ،در هند ٩٤ ،درصد زنان
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كارگر در اقتصاد غيررسمى ،با دستمزدهايى
به شدت نازل و بدون كمترين امكانات
بهداشتى و بيمههاى اجتماعى و درمانى ،به
كار گرفته مىشوند .در مناطق آزاد تجارى در
آسيا ،آمريكاى ﻻتين و آفريقا ،نيز در حدود
 ٩٠درصد نيروى كار را زنان كارگر تشكيل
مىدهند ،كه در شرايطى به شدت غيرانسانى،
بدون ساعات كارى منظم و حمايتهاى
قانونى ،با دستمزدى بسيار نازل ،به بردهگى
كشانيده مىشوند و بر انبوه ارزشافزايى
شركتهاى مُعظم سرمايهدارى مىافزايند.
شوربختى زنان در شورهزار سرمايهدارى به
همينها پايان نمىيابد .اگر كار پُر مشقت و
بدون دستمزد خانهدارى ،براى توليد نسلى
و بازتوليد نيروى كار مورد نياز سرمايه،
را هم در نظر آوريم ،در حدود دو سوم
كار انجام شدهى جهان سرمايهدارى ،براى
انباشت و ارزشافزايى ،توسط »جنس دوم«
انجام مىگيرد .و اين همه در حالى ،كه تنها
 ١٠درصد دستمزدهاى پرداختى به نيروى
كار ،در گُسترهى جهان ،به زنان اختصاص
دارد! اقتصاد سرمايهدارى جهانى به نيروى
كار زنان به شدت وابسته است .بدون وجود
صدها ميليون زن كارگر ،با نيروى كار ارزان،
كه بخش عُمدهاى از آن به رايگان هم صورت
مىگيرد ،سرمايهدارى هرگز توان و امكان
انباشت و ارزشافزايى در اين حجم انبوه
را نمىيافت.
تبعيض و نابرابرى زنان ،البته ،حكايتى
غمانگيز و ديرينه است .و در اعصار پيشين
نيز به وسعت و شدت وجود داشته است.
سرمايهدارى ،اما ،تمامى ا َشكال زنستيزى
آن اعصار را به مثابه جزيى ،جزء مُهمى ،از
ساز و كار سُ لطهى اقتصادى -سياسى خود
جهت فرودستى زنان و بيشترين بهرهكشى
از نيروى كار ارزان آنان به كار گرفته است.
فرهنگ زجرآور پدر /مردساﻻر و قوانين
و سُ نن عتيق و كبره بسته ى مذهبى در
انداموارهى سرمايهدارى درهم تنيده شدهاند،
تا بندهاى فرودستى و تمكين »جنس دوم« به
مقدرات سرمايه را تحكيم نمايند و نيروى
كار ارزان صدها ميليونى آنان را به توليد
انبوه انباشت و ارزشافزايى سرمايه مجبور
گردانند .صدها ميليون زن در نُقطه به نُقطهى
جهان معاصر ،به دليل الزامات سرمايه،
به تحمل كار خانهدارى ،ارائهى خدمات
جنسى به مردان ،و دهها كار پُر مشقت ديگر
اجبار مىيابند؛ و انبوهى از آنان ،همزمان،
بردهگى مزدى در مراكز و موسسات كار را
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با دستمزدى به مراتب نازلتر از كارگران
مرد تجربه مىكنند؛ تا چرخ سرمايه بر تن و
جان لهيدهى آنان بچرخد!
در بخشى از جهان سرمايهدارى ،بختك
مذهب و پدر /مردساﻻرى ،زندگى انسانى
و امكان شُ كوفايى صدها ميليون زن را
به ورطهى نيستى و تباهى كشانيده است.
زنان جوامع بسيارى در آسيا و آفريقا و ...از
بديهىترين حقوق انسانى محروم هستند؛
حق انتخاب همسر ندارند؛ در مايملك مردان
و بردهى جنسى آنان محسوب مىشوند؛
كارهاى پُر مشقت خانهدارى را بر عُهده
دارند؛ خشونت و آزار جنسى در خانه و
جامعه را به اجبار تحمل مىكنند؛ نصف
مردان ارث مىبرند؛ حق طﻼق ندارند؛
به هنگام جدايى ،حق سرپرستى فرزندان
خود ،و نيز سهمى از دارايى خانواده ،را از
دست مىدهند؛ در صورت رابطهى دوستى
و جنسى قبل از ازدواج ،سر بُريده مىشوند؛
حق داورى و قضاوت ندارند؛ در محاكم
قضايى ،شهادت آنان به اندازهى نصف يك
مرد اعتبار دارد؛ و حق حضور در جامعه ،كار،
مسافرت ،و معاشرت آنان به اجازهى مردان
مشروط مىشود .اينها فقط نمونههايى از
سُ لطهى موحش و تنفرانگيز فرهنگ پدر/
مردساﻻر و قوانين و سُ نن مذهبى در بخشى
از جهان سرمايهدارى است .اين ساز و
كارهاى نظم سرمايه در تمامى زواياى آشكار
و پنهان زيست خانوادگى و اجتماعى در اين
كشورها حضورى ملموس و سنگين دارند،
دست و پاى زنان را به زنجير مىكشند ،و
زندگى انسانى آنان را قربانى مطامع و منافع
سرمايه مىسازند.
آپارتايد جنسى و توحشى كه بر زنان در
اين جوامع تحميل مىگردد  -آن گونه كه
گرايشات بورژوايى مُدعى هستند -ناشى
از صِ رف وجود و كاركرد عواملى چون
عدم رشد سياسى -اقتصادى اين جوامع،
فرهنگ كُهنه و عقبمانده ،يا تداوم حضور
بختك مذهب و فرهنگ پدر /مردساﻻر ،كه
»ذاتى« اين جوامع قلمداد مىگردند ،نيست.
اين عوامل ليست مىشوند ،تا سرمايهدارى
تطهير شود ،در فرودستى زنان بىگٌناه جلوه
نمايد ،و سُ لطهى موحش سياسى -اقتصادى
آن بر جان و سرنوشت جامعهى انسانى
در پردهى استتار بماند .بود و بقاى اين
عوامل ،اما ،در اساس به اين دليل است كه
سرمايهدارى جهت انباشت و ارزشافزايى
هرچه فزايندهتر خود ،به نيروى كار ارزان

٤

و خاموش صدها ميليون زن كارگر ،به
ايجاد رقابت در بين طبقه ،به صرفهجويى و
ارزانسازى هزينههاى كار ،به توليد نسلى و
بازتوليد نيروى كار مورد نياز خود ،به زنان
و نيروى كار ارزان آنان ،نياز وافر دارد .و
بختك مذهب و فرهنگ پدر /مردساﻻر ،ساز
و كارى موثر در تامين و تضمين اين نقش
براى زنان ،هستند.
در كشورهاى پيشرفتهى جهان سرمايهدارى
نيز زنان ،هر چند نه به شدت و وسعت
كشورهايى كه به توصيف آمد ،اما ،همچنان
در بندهاى تبعيض و نابرابرى و »شكاف
جنسيتى« گرفتار هستند .زنان در اينجا هم
از امكانات رشد و آموزشهاى تخصصى
كمترى برخوردارند؛ دستمزد نازل ترى
در قياس با مردان دريافت مىكنند؛ بيشتر
به كارهاى خدماتى و بهداشتى يا كارهاى
پارهوقت ،با دستمزدهاى كم و امتيارات
ناچيز ،مىپردازند؛ كار خانهدارى را اغلب
به تنهايى انجام مىدهند؛ درصد غالب ارتش
ذخيرهى بىكاران را مىسازند؛ و خشونت و
آزار جنسى را نيز در خانه و جامعه همچنان
تجربه مىنمايند.
موقعيت فرودست زنان ،از زواياى مُتعددى،
به سود نظم سرمايه است:
 نرخ عمومى دستمزد نيروى كار ،بهاعتبار دستمزد نازل زنان ،تن ُزل مىيابد
و در نتيجهى آن ،نرخ متوسط بهرهكشى و
ارزشافزايى از طبقهى كارگر رو به افزايش
مىرود؛
 رقابت و تفرقه در صفوف طبقهى كارگردامن مىگيرد .مردان طبقهى كارگر ،در متن
وجود و كاركرد فرهنگ پدر /مردساﻻر ،به
زنان به ديدهى رقيبى كه با حضور ارزان در
بازارهاى كار ،نرخ متوسط دستمزد آنان را
پايين آوردهاند ،مىنگرند .و بدين خاطر ،به
نابرابرى و تبعيض ،تعدى و تعرُض ،نسبت
به زنان كارگر وقعى نمىگذارند .به عكس،
خواهان خروج آنان از بازارهاى كار و
خانهنشينى و خانهدارى آنان مىشوند؛
 در متن وجود اين رقابت و تفرقه درطبقه ى كارگر ،زمينه ى مناسب افزايش
شدت كار و استثمار مشدد نيروى كار براى
سرمايه دارى فراهم مى گردد .و در عين
حال ،مبارزه ى هم بسته ى طبقه ى كارگر
عليه بردهگى مزدى نيز به بند كشيده شده و
تضعيف مىشود؛
 كار خــانــه دارى را ،بر متن موقعيتفرودست زنان ،بر آنان تحميل مى كند.
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و توليد نسلى و بازتوليد نيروى كار و
مراقبت از خانوادهى كارگرى ،كه جهت
بهرهكشى و ارزشافزايى مداوم و بىوقفه،
يك الزام دايمى سرمايهدارى است را از
آنان مىخواهد .دهها ميليون زن خانهدار ،در
گُسترهى جهان ،اين الزام دايمى سرمايهدارى
را به رايگان ،و بدون آن كه اين نظام كمترين
هزينهاى براى انجام اين كارهاى مُتنوع و
مُتعدد مُتقبل شود ،به هزينهى خانوارهاى
كارگرى ،برآورد مىسازند .بختك مذهب و
فرهنگ پدر /مردساﻻر ،به ويژه ،اينجا  -به
نفع سرمايهدارى و به مثابه يك ساز و كار
موثر آن -وارد ميدان مىشوند .نهاد خانواده،
به مثابه سلول پايهى جامعهى سرمايهدارى
و جلوهگاه نقش خانهدارى زن ،به يُمن
وجود و كاركرد اين ساز و كار ،اهميتى
موكد مىيابد؛ نقش مادرى و خانهدارى زن
ستايش مىشود؛ و زن جوركش مهدكودك،
خانهى سالمندان ،و دهها مركز مورد نياز
اجتماعى ديگر در امور خانهدارى و تربيتى
و مراقبتى در جامعه مىگردد .نهاد خانواده
و نقش زن در آن  -به رغم همهى تغييراتى
كه در جامعهى سرمايهدارى و به تبع آن،
در نهاد خانواده -ايجاد شده ،اما ،همچنان
يك رُكن تداوم موقعيت فرودست زنان،
و »شكاف جنسيتى« ،به ويژه در دورهى
متاخر ،است؛ دورهاى كه بحران اقتصادى
 با سياست خصوصىسازى ،تنزُل سقفامكانات اجتماعى و -...از يكسو ،بىكارى
و فقر و فﻼكت را بر هستى طبقهى كارگر
آوار كرده است و از دگر سوى ،امكان
بهرهورى خانوارهاى كارگرى از امكانات
اجتماعى  -مهدكودك ،خانهى سالمندان
و -...را به شدت كاهش داده است؛ در
نتيجهى اين وضعيت ،زنان طبقهى كارگر
حتا در كشورهاى پيشرفتهى سرمايهدارى
در اروپا و آمريكا نيز بيش از پيش به انجام
اين امور سوق يافتهاند؛
 و سرانجام به ارتش ذخيرهى بىكارانمى رسيم .توليد مازاد كار ،نيروى عظيم
انسانىيى كه بنا به نياز سرمايه وارد بازار كار
مىشود يا از آن خارج مىگردد ،در واقع ،يك
خصلت بُنيادى شيوهى توليد سرمايهدارى و
ذاتى آن است .در دوران رونق و شُ كوفايى
اقتصاد ،حداكثر نيروى كار جهت استفاده از
حداكثر ظرفيت بازارهاى كار سرمايه ﻻزم
مىآيد .و در دوان بحران و تنگناى اقتصادى،
انبوهى از كارگران مازاد از دايرهى توليد
حذف و بىكار مىشوند .ارتش ذخيرهى
نگاه  -دفتر سى و هشتم

كار ،در هر حال ،بيشتر يا كمتر ،حضورى
دايمى در شيوهى توليد سرمايهدارى دارد.
ماركس ،وجود ارتش ذخيرهى بىكاران،
يا لشكر احتياط و توسعهى سرمايهدارى،
را »قانون خاص جمعيت در شيوهى توليد
سرمايهدارى« و شرط وجودى آن قلمداد
مىكند .او در »كاپيتال« ،جلد اول ،در بخش
»قانون عام انباشت سرمايه« ،مىنويسد:

يك اسلحهى زهرآگين نظم سرمايه در كُنترل
نيروى كار عمل مىكند .و در تنزُل و انجماد
نرخ دستمزد ،در سد كردن راه اعتراض و
اعتصاب بردهگان مزدى ،در تهديد تودهى
كارگر شاغل به پذيرش شرايط بردهگى مشدد
خود ،و در غير اين صورت ،جايگزينى آنان
با نيروى آماده به كار اين ارتش ،موضوعيت
و فعليت مىيابد .انبوه زنان كارگرى كه
قربانى تعديل نيروى كار مىشوند ،به كار
پُر مشقت خانهدارى مىپردازند ،و يا در
اقتصاد غيررسمى ارزش افزايى مى كنند،
بخش مهمى از اين ارتش ،و از آنجا كه در
آمارهاى رسمى ملحوظ نمىشوند ،بخش
»پنهان« اين ارتش را مىسازند.
مكان اقتصادى و اجتماعى زنان  -كه
بر بستر موقعيت فرودست آنان به مثابه
»جنس دوم« ،با بهرهگيرى از ساز و كار
بختك مذهب و فرهنگ پدر /مردساﻻر،
در ارزشافزايى سرمايه ،مُتعين مىشود -به
نوبه ى خود حضور و كاركرد آن ها در
جامعهى سرمايهدارى و در رابطه بين زنان
و مردان را بازتوليد و تحكيم مىكند .و از
اين طريق ،زمينههاى مناسب استثمار و ستم
دوگانهى جنسى زنان ،به مثابه پديدهى ذاتى
جامعهى سرمايهدارى ،را فراهم مىنمايد.

سرمايهدارى ايران و زنان
در سرمايهدارى ايران  -اينجا كه بختك
مذهب و فرهنگ پدر /مردساﻻر كارب ُردى
بس عظيم عليه زنان به عموم ،و زنان طبقهى
كارگر به خصوص -دارد ،تعرُض و تعدى
نسبت به آنان با توحشى به مراتب بيشتر از
ارتش دخيرهى بىكاران ،در اين معنا ،چون ساير جوامع سرمايهدارى صورت مىگيرد.

٥

www.negah1.com

در ايران ،هيچ آمار دقيقى از تعداد واقعى
زنان شاغل ،و به تبع از تعداد واقعى زنان
بىكار ،وجود ندارد .آمارهاى موجود ،به
شدت نارسا و ناقص هستند؛ هم بدين
علت ،كه در قانون كار جمهورى اسﻼمى
تعريف نادرستى از كارگر شاغل صورت
مىبندد و افرادى كه فقط يك ساعت در
هفته به هر گونه كارى مىپردازند ،شاغل
محسوب مى شوند؛ و هم بدين خاطر،
كه فقط آن دسته از كارگرانى كه تحت
پوشش بيمهى تامين اجتماعى ،تشكلهاى
كارگرى يا انجمنهاى صنفى قانونى قرار
دارند ،شاغل به حساب مىآيند و در آمارها
ملحوظ مىگردند .با اين تردستى اسﻼمى،
ميليونها زن كارگر خانهدار ،و انبوهى از
زنان كارگرى كه در اقتصاد غيررسمى فعاليت
دارند ،از شمول قانون كار و ليست نيروى
كار رسمى بيرون خارج مىگردند .با توجه
به اين مُهم ،و بر اساس دادههاى رسمى به
شدت ناقص و نادرست ،تنها پنج درصد از
جمعيت رسمى كارگران در ايران را زنان
كارگر تشكيل مىدهند! و ميليونهاى زن
ديگر ،كه در عين اشتغال به خانهدارى ،به
كارهاى پارهوقت مىپردازند ،يا در اقتصاد
غيررسمى فعاليت مىكنند ،يك سره كنار
گُذاشته مىشوند .اين زنان ،قربانيان اصلى
سياست راهب ُردى خصوصىسازى و تعديل
نيروى كار بورژوازى ايران در سالهاى
اخير هستند ،كه با همهگيرى پاندُ مى كوويد
 ١٩شدت بيشترى هم يافته و آنان را به
ورطه ى هول انگيز بى كارى پرتاب كرده
است .به نمونه» ،روزنامهى شرق« ،در بيست
و ششم فروردين  ،٩٩گزارش داده است:

روزنامهى »فرهيختگان«
هم گزارش مىدهد» :از  ١٩ميليون و ٩٥٣
هزار مرد شاغل در سال  ،١٣٩٨حدود ١.٧
درصد از آنان شغل خود را در سال ١٣٩٩
از دست داده ،اما از  ٤ميليون و  ٣٢٠هزار
زن شاغل سال  ،١٣٩٨حدود  ١٥.٣درصد
از آنان در سال  ١٣٩٩شغل خود را از دست
دادهاند .اين بدين معنى است ،كه نسبت
زنان به مردانى كه شغل خود را در سال ٩٩
از دست دادهاند ،حدود  ٩برابر است «.بر
حسب دادههاى آمارى ،تا قبل از همهگيرى
پاندُ مى كوويد  ،١٩از هر  ١٠٠نفر زن شاغل
در ايران ٥٣ ،نفر در حوزهى خدمات ٢٦ ،نفر
نگاه  -دفتر سى و هشتم

در صنعت ،و  ٢٠نفر نيز در بخش كشاورزى
مشغول به كار بودهاند .باﻻترين تراكم اشتغال
زنان كارگر ،در سال  ،٩٨در حوزهى خدمات
بوده است ،كه ميزان آن به سقف  ٥٣.١درصد
مىرسيد .اين دادهها ،در عين حال ،نشانهاى
از »زنانه« بودن كار در حوزهى خدمات در
سرمايهدارى ايران است ،كه به ويژه با توجه
به سختى شرايط كار و دستمزدهاى به
شدت نازل ،بهرهگيرى گُسترده از زنان كارگر
و سودآورى هنگُ فت از نيروى كار ارزان آنان
را برجسته مىكند.
در ايران ،قريب به  ١٠ميليون زن نيز در
روستاها زندگى مىكنند .از اين ميان ،فقط
يك درصد از زنان روستايى مالك زمين
هستند و شش ميليون زن هم در زمينهى
كاشت و برداشت محصوﻻت كشاورزى
فعاليت دارند .دستمزد اين زنان ،در قياس
با مردان كشاورز ،كمتر است و حداكثر به ٦٠
درصد دريافتى آنان مىرسد .بخشى از زنان
روستايى نيز بدون دريافت دستمزد روى
زمين فاميلى ،به كارهايى چون كشاورزى،
جنگلدارى ،ماهىگيرى ،خُ رده فروشى و...
اشتغال دارند .بر اساس دادههاى آمارى،
 ٣٨,٦٢درصد از »كاركنان فاميلى بدون
دستمزد« ،بيش از يك ميليون و  ٢٠٠هزار
نفر ،زن هستند.
موقعيت زنان تحصيلكرده و دانشگاهى
در بازارهاى كار سرمايهدارى ايران نيز به
همين روال است .در حالى كه  ٦١درصد
ورودى دانشگاهها در ايران را زنان تشكيل
مىدهند و بخش مُهمى از نيروى كار بالقوه
محسوب مىشوند ،اما بنا به آمارهاى اعﻼم
شده ،جمعيت زنان بىكار تحصيلكرده دو
تا سه برابر مردان فارغالتحصيل بىكار است.
آمار واقعى ،اما بسيار بيشتر از اين است .به
گزارش سال » ٩٨مركز آمار ايران« ،از مجموع
پنج ميليون و  ٣٠٥هزار زن فارغالتحصيل
دانشگاهى ،فقط يك ميليون و  ٢٨٢هزار
نفر شاغل ٥٤٦ ،هزار نفر در جُ ستوجوى
شغل ،و سه ميليون و  ٤٧٦هزار نفر به ظاهر
»خانهنشين« بودند.
زنان كارگر در ايران در هيچ حوزهاى از
دستمزد برابر با مردان كارگر برخوردار
نيستند .دستمزدى كه در برخى از واحدهاى
توليدى به آنان پرداخت مىشود ،گاه حتا از
يك سوم دستمزدهاى ناچيز رسمى نيز كمتر
است .با آن كه از دستمزد زنان كارگر ،چون
مردان كارگر ،هفت درصد به عنوان بيمه از حوزههاى اصلى اشتغال زنان كارگر
بابت خدمات درمانى و حقوق بازنشستگى زنان كارگر در ايران ،به طور عُمده ،در

و ...كسر مىشود ،اما در صورت فوت يك
زن كارگر ،بيمه و مزاياى ساليان دراز كار
او به فرزندانش تعلق نمىگيرد و ،در واقع،
توسط دولت سرمايه مُصادره مىشود .قوانين
به ظاهر حمايتى ،چون قانون بازنشستگى
پيش از موعد زنان كارگر ،با  ٢٠سال سابقهى
كار و  ٤٢سال سن ،كه تنها شامل  ٢٠روز
دستمزد مىشود ،نيز روشى براى خارج
كردن زنان از بازارهاى كار و كاستن از بار
مسئوليت كارفرمايان در ق ِبال آنان است .در
قانون كار ارتجاعى جمهورى اسﻼمى ،به
ظاهر امتيازات ديگرى نيز براى زنان كارگر در
نظر گرفته شده است ،اما ،اين »امتيازات« در
عمل كارفرمايان را از استخدام آنان مُنصرف
مىكند .به نمونه ،قانون مُرخصى زايمان ،حق
شيردهى ،و ايجاد شيرخوارگاه و مهدكودك
در مراكز كار ،باعث مىشوند كارفرمايان قيد
استخدام زنان كارگر را بزنند .آنها ترجيح
مىدهند زنان كارگر را استخدام نكنند ،تا
مجبور به صرف هزينه و اجرايى كردن اين
قوانين نشوند .كارفرمايانى هم كه بر حسب
صرفهجويى و ارزانسازى هزينه هاى كار
ناچار از استخدام زنان كارگر مىگردند ،از
آنان مىخواهند قراردادى را امضا كنند كه به
موجب آن زنان كارگر تا پايان قرارداد كار،
حق فرزندآورى نخواهند داشت! بازارهاى
كار سرمايه دارى ايران بر مبناى »تفكيك
جنسيتى« تقسيمبندى شده است .حوزهى
اشتغال ،نحوهى استخدام ،ميزان دستمزد،
اميتازات كار ،و ،...به تمامى ،بر مبناى
»تفكيك جنسيتى« و موقعيت فرودست
زنان در بازارهاى كار مُتعين مىشوند .سهم
مردان كارگر در اين تقسيمبندى ،مشاغل با
ارزش ،دستمزدهاى بيشتر ،آموزشهاى
تخصصىتر؛ و سهم زنان كارگر ،مشاغل
ُ
ساده ،دستمزدهاى نازل ،فقدان امكانات
تخصصى و ...است» .تفكيك
ُ
آموزشى و
جنسيتى« مشاغل در بازارهاى سرمايهدارى
ايران ،چنان نهادينه شده است ،كه كارهاى
پارهوقت ،يا فعاليت در اقتصاد غيررسمى ،تنها
گُزينهى مطلوب براى ميليونها زن كارگر به
شمار مىرود .اين گونه كارها ،در عين حال،
متناسب با وضعيت زنان كارگر و مسئوليت
كار خانهدارى آنان است و بيش از پيش وجود
»شكاف جنسيتى« و چرخهى استثمار و ستم
دوگانه بر آنان را تحكيم مىكند.
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حوزههاى زيرين به كار اشتغال دارند:
كارخانجات و موسسات توليدى بزرگ:
تعداد زنان كارگر در اين بخش ،در مقياس
نيروى آمــاده به كار زنــان ،بسيار نازل
است .كارخانجات و موسسات بزرگ ،به
دﻻيل قابل فهم ،به استخدام زنان كارگر
عﻼقه ندارند .زنان كارگر به مهدكودك و
شيرخوارگاه ،به مرخصى دوران باردارى و
سپس پرورش كودك در ماههاى اول ،نياز
دارند و اينها با شرايط استثمار مشدد نيروى
كار ،صرفهجويى و ارزانسازى هزينههاى
كار ،كه سياست راهب ُردى سرمايهدارى در
ايران است ،همخوان نيست .به عﻼوه ،نقش
خانهدارى زنان ،كارهاى پارهوقت يا فعاليت
در اقتصاد غيررسمى ،در متن اين سياست،
بيشتر به منفعت سرمايهدارى است .در
سالهاى اخير با سياست خصوصىسازى
و تعديل نيروى كار ،و در دورهى متاخر در
متن پاندُ مى كوويد  ،١٩تعداد قابل توجهى
از زنان كارگر شاغل در كارخانجات و
موسسات توليدى بزرگ از كار اخراج شدند
و به ناگُزير ،براى گُذران زندگى خانوادههاى
خود به كارهاى پارهوقت يا فعاليت در اقتصاد
غيررسمى روى آوردهاند.
 كارگاههاى توليدى كوچك :بر اساس
قانون كار جمهورى اسﻼمى ،كارگاههاى
توليدى كوچك با ده نفر و كم تر ،از
شمول قانون كار مستثنى هستند .نيروى
كار اغلب اين كارگاهها را زنان كارگرى
شامل مىشوند ،كه بدون برخوردارى از
حق بيمهى درمانى ،بيمه ى بازنشستگى،
مرخصى ساليانه ،مرخصى زايمان ،با ساعات
كار طوﻻنى و طاقتفرسا ،و دستمزدهاى
بسيار نازل ،بدون هيچ نظارتى در رعايت
ايمنى و بهداشت محيط كار ،مجبور به كار
مىباشند .كارفرمايان اين كارگاهها  -به يُمن
وجود قانون كار ارتجاعى جمهورى اسﻼمى-
دست بازى در نحوهى استخدام ،برقرارى
شدت كار ،و اخراج دلبهخواهى نيروى
كار خود دارند .كارگران اين كارگاهها ،اغلب
زنان ،با قراردادهاى كوتاهمدت ٩٠ ،روزه،
استخدام مىشوند و با سر آمدن اين مُهلت
اخراج مىگردند .به اين ترتيب ،از يك سو،
نيروى كار اين كارگاهها از هر گونه مزاياى
قانونى محروم مىشود؛ و از سوى ديگر،
صرفهجويى و ارزانسازى هزينههاى كار،
به سهولت مقدور گشته و سودهاى هنگُ فت
نصيب كارفرمايان مىگردد.
توليد خانگى :سياست خصوصى سازىها
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و تعديل نيروى كار باعث شده انبوهى از
زنان كارگر به كارهاى كُنتراتى ،تماموقت يا
پارهوقت ،در توليد خانگى سوق داده شوند.
توليد خانگى نيز ،به طور عُمده ،در متن
اقتصاد غيررسمى جاى مىگيرد .قالىبافى،
خياطى ،سرىدوزى ،قطعهكارى ،دوركارى،
ساخت وسايل يدكى و مكانيكى ساده ،و...
يا انجام كارهايى چون پُخت غذا ،تهيه و
بستهبندى مجموعهاى از محصوﻻت خانگى
براى رستورانها و سوپرماركتها در خانه،
نمونههايى از اين گونه مشاغل هستند .زنان
كارگر اين گونه مشاغل ،كه سود سرشارى
براى كارفرمايان دارد ،دستمزدهاى به شدت
نازلى دارند ،به طور نامحدود و اغلب در
طول شبانه روز مشغول كار هستند ،و از هر
گونه خدمات و بيمههاى اجتماعى نيز محروم
مىباشند .وجود ميليونها زن كارگر شاغل
در اين گونه مشاغل در آمارهاى رسمى
نديده گرفته مىشود ،تا هم مشمول مزايا و
خدمات و بيمههاى اجتماعى نگردند و هم
به ساحت سرمايه و سودآورى سرشار آن
از ق ِبال بردگى مشدد اين نيروى كار ميليونى
لطمهاى وارد نشود .بر اساس اعﻼم »وزارت
تعاون« ،در پايان سال  ،٩٨نزديك به ٢١٤
شغل خانگى شناسايى شده بود ،كه بيش از
 ٩٠درصد نيروى كار آنها را زنان كارگر
تشكيل مىدادند.
در سال هاى اخير ،توليد خانگى در
سرمايهدارى ايران رونق بسيار يافته و بر
تعداد زنانى كه به كار توليد خانگى روى
مىآورند ،مُداوم افزوده مىشود .اين زنان
ساعتهاى مديد در خانههاى محقر خود
كار مىكنند ،پول آب و برق و اجاره را
از جيب خانواده مىپردازند ،و گاه حتا از
فرزندان خويش براى انجام سريعتر كار يارى
مىگيرند .كار اين بخش از زنان كارگر ،از
حيث صرفهجويى در هزينههاى كار ،بسيار
به سود سرمايهدارى حريص ايران است و
از اين رو ،بسيار مورد تشويق رسانههاى
تبليغى آن هم قرار مىگيرد .كارفرمايان در
ق ِبال كارگران توليد خانگى ،هيچ مسئوليتى
نمىپذيرند ،سُ رعت در آمادهسازى كارهاى
محوله را شرط واگُذارى كار مىكنند ،و
از اين طريق به رقابت افسارگُسيخته بين
كارگران توليد خانگى و به تبع آن تحميل
فشار كار شديد به آنان دامن مىزنند .توليد
خانگى چنان براى سرمايهداران سودآور و
مقرون به صرفه است ،كه در سالهاى اخير
حتا كارخانجات و موسسات بزرگ هم
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ترجيح مىدهند تهيه و ساخت بخشى از
محصوﻻت مورد نياز خود را به اين گونه
كارگران سفارش دهند.
بررسى »پژوهشكدهى پولى و بانكى بانك
مركزى« از ارزشگذارى فعاليتهاى خانگى
نشان مىدهد» :حدود  ٣٠درصد از توليد
ناخالص داخلى از خدمات توليد شده توسط
خانوادهها تشكيل شده است «.بنا به اين
بررسى» :ارزش توليدات خانگى بر اساس
حسابهاى اقمارى در سال  ١٣٨٨در حدود
 ١٠٤هزار ميليارد تومان است ،كه اين رقم
در حدود  ٢٩/٧درصد از كُل توليد ناخالص
داخلى به قيمت بازار را در برمىگيرد «.در
اين گزارش ،رقم كُل توليد ناخالص داخلى
در سال  ١٣٨٨در حدود  ٣٥٧هزار ميليارد
تومان و ارزش افزودهى توليدات خانگى،
توسط زنان كارگر در همين سال ،در حدود
 ٨٠/٥هزار ميليارد تومان بوده است ،كه
حدود  ٧٦درصد از سهم كُل توليدات خانگى
را تشكيل مىدهد .همچنين نسبت ارزش
افزوده ى ناخالص خدمات خانگى زنان
در اين سال ،در حدود  ٢٢/٥درصد از كُل
توليد ناخالص داخلى برآورد شده است .اين
دادهها ،با فرض درستى آنها ،نشانهى بارزى
از اهميت توليد خانگى ،و به ويژه كار زنان،
در اقتصاد سرمايهدارى ايران است.
كارهاى پيمانى :بخشى از زنان كارگر،
براى كمك به درآمد ناچيز خانواده و از
سر ناچارى و استيصال ،شرايط بردهوار
كارهاى پيمانى را مىپذيرند .كارهاى پيمانى،
اغلب ،كارى پارهوقت است ،اما ،با توجه
به پراكندگى جغرافيايى اين گونه كارها و
وقت بسيارى كه براى آمد و شد صورت
مىگيرد ،تمام وقت روزانهى نيروى كار خود
را مىگيرد .بنا به دادههاى طرح »آمارگيرى
نيروى كار« ،كه از سوى »مركز آمار ايران«،
طى سالهاى  ١٣٩٢تا  ١٣٩٨صورت گرفت،
در حدود  ٤٧درصد از نيروى كار زنان صرف
كارهاى پارهوقت ،كمتر از  ٣٣ساعت در
هفته ،در بخش اقتصاد غيررسمى ،از جمله
كارهاى پيمانى ،مىشد .در كارهاى پيمانى،
قاعده و قرار استاندارد و مُدونى در نحوهى
به كارگيرى نيروى كار ،تعيين ساعات كار،
ميزان دستمزد ،و ...وجود ندارد و ضرورت
كار ،و ميل و ارادهى پيمانكار ،شرايط كار را
تعيين مىنمايد.
در كارهاى پيمانى ،در واقع ،پيمانكار با
كارفرمايى كه به نيروى كار ،اغلب زن ،نياز
دارد ،قرارداد مىبندد؛ كارگر زن را بدون
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بيمهى درمانى و اجتماعى ،با شرايطى بسيار
سخت و دستمزدى بسيار نازل ،به كار
مىگُمارد؛ و حداقل نيمى از دستمزد او را
بابت »خدمات كاريابى« مُصادره مىنمايد.
كارهاى پيمانى ،فاقد قرارداد كتبى و رسمى
كار هستند ،از هيچ گونه مزاياى درمانى و...
برخوردار نيستند ،و بيشتر كارهايى چون
نظافت و رُفت و رُب مراكز و موسسات
توليدى و خدماتى ،هتل ها ،خانه هاى
ثروتمندان ،آشپزى ،مراقبت از بيماران ،و...
را شامل مىشوند.
 كار خانهدارى :در سرمايهدارى ايران،
ساعات طوﻻنى از وقت روزانهى ميليونها
زن كارگر ،صرف كار پُر مشقت و رايگان
خانهدارى مىشود .زنان كارگر خانهدار از
هيچ گونه بيمه و تامين اجتماعى برخوردار
نيستند و تا آخرين ذره ى انــرژى خود
را صرف رسيدگى به نگهدارى كودكان،
مراقبت از سالمندان و بيماران ،توليد نسلى
و بازتوليد نيروى كار مورد نياز سرمايهدارى،
پُخت و پز ،رُفت و روب ،و دهها فعاليت
ديگر براى راحتى و آسايش خانواده ى
كارگرى مىكنند .سرمايه دارى نه تنها از
كار رايگان ميليونها زن كارگر خانه دار
به سودهاى سرشار دست مىيابد ،كه با
هزينه نكردن سرمايههاى عظيم جهت ايجاد
موسسات مراقبتى و نگهدارى از كودكان و
سالمندان و تمام آنچه كه ﻻزمهى بازتوليد
نيروى كار در چرخهى سرمايه هست نيز بر
آتشفشان اضافه ارزشهاى خود مىافزايد.
كار خانهدارى ،در واقع ،حلقهى اتصال
تمامى زنان طبقهى كارگر است .آنان -
مستقل از اين كه به هر نوع كار درآمدزايى
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در بازارهاى كار سرمايهدارى اشتغال داشته
باشند يا »بىكار« باشند -اينجا ،در خانه،
ساعات طوﻻنى از وقت و انرژى خود را،
اغلب به تنهايى و بدون همكارى و هميارى
مردان خود ،مصروف رتق و فتق امور خانه
و خانواده مىكنند .كار خانهدارى ،نه تنها
كارى پُر مشقت است ،كه كارى بسيار
طوﻻنى ،يكنواخت ،و مﻼلآور مىباشد.
جسم و روان زنان را درهم مىشكند؛ امكان
شُ كوفايى آنان را مىخُ شكاند؛ اسير مقدرات
سرمايه و بختك مذهب و فرهنگ پدر/
مردساﻻر مىكند؛ و به رغم نارضايتى ،آنان
را به تحمل موقعيت فرودست خود وادار
مىسازد؛ به ويژه ،هنگامى كه اُفق روشنى در
رهايى از اين وضعيت جهنمى در چشمانداز
نباشد! نابرابرى و تبعيض موحش و تنفرانگيز
نسبت به زنان ،در آشكارترين و زنندهترين
شكل آن ،در كار خانهدارى جلوه مىيابد.
كار خانهدارى در جامعهى سرمايهدارى،
»كار مطلقا پرداخت نشده« است؛ كارى
كه از سويى ،امكان توليد نسلى و بازتوليد
نيروى كار مورد نياز سرمايهدارى را مقدور
مىكند .و از دگر سو ،از آنجا كه به رايگان
انجام مى شود ،هزينه ى سرمايه دارى در
انجام اين امور را به شدت تنزُل مىدهد
و به صرفهجويى و انباشت نجومى سرمايه
مىانجامد .سرمايه در سرشت و ذات خود
جز به اصل »سود« به هيچ معيار و مﻼك
ديگرى قايل نيست .و استثمار مُشدد زنان
كارگر ،ا ِعمال تبعيض و نابرابرى ،و سرشكن
كردن كُليهى ا َشكال كار خانهدارى به عُهدهى
آنان ،جزء مهمى از سياست سرمايهدارى و
اصل »سود« آن مىباشد .سرمايه يك رابطهى
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اجتماعى است و كار خانهدارى زنان هرچند
كه به طور مستقيم مولد ارزش اضافه نيست،
اما ،مكان مُهم و مُعينى در اين رابطهى
اجتماعى و بازتوليد آن ايفا مىكند و جزء
پيوستهاى از فرايند تقسيم كار و انباشت و
ارزشافزايى در جامعهى سرمايهدارى به
شمار مىآيد.
بنا به گزارش »مركز آمار ايران« ،پاييز ،٩٩
از  ٣١ميليون و  ٢٢٨هزار نفر جمعيت زنان
در سن كار ،فقط  ٤ميليون و  ٢٩١هزار زن
شاغل بودند .اگر اين دادهى آمارى را مبنا
قرار دهيم ،از ميان  ٣١ميليون و  ٢٢٨هزار
نفر جمعيت زنان در سن كار  -چه آن ٤
ميليون و  ٢٩١هزار زنى كه به كارى اشتغال
دارند و چه آن  ٢٧ميليون و اندى ديگر كه
به ظاهر »بىكار« هستند -ميليونها زن ،و
در اساس زنان طبقهى كارگر ،به كار رايگان
خانهدارى مىپردازند .حال اگر جمعيت زنان
كارگر خانهدار را فقط  ٢٠ميليون زن  -از
بين جمعيت زنان در سن كار و به ظاهر فاقد
اشتغال -تخمين بزنيم ،تخمينى كه به طور
قطع دقيق نيست ،و با فرض دو ميليون و
 ٦٥٥هزار تومان دستمزد پايه و ماهيانهى
كارگر در سال  ،١٤٠٠سرمايهدارى ايران از
بابت كار رايگان  ٢٠ميليون زن خانهدار،
ارزشافزودهاى معادل حداقل  ٤٣تريليون
تومان در ماه و بيش از  ٥١٦تريليون تومان در
سال از محل »كار مطلقا پرداخت نشده«ى ٢٠
ميليون كارگر زن خانهدار به دست مىآورد.
اگر در نظر داشته باشيم ،كه دستمزد پايه
و ماهيانه كارگر براى يك شيفت كارى ٤٠
ساعته در هفته تعيين مىگردد ،در حالى
كه زنان خانهدار بسيار بيش از يك شيفت
كارى مشغول امور خانه و خانواده هستند؛
و در عين حال ،سرمايه دارى نه تنها با
همين حساب »خوش بينانه« معادل ٥١٦
ميليون تومان در سال از بابت »كار مطلقا
پرداخت نشده«ى زنان خانه دار به جيب
مىزند ،كه دهها تريليون ديگر هم از بابت
عدم سرمايهگذارى جهت ايجاد موسسات
مراقبتى و نگهدارى از كودكان و سالمندان
و تمام آنچه كه ﻻزمهى بازتوليد نيروى
كار در چرخهى سرمايه هست ،صرفهجويى
مىكند؛ آنگاه به سود سرشار و ارشافزايى
هنگُ فت سرمايهدارى از كار خانهدارى زنان و
چرايى موقعيت فرودست آنان بيش از پيش
پى خواهيم برد.
كار خانهدارى ،وراى همهى مصايبى كه براى
زنان در بر دارد ،با يك چالش نظرى مُهم ،چه
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در ايران و چه به ويژه در گُسترهى جهان،
نير همراه است :الغاى كار خانهدارى با چه
راهكار و از چه مسيرى مُمكن مىشود؟! در
ميان راهكارهايى كه بدين منظور در »جنبش
كارگرى« و »جنبش زنان« مطرح شدهاند ،دو
راهكار» - :پرداخت دستمزد به كار خانهدارى
زنان« و » -اجتماعى كردن آن« ،بيش از ساير
نظريههاى موجود ،برجسته و متمايز هستند.
اين ،چالشى مُهم و بحثبرانگيز است و
در يك مجال كوتاه ،فرصت پرداخت به
زواياى بسيار مُتنوع و مُتعدد آن به هيچ رو
مقدور نيست .با اين همه ،و كوتاه ،هر دو
راهكار مزبور ،هم بر پارهاى از ن ُكات ضعف
و قوت اتكا دارند و هم از سرخط مُشتركى
برخوردارند .از سرخط مٌشترك آغاز كنيم.
هر دو راهكار ،درد و شكنج زنان از كار پُر
مشقت خانهدارى را لمس مىكنند» ،شكاف
جنسيتى« و مضرات آن در همبستگى طبقاتى
را تشخيص مى دهند ،و خواهان از بين
رفتن آن و رهايى زنان هستند .اما ،بسته به
درك و دريافت سياسى و اجتماعى خود ،و
مسير تحقُق اُفقى كه در چشمانداز دارند ،به
راهكارهاى متفاوتى مىرسند.
»پرداخت دستمزد به كار خانهدارى زنان«،
مُشكل وابستگى اقتصادى زنان به مردان را
تا حدى مُرتفع مىسازد ،تا حدى براى آنان
آسايش و اعتماد به نفس به همراه مىآورد،
و تا حدى نيز به بهبود موقعيت آنان در
خانواده و جامعه يارى مىرساند؛ اما همهى
اينها تا حدى ،بدين خاطر كه مردان  -حتا
در اين حالت هم -هنوز از موقعيت برتر
در جامعه ى سرمايه دارى برخوردارند
و امكان دســتدرازى به دستمزد زنان
 به مثابه بخشى از درآمــد خانواده اىكه تصميم گيرنده ى اصلى آن محسوب
مى شوند -را دارنــد .تجربه ى »استقﻼل
اقتصادى« زنان در كشورهاى پيشرفتهى
سرمايهدارى مويد اين واقعيت تلخ است،
كه »استقﻼل اقتصادى«  -به تنهايى و در
انزوا از كاركرد مجموعهاى از مولفههاى
اجتماعى و اقتصادى ديگر -الزاما به موقعيت
بهتر زنان نمىانجامد» ،شكاف جنسيتى« را
از بين نمىبرد ،و در عين حال شكننده و
برگشتپذير هم هست .به نمونه ،بحران
و تنگناى اقتصاد سرمايه دارى ،سياست
خصوصى سازى و تعديل نيروى كار ،به
اخراج زنان از بازارهاى كار ،به مراتب بيش
از مردان ،مُنجر مىشود ،به چهارديوارى
خانه پس مىراند ،و »استقﻼل اقتصادى« را
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از كف آنان مىرُبايد .به عﻼوه» ،پرداخت
دستمزد به كار خانهدارى زنان« حامل يك
وجه بسيار مُضر هم هست :كار خانهدارى را
مُلغا نمىكند؛ به رنج و شكنج زنان از انجام
اين كار پُر مشقت ،طوﻻنى ،يكنواخت و
مﻼلآور پايان نمىدهد؛ و در نتيجه» ،شكاف
جنسيتى« و موقعيت فرودست زنان را تداوم
مىبخشد .با اين همه ،از حيث اين راهكار،
تحقُق اين خواست ،به مثابه جزيى از مبارزهى
همه جانبهى ضد سرمايهدارى طبقهى كارگر،
به نظم و كاركرد سرمايه لطمه مىزند ،آن را
تضعيف مىكند ،و بستر مناسبى در پيشروى
فزونتر اين مبارزه ،و از جمله موقعيت بهتر
زنان ،مُهيا مىسازد .در اين راهكار ،خواست
»پرداخت دستمزد به كار خانهدارى زنان«،
در متن مبارزهى ضد سرمايهدارى طبقهى
كارگر و در بستر مجموعهاى از خواستهاى
مُركب و تفكيك ناپذير  -چون آموزش
رايگان كودكان ،ممنوعيت كار آنان ،ايجاد
شيرخوارگاه ،رخت شوىخانهى عمومى،
نهادهاى مراقبتى و -...طرح مى شود.
مساله ،اما ،اين است كه حتا اين مجموعه
خواست هاى مُركب و تفكيك ناپذير هم
قادر به رفع مُشكل كار خانه دارى زنان
نخواهند بود؛ چرا كه آزادى انتخاب در
گونهى كار و اختيار عمل در نحوهى زندگى
را براى زنان فراهم نمىآورند و ،با ابقاى
كار خانهدارى ،موانع اساسى حضور فعال
و موثر آنان در جامعه را از بين نمىبرند .به
عﻼوه ،اين راهكار توجه ندارد ،كه به اعتبار
اهميت و جايگاه كار خانهدارى زنان در
سرمايهدارى ،به تمكين واداشتن اين نظام
به پرداخت دستمزد براى انجام آن ،گامى
بسيار بزرگ و پُر اهميت در مبارزهى ضد
سرمايهدارى طبقهى كارگر است؛ گامى كه
بدون همبستگى وسيعترين نيروهاى كار،
بدون خودآگاهى طبقاتى آنان ،بدون وقوف
به مضرات كاركرد فرهنگ پدر /مردساﻻرى
و وجود »شكاف جنسيتى« در طبقهى كارگر،
بدون تﻼش جدى و روزمره در از بين بردن
شكافهاى موجود بين زنان و مردان طبقه،
و مسايل بسيار مُهمى از اين دست ،به هيچ
رو مقدور نمىشود .سرمايهدارى ،به ويژه در
كشورهايى چون ايران ،به آسانى از سُ فرهى
پُر بركت كار خانهدارى زنان دست نمىكشد
و پرداخت دستمزد به آن را نمىپذيرد .با
فرض درستى اين نُكات ،سئوال اين است
كه به منظور همبستگى وسيعترين نيروهاى
كار ،از بين بردن »شكاف جنسيتى« و
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همهى ساز و كارهاى مُضر نظم سرمايه
در فرودستى زنان و موانع شكلگيرى اين
همبستگى طبقاتى ،و براى تقويت هرچه
بيشتر مبارزهى ضد سرمايهدارى طبقه و
زمينهى مُساعد پيش روهاى فزون تر آن،
چرا نمىتوان و نمىبايد يكسره خواهان
اجتماعى شدن كار خانهدارى و رهايى زنان
از جهنم تنسوز آن شد؟! چرا نمىتوان و
نمىبايد از هماكنون اين مطالبه را به صدر
مطالبات طبقهى كارگر بركشيد ،آن را با
بانگى رسا فرياد زد ،زنان و مردان طبقه را با
اين خواست آشنا و قرين ساخت ،و نيروى
همبستهى آنان را چون تنى واحد به ميدان
مبارزه براى رهايى از بردهگى مزدى و هر
گونه تبعيض و نابرابرى كشاند؟! اگر طبقهى
كارگر اين امكان و قدرت را داشته باشد ،كه
»پرداخت دستمزد به كار خانهدارى زنان«
را به اين نظام موحش تحميل كند؛ بدون
ترديد ،و به طريق اولى ،اين امكان و قدرت
را هم خواهد داشت ،كه اجتماعى كردن اين
كار ،تاسيس نهادهاى مراقبتى و نگهدارى از
كودكان و بيماران و سالمندان ،ايجاد اشتغال
با دستمزد برابر براى زنان ،بيمهى بىكارى،
آموزش رايگان كودكان ،الغاى كار آنان ،و
دهها و دهها خواست و مطالبهى برحق ديگر
را نيز بر سرمايهدارى تحميل نمايد ،حيات
منحوس آن را به مُخاطره اندازد ،و زمينههاى
مناسب الغاى بردهگى مزدى ،و رهايى زنان
و كُليت جامعهى انسانى ،را فراهم آورد .در
متن چنين مبارزهاى ،طبقهى كارگر ،مردان
و زنان آن ،بهتر و بيشتر آموزش مىيابند،
شُ كوفا مىشوند ،و بُنيانهاى جهان عارى از
تبعيض و نابرابرى خود را پايهريزى مىكنند!
اين ،هم راهحل درستترى است و هم با
استراتژى »رهايى زنان« بيشتر انطباق دارد.
و در مورد راهكــار »اجتماعى كردن كار
خانهدارى« ،اين تاكيد كوتاه ،اما بسيار مهم،
ﻻزم است ،كه در فقدان مبارزهى همه جانبه
و مستمر ضد سرمايهدارى طبقهى كارگر،
در غياب هم بستگى وسيع ترين نيروهاى
كار در اين مبارزه ،اجتماعى كردن اين كار
به هيچ رو مُيسر نخواهد بود .تحقُق اين
خواست گران ،تنها و تنها ،توسط يك جنبش
كارگرى آگاه به منافع طبقاتى خود؛ جنبشى
كه شكافهاى درونى خود را شناخته و براى
رفع آنها عزم جزم كرده؛ جنبشى كه زنان
را نه »جنس دوم« ،كه به واقع »نيمهى برابر«
خود مىانگارد؛ جنبشى كه مسير مبارزهى
خود را با هدف الغاى بردهگى مزدى و
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مالكيت خصوصى بورژوازى روشن نموده؛
مقدور است .زنان ،و سازمانهاى آنان ،در
اين مسير ،نقشى بسيار ويژه به عُهده دارند.
بدون مبارزهى صريح و آشكار زنان در
دفاع از حقوق انسانى خود ،تﻼش موثر
در شكستن تابوها و قيد و بندهايى كه از
حضور موثر آنان در جامعه و در مبارزهى
طبقاتى عليه ستم و استثمار سرمايه جلوگيرى
مىكند ،بدون حقخواهى و ايستادگى در
برابر بختك مذهب و فرهنگ پدر /مردساﻻر،
ستم جنسيتى و ...مسير مطلوب و دلخواه
آنان ،و كُليت طبقه ،طى نخواهد شد .و
خواست »اجتماعى كردن كار خانهدارى
زنان« به خواستى شيرين ،اما ،دستنيافتنى
بدل خواهد گشت!
***
جنش كارگرى ،جنبشى در اساس »مردانه«
است .اين جنبش و سازمانهاى آن ،حتا در
كشورهاى پيشرفتهى سرمايهدارى ،بر بُنيان
و مدار »شكاف جنسيتى« حركت مىكنند .در
كمتر سازمان كارگرى در اين كشورها ،زنان
به اندازهى مردان در موقعيتهاى كليدى
قرار دارند و نقش موثرى در سياستهاى
راهب ُردى آنها ايفا مىكنند» .شكاف جنسيتى«
در طبقهى كارگر يك پديدهى واقعى است و
نقش مُخربى در تامين همبستگى بين زنان و
مردان كارگر در مبارزهى ضد سرمايهدارى
ايفا مىنمايد .براى رفع اين شكاف مُضر به
حال طبقه ،دريدن پردهى استتارى كه ساز و
كار پدر /مردساﻻرى به مثابه يك سامانهى
سُ لطهگر بر زنان طبقه و جامعه كشيده و
آشكار كردن تبعات به شدت مُخرب آن،
در طبقه و در جامعه ،يك وظيفهى عاجل
و تخطىناپذير گرايش كمونيستى طبقهى
كارگر ،زنان و مردان آن ،است» .شكاف
جنسيتى« يك پديدهى حاشيهاى نيست ،در
مركز طبقه و جامعه ،عمل مىكند و تبعات
به شدت مُخرب خود را چون زخمى مُزمن
و عميق بر جاى مىگُذارد .بدون رفع اين
شكاف ،يگانگى زنان و مردان كارگر حاصل
نمىشود و مسير نقشآفرينى نيمهى زنانهى
جامعه در مشاركت موثر در مبارزهى طبقاتى
و رودررويى با سامانههاى سُ لطهى طبقاتى و
جنسيتى هموار نمىگردد.
براى غلبه بر »شكاف جنسيتى« و تغيير
وضعيت موجود ،طبقه و جنبش كارگرى
نيازمند تغييراتى ب ُنيادى در خانواده و محل
كار ،و همچنين در جامعه ،است .زنان كارگر،
نگاه  -دفتر سى و هشتم

بدون وقوف به چرايى موقعيت فرودست
طبقاتى خود ،و مردان طبقه ،بدون شناخت
مضرات وجود »شكاف جنسيتى« و تبعيض
و نابرابرى زنان ،قادر به اين تغيير نخواهند
بود .زنان كارگر نيازمند حضور و مُشاركت
فعال در حوزهى مبارزهى كارگرى ،و در
حوزهى اجتماعى ،جهت طرح خواستهاى
ويژهى خود و درهم شكستن قالب هاى
سُ لطهى جنسيتى هستند .آنان مىتوانند با
نقشآفرينى در حوزههاى سياسى ،اقتصادى،
فرهنگى ،حقوقى ،با طرح خواستهايى كه
مُنجر به بهبود وضعيت آنان در خانواده و در
جامعه مىشود ،زمينهى مُساعد چنين تغييرى
را به وجود آورند .مردان كارگر نيز نيازمند
شالوده شكنى درونى براى رفع »شكاف
جنسيتى« ،و تقويت موقعيت مبارزاتى و
اجتماعى كُليت طبقه ،هستند .آنان مىتوانند
با نزديكى به خواستهاى زنان كارگر ،اعﻼم
اين خواستها به مثابه خواستهاى خود،
مُشاركت در كار خانه دارى ،رودررويى
با مولفههاى سُ لطهى جنسيتى ،حضور در
جلسات زنان و ...رشتههاى پيوند با نيمهى
ديگر خود را برقرار كرده و تحكيم نمايند.
اگر زنان كارگر فُرصت حضور فعال و موثر
در جنبش كارگرى ،و در جامعه ،را بيابند؛
اگر مردان كارگر قالبهاى مردساﻻرانه را به
سُ خره بگيرند و خود را از قيد و بندهايى ،كه
آنان را نيز اسير كرده ،آزاد نمايند؛ اگر مردان
و زنان طبقه به هم اعتماد كنند ،تجربيات
خود را به اشتراك بگُ ذراند ،و به راهكارهاى
مُشتركى براى بهبود موقعيت طبقاتى و
اجتماعى خود برسند؛ آنگاه كسب توان
و انرژى ﻻزم براى مبارزهى همه جانبه و
بىامان عليه ستم و استثمار سرمايهدارى ،و
گُسست از آن چه اين نظم موحش بر همهى
ما تحميل مىكند ،از جمله »شكاف جنسيتى«،
غيرمُحتمل نخواهد بود.
***
اين مُهم ،اما ،به سادگى به دست نمىآيد.
كارى ،كارستان است! و به نيرويى همبسته،
به سياستى متين و راديكال ،و اُفقى طبقاتى
نياز دارد! كمونيسم طبقهى كارگر ،از ميان
همه ى گرايشات موجود در جامعه ى
سرمايهدارى ،تنها گرايشى است كه توان
تامين سوخت و ساز ﻻزم در پيش ب ُرد
اين مبارزهى سرنوشتساز و اُفق طبقاتى
مترتب بر آن را دارد .كمونيسم تنها نظام
اجتماعىيى است ،كه محو فرهنگ پدر/
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مردساﻻر و الغاى هر نوع تبعيض بر زنان و
نابرابرى ميان آنان و مردان جامعه را مُمكن
مىگرداند .براى آن كه نابرابرى جنسيتى در
جامعه ريشهكن گردد و زنان رها گردند،
مىبايد ريشههاى واقعى نابرابرى انسانها،
به طور كُلى و به درست ،تشخيص داده شود.
و اين كارى است ،كه كمونيسم با ا ُفق الغاى
بردهگى مزدى و برچيدن مالكيت خصوصى
بــورژوازى مىتواند به سرانجام برساند.
وقتى هدف توليد و كار ،نه كسب سود ،كه
زندگى هر چه آزادتر ،آسودهتر ،و مُرفهتر
جامعهى انسانى باشد ،وقتى دخالت موثر و
يكسان زنان و مردان جامعه تنها امكان اتخاذ
تصميم در مورد سرنوشت هستى اجتماعى
آنان باشد ،وقتى همه به طور داوطلبانه و به
اندازهى توان خود انجام سهمى از كار مورد
نياز جامعه را به عُهده گيرند ،وقتى توليد
و كار جز آزادى و شُ كوفايى انسان را در
هدف نداشته باشد ،و ،...ديگر موضوعيتى
براى تبعيض و نابرابرى زنان ،وجود »شكاف
جنسيتى« ،تداوم فرهنگ پدر /مردساﻻر ،و،...
وجود نخواهد داشت!
فوريه ٢٠٢٢

اگر براى »نگاه« مقاله مى نويسيد،
توجه كنيد كه اين نشريه:
 در رد يا قبول مطالب آزاد است.علت پذيرفته نشدن مطلب به اطﻼع
نويسنده ى آن خواهد رسيد؛
 فقط مقاﻻتى را درج مى كند ،كهبراى اين نشريه  -و نه نشريات يا
سايت هاى اينترنتى ديگر  -فرستاده
شده باشند؛
 در تلخيص مطالب آزاد است .اگرنمىخواهيد مطلب شما تلخيص شود،
حتما اين را قيد كنيد؛
 تنها مقاﻻت و نوشته هاى داراىامضا را براى چاپ انتخاب مى كند؛
 نسخه ى ارسالى را پس نمى فرستد؛ مطالب ترجماتى تنها در صورتىدرج مى شوند ،كه يك نسخه از اصل
مطالب هم ضميمه باشند؛
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ميترا يوسفىمشهور

سوسیالیستی روز جھانی زنان!
ِ
ریشهھای

كﻼرا زتكين )  (Clara Zetkinدر سال سوسياليست  -كه سه سال بعد در كپنهاگ
 ١٨٩٤در مقاﻻت خود در مجلهى »زنان برگزار شد -همان پايبندى به مبارزهى طبقاتى
سوسيال دموكرات« به نام »برابرى« ) Dieپرولتاريا را نشان مىداد:
 ،(Gleichheitكه آن را سه سال قبل تاسيس
كرده بود ،به جدل با جريان اصلى فمينيسم
آلمانى پرداخت؛ »فمينيسم بورژوايى و جنبش
زنان پرولتر« ،به گفتهى زتكين» ،دو جنبش
اجتماعى اساسا متفاوت هستند«.
به باور زتكين ،فمينيستهاى بورژوا خواهان
اصﻼحاتى بودند كه ناظر بر كشمكش ميان دو در سراسر آتﻼنتيك هم اوضاع به همين منوال
جنس و عليه مردان طبقهى بورژوا بوده ،بى آن بود .يك سال قبل ،زنان كارگر سوسياليست
كه موجوديت سرمايهدارى را به چالش بكشد .در آمريكا ،بيست و هشتم فوريه را به عنوان
در مقابل ،زنان كارگر از طريق مبارزهى يك »روز زن« برگزيده بودند؛ »رويدادى«) [(١كه
طبقه عليه طبقهى ديگر و در يك نبرد مشترك به گفتهى كنفرانس سال بعد كپنهاگ» ،ما را
با مردان طبقهى كارگر در صدد فراروى از نسبت به دشمنانمان هوشيار كرده است«.
در ادامهى راه رفقاى آمريكايىشان ،نمايندهى
سرمايهدارى بودند.
تا سال  ،١٩٠٠زنان »حزب سوسيال دموكرات آلمان ،لوئيز زيتز ) (Luise Zietzپيشنهاد داد
آلمان« ) (SPDكنفرانسهاى دو ساﻻنهاى كه »روز جهانى زنان« اعﻼم و ساﻻنه جشن
را بﻼفاصله قبل از كنگرهى حزب برگزار گرفته شود .زتكين از اين پيشنهاد حمايت كرد
مىكردند و در آن ،موضوعات عاجل جنبش و با همراهى صد نمايندهى زن از هفده كشور
زنان پرولتر را به بحث مىگذاشتند .اين توان جهان اين پيشنهاد تصويب شد.
ايدئولوژيك و سازمانى ،جنبش زنان كارگر در قطعنامهى »روز جهانى زنان« نوشته شده
سوسياليست آلمان را به ستون فقرات جنبش است:
بينالمللى زنان سوسياليست بدل كرد.
در سال  ،١٩٠٧كنفرانس بينالمللى زنان
سوسياليست در نخستين گردهمايى خود،
در اشتوتگارت آلمان ،خواست اصلى خود
)«(Frauentag
را چنين طرح كرد» :حق راى عمومى زنان
بدون پيششرطهاى دارايى ،ماليات ،تحصيل
و هر آنچه كه مان ِع بهرهمندى طبقهى كارگر
از حقوق سياسى خود شود« .نمايندگان اصرار
داشتند ،كه مبارزه براى حق راى »نه از طريق
همراهى با جنبش بورژوايى زنان ،بلكه بايد از براى نمايندگان )حاضر در كنفرانس( ،حمايت
راه همكارى نزديك با احزاب سوسياليستى« از »فهم سوسياليستى« به اين معنا بود كه نه
تنها ترويجِ حق راى زنان ،بلكه قوانين كار
پيش رود.
دعوت به كنفرانس بينالمللى بعدى زنان براى زنان كارگر ،حمايت اجتماعى براى
نگاه  -دفتر سى و هشتم
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مادران و كودكان ،رفتار يكسان با مادران
مجرد ،آماده سازى مهدهاى كودك براى
مراقبت از كودكان ،توزيع وعدههاى غذايى
و امكانات آموزشى رايگان در مدارس و
همچنين همبستگى بينالمللى مىبايست مورد
توجه قرار بگيرند.
به عبارت سادهتر ،روز جهانى زنان ،از همان
آغاز ،روز جهانى زنان كارگر بود .در حالى كه
هدف بﻼواسطهى آن دستيابى به حق راى
عمومى زنان بود ،آرزوهايى بس بزرگتر در
سر داشت :براندازى سرمايهدارى و پيروزى
سوسياليسم ،نابودى بردهدارى مزدى كارگران
و بردهدارى خانگى زنان از طريق اجتماعى
كردن آموزش و كار مراقبتى.
اولين روز جهانى زنان
اولين روز جهانى زنان نه در هشتم مارس،
بلكه در نوزدهم مارس  ١٩١١جشن گرفته
شد .اين تاريخ براى بزرگداشت انقﻼب ١٨٤٨
در برلين انتخاب شد ،كه يك روز قبلاش،
هجدهم مارس ،هر سال به گرامىداشت ياد
»قهرمانان كشته شدهى مارس« اختصاص
داشت.
در آلمان دو و نيم ميليون نسخه از آگهى
دعوت به مشاركت در روز جهانى زنان تكثير
و توزيع شد .مجلهى »برابرى« نيز فراخوان
خودش را منتشر كرد:

شيپور خروش مبارزهى » پيش به سوى حق
راى زنان« بيش از نيم ميليون زن را ،كه عمدتا
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زنان كارگر و همچنين زنان سازمان يافته در
حزب سوسيال دموكرات و اتحاديهها بوده
و خواهان برابرى اجتماعى و سياسى بودند،
به خيابانهاى آلمان آورد .آنها »انجمنهاى
سياسى براى عموم مردم« را سازمان دادند تا
دربارهى موضوعاتى كه زندگىشان را تحت
تاثير قرار مىداد ،بحث كنند .تنها در برلين،
 ٤٢انجمن تشكيل شد.
در ساير نقاط جهان نيز ،زنان كارگر روزى را
براى خود انتخاب كردند .در سال  ،١٩١١زنان
كارگر در اياﻻت متحده ،سوئيس ،دانمارك و
اتريش ،هشتم مارس را به عنوان »روز جهانى
زنان« انتخاب كردند .همتايانشان در فرانسه،
هلند ،سوئد ،بوهم) (٢و )خاصه( روسيه نيز
بﻼفاصله خود را به اين ليست اضافه كردند.
در سال  ،١٩١٤بزرگداشت روز جهانى زنان
در هشتم مارس به شكلى جهانى برگزار
شد .اين واقعه را با پوستر مشهورى از زنى
سياهپوش به ياد مىآوريم ،كه پرچم سرخى را
به اهتزاز در آورده و زير آن نوشته شده است:
»روز جهانى زنان ،هشتم مارس  ،١٩١٤پيش
به سوى حق راى زنان« .در آلمان ،با چيرگى
هيسترى عمومى منتهى به جنگ جهانى اول،
پليس آويختن و توزيع عمومى اين پوستر
را ممنوع كرد .چهارمين روز جهانى زنان به
كارزارى گُسترده عليه جنگى امپرياليستى بدل
شد ،كه سه ماه بعد فوران كرد.
سه سال بعد ،هشتم مارس ،وقتى انقﻼب
فوريه روسيه را تكان داد ،اهميت تازهاى
كسب كرد )بيست و سوم فوريه در تقويم
ژولينى برابر با هشتم مارس در تقويم ميﻼدى
كنونى است( .زنان كارگر روس نقش مهمى
در اين خيزش داشتند .علىرغم مخالفت تمام
احزاب ،از جمله بلشويكها ،آنها تظاهرات
روز جهانى زنان را به اعتصاب گُستردهاى بدل
كردند ،كه تماميت طبقهى كارگر پتروگراد
را با خود همراه كرد و زمينهساز انقﻼب
روسيه شد.
تاثيرات جنگ
جنگ )جهانى اول( در آگوست  ،١٩١٤درست
در زمانى كه فصل تازهاى در پيشروى جنبش
بينالمللى زنان سوسياليست رقم مىخورد،
آغاز شد.
كُليت بينالملل دوم  -و در نتيجه ،جنبش
بين المللى زنان سوسياليست  -در امتداد
خط كشىهاى ملى چند پاره شده و در
برابر شوونيسم تسليم شد .در آلمان ،حزب
سوسيال دموكرات )و كميسيون عمومى
نگاه  -دفتر سى و هشتم

)روز( پيشتر محقق شده است.
حزب كمونيست ،به درستى ،روز جهانى
زنان را با شعار »همهى قدرت به دست
شوراها! زنده باد سوسياليسم!« هم چنان
جشن مى گرفت .در ژوئن  ،١٩٢١كﻼرا
زتكين به رسمى شدن آن كمك كرد و در
دومين كنفرانس بينالمللى زنان كمونيست،
كه به رياست زتكين در مسكو برگزار شد،
اعﻼم شد كه از اين پس روز جهانى زنان
در سراسر دنيا در تاريخ هشتم مارس جشن
گرفته خواهد شد.
از آن زمان ،روز جهانى زنان در سراسر
جهان در هشتم مارس برگزار شده است و
هر سال بالقوگى انقﻼبى زنان كارگر را به ما
ياد آورى مىكند.
***

اتحاديههاى صنفى كه به آن وابسته بود(
سياست »صلح عمومى« اتخاذ كــرده و
تظاهرات انتقادى را ممنوع كردند .كسانى
كه اين ممنوعيت را ناديده گرفته و به شكل
علنى روز جهانى زنان را جشن مىگرفتند ،با
سركوب دولت و پليس مواجه شدند.
در اوايل نوامبر سال  ،١٩١٤كﻼرا زتكين
با انتتشار درخواستى از »زنان سوسياليست
تمام كشورها« ،به شدت عليه جنگ و در
طرفدارى از كُنشهاى تودهاى براى صلح
سخن گفت .در راستاى اين مخالفت با
امپرياليسم ،زتكين در آوريل  ١٩١٥سومين
و آخرين كنفرانس زنان سوسياليست را
فراخواند )لنين ،نمايندگان بلشويك را ،كه
شامل همسرش كروپسكايا )(Krupskaya
و ليلينا زينتوويف ) (Lilina Zinovievبود،
در اين كنفرانس همراهى كرد(.
اين كنفرانس ،در فضايى كه توسط جنگى منبع:
امپرياليستى احاطه شده بود ،صداى مبارزهى The Socialiﬆ Roots of International
جهانى »جنگ عليه جنگ« را بلند كرد .با & Women’s Day – Cintia Frencia
Daniel Gaido
اين وجود ،مخالفت اصولى با نظامىگرى در
اقليت بود .زتكين بعد از بازگشت به آلمان -١ ،اولين روز ملى زنان در آمريكا در تاريخ
به دليل تكثير مانيفست )كنفرانس( ،كه يك بيست و هشتم فوريه  ١٩٠٩توسط حزب
جزوهى غيرقانونى تلقى مىشد ،دستگير شد .سوسياليست آمريكا نام گذارى شد كه به
بزرگداشت اعتصاب زنان كارگر نساجى
نيويورك در سال  ١٩٠٨عليه شرايط نابرابر
يادآورى ساﻻنه
پس از فروپاشى امپراطورى دوم آلمان در كارى اشاره داشت.
نوامبر  ١٩١٨و تشكيل شوراهاى ) -٢ (Räteسرزمينى كه امروزه عمدتا در محدودهى
كارگران و سربازان در سراسر آلمان ،جغرافيايى جمهورى چك قرار دارد.
بورژوازى شكلى از ضدانقﻼب دموكراتيك
را در دستور كار قرار داد :آنها به زنان حق
راى دادند ،اما پارلمان و مجلس موسسانى
را كه در وايمار تشكيل شده بود ،در برابر
شوراهاى نمايندگان كارگران علم كردند .اين
مزايدهى بورژوازى به دست رهبر سوسيال
دموكراتها ،فريدريش ابرت ) Friedrich
 (Ebertاولين رئيس جمهور جمهورى وايمار
انجام شد )كسى كه به بيان مورخى به نام
كارل شورسكه )» (Carl Schorskeاستالينِ
سوسيال دموكراسى« بود( .مطالبهى حق راى
عمومى زنان ،كه به عنوان مطالبهاى انتقالى
توسط جنبش انقﻼبى كارگرى طرح مىشد،
در دستان ابرت  -و بوروكراسى اتحاديهها -به
سدى در مقابل انقﻼب سوسياليستى بدل شد.
از آنجا كه روز جهانى زنان برآمده از جناح
چپ جنبش زنان پرولتر بود ،رهبرى سوسيال
دموكراتها جشن گرفتن هشت مارس را
متوقف كرد .آنها استدﻻل مىكردند ،كه با
توجه به بسط حق راأى براى زنان ،هدف اين
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سيسيليا زاموديو ][١
ترجمهى :پرويز قاسمى

 ۸مارس:
مبار زه برای یک فمینیسم انقﻼ بی تنھا یک عکس روی جلد
نیست ،بلکه مبارزهای است علیه ھر گونه استثمار!

 ٨مارس بزرگداشت ياد و خاطرهى كارگر
زن انقﻼبى است .كﻼرا زتكين كمونيست،
اين روز بزرگداشت را در كنفرانس زنان
سوسياليست در سال  ١٩١٠به منظور
ارج نهادن به مبارزهى زنان عليه استثمار
سرمايهدارى پيشنهاد كرد .قتل  ١٢٩كارگر
زن اعتصابى را به خاطر آوريم ،كه به دست
سرمايهداران در يك كارخانهى نساجى در
اياﻻت متحده زنده زنده سوزانده شدند:
صاحبان كارخانه درها را بر روى آنها
بستند و آنها را به آتش كشيدند )يك اقدام
»بازدارنده« ،براى اين كه مانع شوند تا ديگر
زنان كارگر از الگوى آنان پيروى كنند(.
هشتم مارس يادبود مبارزه براى عدالت
اجتماعى ،براى حقوق طبقهى كارگر ،مبارزه
عليه پدرساﻻرى و سرمايهدارى است ،كه
همگى داراى مكانيسمهاى يكپارچه و بهم
پيوستهاى هستند.
 ٨مارس همچنين به عنوان يك تاريخ
مهم انقﻼبى ،به واسطهى رويدادهاى ٨
مارس  ١٩١٧در روسيه تزارى ،شناخته
شده است :در اين تاريخ ،هزاران زن به
خيابانها آمدند و براى حقوق خود و
عليه استثمار و جنگهايى كه بورژوازى
بر مردم تحميل كرده ،فرياد برآوردند:
آنها جرقهى انقﻼب اكتبر را زدند .پس
از انقﻼب اكتبر ،زنان حقوق اقتصادى،
اجتماعى ،سكس و بارورى خود را به
دست آوردند :حق راى براى همهى زنان
)نه فقط براى صاحبان ثروت مانند بريتانيا
در آن تاريخ( ،حق طــﻼق ،حق سقط
جنين ،حقوق كامل براى تحصيل و كار،
مسكن تضمين شده ،بهداشت و آموزش
نگاه  -دفتر سى و هشتم

و غيره .هنوزهم در اكثريت قريب به اتفاق
كشورهاى سرمايهدارى ،براى همهى اين
حقوق مبارزه مىشود.
در طبقهى استثمار شده ،ما زنان سختترين
آسيبها را ديدهايم .ما قربانى جنگهاى
امپرياليستى و غارت گرى سرمايه دارى
هستيم ،كه كُل يك كشور يا يك منطقه را به
فقر مىكشاند .ما قربانى خصوصىسازىها
و نيز قربانى مردساﻻرى هستيم ،كه بى
وقفه توسط رسانهها و كُل صنعت فرهنگى
سرمايه دارى ترويج مى شود .استمرار
سرمايهدارى در نتيجهى همين بخش بخش
شدن و افتراق طبقهى استثمار شده است:
به همين دليل است ،كه صنعت فرهنگى
سرمايهدارى بى وقفه انگارههاى تبعيض
 مانند تبعيض جنسى و نژادپرستى -راترويج مىكند.
ما زنان كارگر ،دانشجو ،هنرمند و زنان
بىكار و بازنشستهى استثمار شدهاى هستيم،
كه از يك زندگى آبرومندانه محروميم؛ كه
حتا گاه امكان دسترسى به غذا ،مسكن،
بهداشت ،آموزش و غيره را نداريم .ما
زنانى هستيم ،كه از شرايط كارى مناسب
و دستمزد كامل محروميم  -از سوى
سرمايهدارانى كه حريصانه تﻼش دارند
ارزش اضافى هر چه بيشترى را از كار
ما استخراج كنند .ما مادرانى هستيم،
كه كارشان در خانه به رسميت شناخته
نمى شود ،بدون حقوق بازنشستگى و
مطلقن بدون هر گونه تامين اجتماعى .ما
زنان مهاجرى هستيم ،كه تحت بدترين نوع
استثمارها قرار گرفتهايم :در ماكيﻼهاى][٢
هولناك ،در كشت و صنعتهاى سم پاشى
شدهى بدون حفاظت .ما زنان مهاجرى
هستيم ،كه مجبور به تن دادن به بهرهكشى
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به صورت فحشا يا چپاول شدن به عنوان
»رحم اجارهاى«] [٣شدهايم .ما دخترانى
هستيم ،كه مورد تجاوز قرار گرفته و مجبور
به زايمان مىشوند .ما هدف تمامى ناكامىها
و نابهنجارىهاى ايجاد شده توسط اين
سيستم هستيم .ما هدف زن ستيزى ترويج
شده توسط اين سيستم هستيم .به همين
دليل است ،كه زن كُشى بيداد مىكند؛ زيرا
كه رسانهها ،شكنجه و تبعيضها را كه
داراى كاركردى بُنيادين براى سرمايهدارى
است ،عادى سازى مىكنند؛ زيرا كه اعمال
خشونت به طور ساختارى به سوى ما
هدايت مىشود.
ما قربانيان سرمايه دارى و بربريت آن
هستيم ،قربانيان مردساﻻرى كه خود سرمايه
مروج آنست .اما ما همچنين زنان مبارز و
انقﻼبى هستيم.
 ٨مارس نه روز شاهزاده خانمها است
و نه روز زنان تاجر استثمارگر :زنان
سركوبگرى مثل كريستين ﻻگاردها]،[٤
تاچرها ،هيﻼرى كلينتونها و ديگرانى كه
از ويرانى جنگلها ،ستم بر مردم ،به بردگى
كشاندن هزاران كارگر در مراكز توليدى
هولناك ،و همينطور از دامن زدن به
مردساﻻرى از طريق ابزارهاى بيگانهسازى
تودهاىشان سود مىبرند؛ يعنى زنانى كه
از طبقهى استثمارگر هستند ،درست مثل
مردان طبقهى استثمارگر.
سرمايهداران خواهان آنند ،كه ما را به تقسيم
كار بر اساس جنسيت ،به كار مراقبتى
بدون مزد ،به تبعيض در دستمزد به دليل
زن بودن ،گره بزنند .سرمايهداران خواهان
آنند كه طبقه ،استثمار شده ،تجزيه شده
و درمانده باقى بماند .آنان با دامن زدن
به مردساﻻرى ،نژادپرستى ،بيگانههراسى،
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فردگرايى و ديگر طُ رق از اين دست،
طبقهى استثمارشده را از خود بيگانه نگاه
مىدارند تا نتواند عامل اصلى تمام ناكامىها
و درماندگىهاى خود را تشخيص دهد.
در مواجهه با چنين واقعيت خشونت
بارى ،اصﻼحطلبان  -كه هميشه در خدمت
جلوگيرى از پرسشگرى عميق هستند-
تﻼش مىكنند مبارزهى ما را محدود و
سطحى كنند ،خصلت طبقاتى آن را پنهان
سازند ،و مانع از آشكار شدن كاركردى كه
مردساﻻرى براى سرمايه دارى دارد ،بشوند.
اصﻼحطلبان ،كه به طور مداوم به دنبال
فريب دادن ما با افسانه ى دروغين و
غيرممكن به اصطﻼح »سرمايه دارى با
چهرهى انسانى« هستند ،تﻼش دارند به

»بى ضرر« .بديهى است كه براى مقابله با
اين از خودبيگانگى عظيم ،كه رنج بسيارى
را باعث مىشود ،اقداماتى براى براندازى
نظم اجتماعى فعلى ﻻزم است .الغاى
پدرساﻻرى بدون از بين بردن سرمايهدارى
ممكن نخواهد بود .مبارزه براى انهدام نظام
سرمايهدارى نمىتواند جدا از مبارزه براى
انهدام نهادها و انگارههاى فرهنگى آن باشد.
در غير اين صورت ،بقاى هژمونى فرهنگى
نظام سرمايهدارى منجر به بازتوليد نظم
سرمايهدارى خواهد شد.
اسبهاى تروا بورژوازى وانمود مىكنند،
كه زنان طبقهى استثمارگر خواهران ما
هستند ،در حالى كه آنها نيز در نگهدارى
و تداوم اين سيستم پوسيده كه طبيعت

با چهرهى بدنامى كه نظام مىخواهد از
مبارزه ى فمينيستى بسازد ،مقابله كنيم.
با همان اسب هاى ترواى نامتناسب و
گفتمانش در مورد »انجمن هاى نسوان
فرا -طبقاتى« )گويا كه ما بايد »رابطهى
خواهرى« با سرمايهداران استثمارگر ،يا يك
دﻻل محبت ،يا نمادى از مجتمع نظامى-
صنعتى داشته باشيم ،صرفا به خاطر اين كه
زن هستيم!(.
ما با هر ستم و استثمارى مبارزه مىكنيم و
در مبارزهى هر روزهمان عليه ستم بر زنان
كارگر ،عليه مردساﻻرى ،عليه بورژوازى
و عليه يك نظم اجتماعى متشكل از
مجموعهى ستمها و استثمارهاى به هم
پيوسته ،پيگيريم .ما در جنگ با ريشههايى

انگارههاى ظلم و ستم فعاﻻنه از هر سو اعمال
مىشوند :از طريق نهادهاى مذهبى ،كه از
لحاظ تاريخى كاركردى موثر براى طبقات حاكم
داشتهاند و از طريق صنعت بزرگ سمعى و
بصرى تا بازىهاى ويديويى به ظاهر »بى
ضرر« .بديهى است كه براى مقابله با اين
از خودبيگانگى عظيم ،كه رنج بسيارى را باعث
مىشود ،اقداماتى براى براندازى نظم اجتماعى
فعلى ﻻزم است .الغاى پدرساﻻرى بدون از
بين بردن سرمايهدارى ممكن نخواهد بود.
مبارزه براى انهدام نظام سرمايهدارى نمىتواند
جدا از مبارزه براى انهدام نهادها و انگارههاى
فرهنگى آن باشد .در غير اين صورت ،بقاى
هژمونى فرهنگى نظام سرمايهدارى منجر به
بازتوليد نظم سرمايهدارى خواهد شد.
فعاﻻن زن در »مارش ملى زنان سياهپوست عليه نژادپرستى ،خشونت و در دفاع از يك زندگى شايسته در برزيل«.

نحوى اين واقعيت را پنهان سازند كه ما در
تغيير فرهنگ حاكم در سراسر جهان  -كه
عميقا مبتنى بر تبعيض جنسيتى است-
موفق نخواهيم شد ،مگر اين كه ما ابزار
توليد را به دست گيريم و در نتيجه جلوى
اشاعه ،آموزش و بازتوليد آن را بگيريم.
در اين نظام ،يك توپخانهى كامل جهت
انقياد ايدئولوژيك توسط طبقهى بورژوازى
طراحى و اجرا مىشود .انگارههاى ظلم
و ستم فعاﻻنه از هر سو اعمال مىشوند:
از طريق نهادهاى مذهبى ،كه از لحاظ
تاريخى كاركردى موثر براى طبقات حاكم
داشتهاند و از طريق صنعت بزرگ سمعى
و بصرى تا بازىهاى ويديويى به ظاهر
نگاه  -دفتر سى و هشتم

را مىبلعد ،انسانها )طبقهى كارگر( را
استثمار مىكند ،و مردساﻻرى ،نژادپرستى،
فردگرايى ،رفتارها و تبعيضهاى اساسى را
تداوم مىبخشد ،مشاركت دارند.
زنان انقﻼبى مىدانند ،كه اساس تداوم
جامعهى طبقاتى بر بُنيان خشونت بنا نهاده
شده :خشونت اعمال شده توسط طبقهى
استثمارگر )كه ابزار توليد را در اختيار دارد(
عليه اكثريتهاى استثمار شده و مطيع ،و نيز
مىدانيم كه مسالهى مبارزه عليه مردساﻻرى
چه نقشى در اتحاد طبقهى استثمارشده
بازى مىكند.
ما هم چنين براى يك فمينيسم انقﻼبى
مبارزه مىكنيم ،كه ما را قادر مىسازد تا
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هستيم ،كه نابرابرىهاى اجتماعى را حفظ
مىكنند :نبرد با نظامى ،كه ستم بر زنان را
مىپروراند و حفظ مىكند؛ زيرا به اين ستم
به عنوان مكانيزمى براى سلطه و ممانعت
از اتحاد طبقاتى استثمار شدگان ،نياز دارد.
مبارزه با سيستمى ،كه خشونت مردساﻻرانه
را به عنوان راهى براى كنترل اجتماعى
)به عنوان يك دريچه ى فرار نابكارانه
براى ناكامىهايى كه چنين سيستمى ايجاد
مىكند( تقويت مىنمايد .مبارزه با سيستمى،
كه در آن مشتى ميلياردر با نابود كردن
بشريت و تخريب سيارهى زمين به انباشت
سرمايه مشغولند.
زن كُشى افسارگُسيخته ،بخشى از بربريت
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نظام اقتصادى ،سياسى ،اجتماعى و فرهنگى
سرمايهداريست؛ در ماهيت خشن و در
منطق فريبكار .نظامى كه مبتنى بر استثمار
كارگران و غارت طبيعت باشد ،نظامى است
كه بايد استثمار ،بى عدالتى اجتماعى و
شكنجه را بى اهميت جلوه دهد.

***
پىنويسها:
 -١سيسيليا زاموديوCecilia Zamudio،
فعال حقوق زن و مبارز سوسياليست
برزيلى .براى آشنايى بيشتر و دسترسى به
مقاﻻت و كارهاى هنرى وى به وبﻼگ وى
» «Pensamiento críticoمراجعه كنيد:

https://cecilia-zamudio.blogspot.
) comـ م(
 -٢ماكيﻼ ) (Maquilaـ به توضيح زير از

مترجم مراجعه كنيد.
 -٣رحم اجــاره اى توسط كلينيك هاى
بارورى سازمان داده مىشود ،كه زنان
جوان را براى اين تجارت انتخاب مىكنند.
اين كلينيكهاى تجارى در هندوستان و
كشورهاى آسياى جنوب شرقى ،به ويژه
ﻻئوس ،بسيار گُسترش يافته اند .مطابق
آمار سال  ،٢٠١٧در ﻻئوس صاحبان اين
كلينيكها براى هر نوزاد بين  ٥٠تا  ٧٥هزار
دﻻر دريافت مىكنند؛ در حالى كه زنى كه
نطفهى نوزاد در رحماش كاشته مىشود،
براى اين سرويس  ٩ماهه تنها حداكثر ٨٠٠٠
دﻻر دريافت مىكند .بدون در نظر گرفتن
ريسك يا صدماتى كه در طول حاملگى و
در جريان زايمان ممكن است اتفاق افتد
و نيز صدمات روحى كه به واسطهى جدا
شدن از نوزاد پس از زايمان ممكن است
متحمل شود).ـ م(
 -٤كريستين مادلن اودت ﻻگــارد،

Chri ﬆi ne Mad el ein e Ode t te
 ،Lagardeسياستمدار و وكيل فرانسوى

كه از اول نوامبر  ٢٠١٩رئيس بانك مركزى
اروپا است .قبل از اين انتصاب و بين ژوئيه
 ٢٠١١تا سپتامبر  ،٢٠١٩او مدير عامل
صندوق بينالمللى پول ) (IMFبود) .ـ م(
 ماكيﻼ ) (Maquilaتوضيح پرويز قاسمى:ماكيﻼها واحدهاى توليدى است ،كه توسط
نگاه  -دفتر سى و هشتم

شركتهاى بزرگ و كوچك پيمانكارى
به سفارش و سرمايهگذارى كمپانىهاى
بزرگ جهانى كه صاحب ماركهاى تجارى
معروف جهانى هستند ،در كشورهاى
عقب افتاده و مناطق فقير جهان ايجاد
مىشوند؛ يعنى همان مناطقى كه در گذشته
جهان سوم خوانده مىشد .اساس اين
پيمانكارىها ،استفاده از نيروى كار بسيار
ارزان در آن مناطق يا كشورهايى است كه
قوانين حمايتى براى كارگران وجود ندارد
و كارگران فاقد هر گونه تشكل هستند.
پديدهى ماكيﻼها همگام است با پديدهى
جهانى شدن سرمايه ،زمانى كه سرمايهها از
مرزهاى ملى خارج شده و با تركيبى چند
مليتى وارد رقابت در بازار جهانى مىشوند
و در پى استخراج حداكثر سود از نيروى
كار ،مراكز توليدى خود را به مناطقى با
نيروى كار ارزان منتقل مىكنند .استقرار
و سلطهى نوليبراليسم بر اقتصاد جهانى
و در روابط كشورها ،امرى تسهيل كننده
و ضرورى در اين تقسيم كار جهانى بود.
شركتهاى بزرگ يا تمام مواد اوليه را در
اختيار پيمانكار قرار مىدهند و پيمانكار
توليد كاﻻ را به اتمام مى رساند ،و يا
پيمانكار خود تمام پروسهى توليد را بر
اساس نقشهاى كه در اختيارش مىگذارند،
انجام ميدهد.
ماكيﻼها ابتدا محدود به مناطق آزاد بودند،
كه معمولن در مناطق مرزى و بنادر قرار
داشت .كمپانىهايى كه در اين مناطق شكل
مىگرفت ،ماليات يا تعرفهاى به دولت
نمى پرداختند و نيز بر اساس مقررات
خودشان نيروى كار را استخدام مىكردند.
اما در دههى  ،١٩٩٠اين شرايط به كُل
كشور ميزبان گُسترش يافت .هم اكنون
ماكيﻼها در بسيارى از كشورهاى آمريكاى
ﻻتين ،هم چنين بسيارى از كشورهاى
آسيايى و شمال آفريقا ،گُسترش يافته
است .البته ماكيﻼ يك نام آمريكاى ﻻتينى
است و احتمالن در مناطق ديگر به نامهاى
ديكرى خوانده مى شود .حكومت هاى
مستبد و فاسد بهترين شرايط براى رشد
سرمايهدارى ماكيﻼيى را دارند .سرمايهدارى
ماكيﻼيى همان سرمايهدارى وابسته است،
كه پيمانكارسرمايهداران بزرگ مادر است.
همانطور كه مﻼحظه مىشود ،جمهورى
اسﻼمى ايران تمام شرايط ﻻزم براى قرار
گرفتن در اين چهارچوب را فراهم آورده
است ،از بى حقوقى كامل و سركوب طبقهى
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كارگر تا دست باز كارفرمايان در استثمار
شديد كارگران و تخصيص رانتهاى متعدد
به آنان .اما اگر به اندازهى كشورهاى آسياى
جنوب شرقى در جذب سرمايه گذارى
كمپانىهاى بزرگ جهانى موفق نبوده است،
تنها به دليل توسعهطلبى فاشيسم مذهبى
حاكم است كه برهمزنندهى نظم مطلوب
سرمايه در منطقه است.
زنان به طور كُلى بزرگترين نيروى كار
در ماكيﻼها هستند ،به ويژه در بخش
نساجى ،پوشاك و مونتاژ لوازم الكترونيكى.
كارفرمايان ماكيﻼ ،زنان جوان بين  ١٥تا ٢٥
سال ،بدون فرزند و بدون سابقهى كار ،و
اين كه باردار نباشند ،را ترجيح مىدهند
)باردارى دليلى براى اخراج بﻼفاصله از
كار است( .از نظر كارفرمايان ،زن بايد
مطيع ،منضبط و صبور باشد .كار زنان سود
بيشترى براى كارفرما دارد ،زيرا دستمزد
زنان كمتر از مردان است.
زنــان عمومن مــورد آزار جنسى قرار
مىگيرند و اگر وظايفشان را به خوبى
انجام ندهند ،مورد توهين ،تحقير و حتا
تنبيه بدنى قرار مىگيرند .شرايط سخت كار،
روزهاى طوﻻنى ايستاده كار كردن ،استرس
ناشى از كار ،تهويهى نامناسب محل كار،
حبس طوﻻنى مدت ،نياز به ادرار كردن به
واسطهى آن كه اجازهى رفتن به توالت را
نمىيابند ،باعث مشكﻼت سﻼمتى مىشود.
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گُ فت وگوى »نگاه« با ليﻼ دانش

در امكان پيشگيرى از باردارى موجب تحولى
در موقعيت زن و همچنين خانوادهى جامعهى
بورژوايى شد .اگر در كشورهاى پيشرفتهتر
سرمايهدارى ،اين نقطه عزيمتى شد در انقﻼب
جنسى دههى شصت ،اما در كشورهاى كمتر
توسعه يافته كه رفاه اجتماعى هم كمتر معنا
داشت ،امكانى بود براى كُنترل گُسترش خانواده
بر مبناى توان واقعى آن.
و باﻻخره دورهى معاصر ،يعنى جهانى شدن
سرمايه ،كه به نوعى برآيند وقايع صد سال
گذشته است و در طول آن ،مسالهى زن بيش
از هر زمان ديگرى ابعاد اجتماعى و متكثر
يافته است .وجه مشخصهى اين دوره ،كه
اساسا به تبع بحران اقتصادى دههى هفتاد
مسيحى وقوع يافت ،گُسترش سرمايهگذارى
به بازارهاى جديد در حال رشد بود .و چنين
انتقالى در خدمت دور ديگرى از انباشت
سرمايه و بر متن تحوﻻت سياسى اين دوره،
نياز داشت كه با دست بردن به ساختار بازار كار و قوانين ناظر بر آن،
راه خود را براى دسترسى به نيروى كار ارزان باز كند .در راستاى
پيشب ُرد چنين روىكردى بود ،كه بازارهاى جديد به عرضهى نيروى كار
زنان پرداختند و همهى نهادهاى بينالمللى دست اندر كار اين پروسه
و پادوهاى داخلىشان ،اين را آغاز مشاركت زنان در جامعه ناميدند و
نهايتا در يك مقياس عمومى اشتغال زنان باﻻ رفت .زنانه شدن بازار
كار به دنبال مقررات زدايى از قوانين كار و بازار كار امرى بود كه هم
در كشورهاى پيشرفتهى صنعتى اتفاق افتاد و هم كشورهاى موسوم به
جهان سوم ،كه برخى پروسهى انتقال از توليد كشاورزى به صنعتى را
هنوز دنبال مىكردند .اما در اين دسته از كشورها ،اين زنانه شدن بازار
كار البته وجه برجستهى ديگرى هم داشت و آن هم زنانه شدن فقر بود.
در همين سالهاى گذشته ،هر دوى اين مشخصهها و بازتابشان در
موقعيت زنان در گزارشات آمارى از آسيا تا آمريكاى ﻻتين و آفريقا...
به كرات توضيح داده شدهاند .عﻼوه بر اينها نمىتوان از جهانى شدن
سرمايه گفت و نامى از يك »صنعت« جديد جهانى نبرد .صنعت سكس
بازتاب كُنترل روابط سرمايهدارانه بر پايهى سود و سودافزايى است در
رابطهى ميان انسانها .اين يك صنعت است ،نه مُدل كمى تحول يافته
از فحشا و يا روابط خارج از نهاد مقدس خانواده كه به طول عمر بشر
موجود بوده است .اصطكاكهاى صنعت سكس با مسالهى مهاجرت
و مهاجرينى كه براى حفظ امنيت يا در جُ ستوجوى كار بودهاند ،هم
خود بخش ديگرى از اين داستان سياه است.
به موازات گُسترش سرمايه در جهان ،و خصوصا پس از ختم جنگ
سرد ،ما شاهد تحول ديگرى هستيم كه در حقيقت بازتاب سياسى همان
روندهاى اقتصادى است كه پيشتر گفته شد .در اين دوره با پيروزى
دموكراسى ليبرال غربى بر بلوك شرق ،جهان وارد دورهاى از منازعات
سياسى شد .در راستاى استقرار نظم نوين جهانى ،بنا بود توسعهى
»دموكراسى« حتا به قيمت جنگافروزى خشن به همه جا گُسترش يابد.
براى پيشب ُرد اين سياست ،نهادهاى بين المللى دست اندر كار توسعه
و ديگر نهادهاى مدافع حقوق بشر و دموكراسى و ...دست به كار شدند
تا بر شكلگيرى پايهى اجتماعى اين نوع دموكراسى تاثير بگذارند .اين
حركت در آسيا ،آفريقا ،آمريكاى ﻻتين و دور و بر خودمان ،عﻼوه بر

زن :آزادى و برابرى؛
چگونه؟

 اجازه دهيد بحث را با اعﻼم همدلى خود با مبارزات گُستردهى
زنان افغانستان در همين دورهى حاضردر مقابل حكومت مرتجع طالبان
آغاز كنم.
فعل و انفعاﻻت جنبشهاى اجتماعى معموﻻ تابعى هستند از معادﻻت
بزرگتر اجتماعى .و در جنبش زنان هم به عنوان يكى از اين جنبشها
مىتوان علىرغم ا ُفت و خيزها ،افزايش آگاهى نسبت به مسالهى
زن ،حقوق زن ،رهايى زن و عملكرد تبعيضات جنسى و جنسيتى و
پيشب ُرد مبارزه در اين عرصهها را شاهد بود .زنان به اشكال جديدى و
در حوزههاى جديدى قابل رويت شدهاند ،درعين حال كه تبعيض بر
اساس جنسيت نه فقط تماما لغو نشده ،بلكه اشكال پيچيدهتر ،متنوعتر
و گاه خشنترى يافته است.
در طول اين سده ،چند موج بزرگ اجتماعى در حيطهى مبارزات و
مطالبات زنان موجود بوده كه شايد بد نباشد با رجوع به آنها به اين
سئوال پاسخ دهيم و با تاكيد بر اين كه اين دورهبندى تنها براى تسهيل
ارائهى يك تصوير است.
اولين موج بر محور مسالهى حق راى زنان است ،كه از اواخر قرن
نوزدهم مسيحى آغاز شد .و عمﻼ ميان اولين كشورى كه در آن حق راى
به زنان داده شد )نيوزيلند( تا موارد بسيار متاخر آن در چند شيخنشين
عربى ،در دههى اول قرن بيست و يكم ،بيش از صد سال فاصله است.
دومين موج متمركز بود بر حقوق زن در خانواده ،برابرى حقوقى زن و
مرد در جامعه در دورهاى كه سرمايه علىالعموم دوران رونق پس از جنگ
جهانى دوم را مىگذراند و سوسياليسم موجود در شوروى هم توانسته
بود شمهاى از رفرمهاى اجتماعى و اقتصادى موثر را به كار گيرد .در اين
دوره از يك طرف ،توسعهى صنعتى و رشد تكنولوژى موجب تسهيﻼتى
در امور خانهدارى شدند؛ و از طرف ديگر ،دستاوردهاى علم پزشكى
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ايران ،درعراق و افغانستان ،به شدت مورد تبليغ و اشاعه قرار گرفت.
براى مثال ،در جريان جنگهايى كه براى استقرار دموكراسى يا مبارزه
عليه تروريسم در افغانستان و عراق صورت گرفت ،ما شاهد تﻼش
بسيار هدفمندى براى به كارگيرى بخشهايى از فعالين زن به سازندگان
و پاسداران اين نوع »دموكراسى« بمبافكن بوديم .به همت نهادهاى
بينالمللىِ درگير در پروسهى گلوباليزاسيون ،انواع و اقسام نهادهاى دولتى
و غيردولتى سازمان داده شدند تا مسالهى حضور اجتماعى زنان و دخيل
شدنشان در ساختن اين نوع »دموكراسى« را تسهيل كنند .در مورد نقش
و جايگاه اين جريان هم درعرصهى مطالبات اجتماعى و هم در تحكيم
دموكراسى نظم نوينى ،بحث و جدلهاى بسيارى در سالهاى گذشته
صورت گرفته ،هم از جانب فعاﻻن جنبش رهايى زن و هم چهرههايى از
فمينيسم آكادميك .در ايران اين روىكرد بر بسترعروج اصﻼحطلبى ،در
قالب نوعى فمينيسم ،يك پاى دعوت آمريكا و ناتو به بمباران ايران بودند!
تحوﻻت اقتصادى ،اجتماعى و سياسى زيادى در اين دورهى صد ساله
وقوع يافته ،اما ما شاهد تحقق گُستردهى برابرى زن و مرد حتا با همان
مفهوم حقوقى آن در چهارچوب نظم و نظام حاضر نيستيم .در عين حال،
فراموش نكنيم كه هيچ درجه از افزايش اشتغال زنان در دهههاى گذشته
موجب نشد كه در دورهى پاندُ مى و ركود اقتصادى ،زنان و مشاغل زنانه
به شدت در معرض عوارض آن قرار نگيرند .در همين اواخر ،بانك جهانى
در گزارشى تصريح كرده كه به تعاقُب وضعيت ناشى از پاندُ مى نه فقط
رشد اقتصادى در كشورهاى در حال توسعه )همانجايى كه اشتغال و
فقر زنانه شد( كاهش مىيابد ،بلكه خطر مشكﻼت مربوط به بدهىها
دوباره عاجل مىشوند .اين پيشبينى را بايد بر مشكﻼت عديدهى پس
از پاندُ مى و افزايش وحشتناك فاصلهى طبقاتى در همه جا افزود تا
تصويرمان دقيقتر شود.

 طبعا هر دو! اما بايد كاركرد هر دو را در تداوم تبعيض جنسيتى
دقيقتر بررسى كرد.
مانع اصلى برخوردارى بشر از يك زندگى شايسته با همين امكاناتى كه
در جهان حاضر در دسترس است ،نظام سرمايهدارى است كه همهى
رابطهها و ابزارهاى قديمىتر اعمال سُ لطه و بازتوليد تبعيض و نابرابرى
و از جمله فرهنگ پدر /مردساﻻر را هم از آن خود كرده و بازتوليدش
مىكند .مستقل از اين كه چه تبيينى از منشا ستم جنسى داشته باشيم،
امروز اين نظام كاپيتاليستى است كه به ستم جنسيتى و طبعا هر چيزى
كه ستم و تبعيض را توجيه كند ،براى استحكام پايههاى قدرت خود
نياز دارد .نيروى كار تنها با چرخاندن چرخ كارخانه تعريف نمىشود.
او مىتواند با بغل دستىاش در تعلق ملى متفاوت باشد و يا در اصليت
نژادىاش؛ در تعلق مذهبى و جنسيتىاش ...از همان پيدايش اوليهى نظام
سرمايهدارى تا به امروز ،جهان سرمايه توانسته با تكيه بر اين تفاوتها
يا ويژگىها هم عرصهى سودآورى را تضمين كند ،هم جنگهاى بى
پايانش را سامان دهد و هم حتا در شكلى صلحآميز با گرفتن ابتكار يك
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عرصه ،اراده و سيستم ارزشى خود را بر هست و نيست اجتماعى آن
غالب كند .اين كاركرد جامعهى سرمايهدارى در رابطه با مسالهى زن تا
همين امروز هنوز موضوعيت دارد.
و بخش ديگر معضل ،يعنى فرهنگ پدر/مردساﻻر است كه ابزار بسيار
كارآيى در دست نظام سرمايهدارى بوده براى تحكيم موقعيت تبعيضآميز
زن .آبشخور اصلى اين روىكرد در همه جا مذهب و تاريخ و عُرف و
فرهنگ است .و نظام سرمايهدارى هم از آنجا كه امر اصلىاش نه رُنسانس
فرهنگى ،بلكه بسترسازى براى توسعهى سرمايه و تضمين سودآورى و
ارزشافزايى است ،به فضوﻻت باقىمانده از ادوار پيشين تاريخ تا جايى
كار دارد كه امر مسجلاش را تسهيل كند .تصور و انتظار اين كه جامعهى
كاپيتاليستى )يا جامعهى مدرن( در مقابل نوع پيشامدرن قرار است اين
فضوﻻت را از بيخ و ب ُن بركند ،تصورى به غايت بىپايه است .اين را
در همه جا مىشود ديد .خﻼصهى كﻼم اين كه جامعهى سرمايهدارى در
بازتوليد تبعيض جنسى و جنسيتى منفعت دارد .و براى زنده نگهداشتن
اين پديده هر آنچه به نام فرهنگ پدر /مردساﻻر ،عُرف اجتماعى،
خرافات ،آئين مذهبى ،ناموسپرستى ناشى از حق مالكيت بر زنان و...
موجود است را به خدمت مىگيرد .به عبارت ديگر ،مبارزه بر عليه
تبعيض جنسى و جنسيتى هم عليه نظام حاكم و مناسبات سرمايهدارانه
بايد باشد و هم عليه همهى آن فرهنگ و تفكر و روىكردى كه در تاريخ
ريشه دارد و گاه خود زنجيرى است بر پاى مردمى كه دربهدر دنبال
راه رهايى از اين منجﻼب نابرابرى مىگردند .فرهنگ غالب بر جامعه
فرهنگ طبقهى حاكم است و تصور اين كه كسى بتواند عليه جامعهى
كاپيتاليستى مبارزهاى پيگير و موثر را پيش ببرد و به اين ذخاير ارتجاعى
فرهنگى و فكرى توجه نداشته باشد ،بسيار دشوار است.
اين را هم بايد يادآورى كرد كه يكى از عرصههايى كه در مبارزهى زنان
بيش از پيش قابل رويت شده ،مبارزه عليه همين جنبههاى ستم و تبعيض
ناشى از فرهنگ پدر /مردساﻻر است .و اينجا منظور »مى تو« به شيوهى
زنان هاليوود نيست ،بلكه مثﻼ مبارزهاى از نوع اعتراضات گُستردهى
چند سال پيش در هند به تجاوز گروهى به يك دختر دانشجو ،و يا
اعتراضات زنان آمريكاى ﻻتين به مسالهى حق سقط جنين مورد دفاع
كليساى كاتوليك ،و يا تﻼشهايى براى تبيين خشونت عليه زنان به
عنوان جرمِ جنايى قابل تعقيب ،از اين نمونهها هستند.

 ساختار و روىكرد مردساﻻرانه نوعى از روابط سُ لطه است ،كه
درخدمت تحكيم قدرت جامعهى سرمايهدارى است و به طور قطع
بايد برچيده شود .جامعهاى كه تبعيض ميان شهروندانش را به هر
دليلى و در هر راستايى ،در تئورى يا در عمل حفظ و بازتوليد مىكند،
نمىتواند مكانى براى برابرى و آزادى باشد .از همان صد سال پيش
كه مورد اشارهى اين مصاحبه است ،تا به امروز درك و دانش بشر از
چگونگى كاركرد فرهنگ سُ لطه درعرصههاى مختلف و به نحو بارزى
در عرصهى مسالهى زن توسعه يافته است .امروز بسيار روشنتر است،
كه قدرت نظام سرمايه دارى در ببند كشاندن اكثريت عظيم جامعه را
مىتوان به طور كُنكرت و مشخصترى در حوزههاى مختلف تعريف
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كرد .نه تنها در حوزهى توليد به معناى اخص كلمه ،بلكه دقيقا در روابط
قدرت ميان كارگر و كارفرما ،كارگر و مقامات اتحاديهها و احزاب ،در
درون خانواده و بسيارى عرصههاى ديگر .در سه چهار دههى گذشته
در حوزهى مباحث اجتماعى بر كاركرد فرهنگ در جامعه تمركز زيادى
صورت گرفته ،به ويژه در رشتهى مطالعات زنان كارهاى قابل توجهى
در اين زمينه انجام شده است.
اما آيا با حضور زنان در اقتصاد و شاغل شدن جمعيت وسيعترى از زنان،
مسالهى زن حل مىشود؟ پاسخ به طور قطع منفى است .هم سنت ليبرالى
و هم بخشهايى از چپ ،كه عمدتا با سمپاتى به نقش بورژوازى صنعتى
در جامعه مشخص مىشدند ،به اين روىكرد تعلق دارند .به عبارت ديگر،
در مقابل روىكردى كه نفى نظام پدر /مردساﻻر را به تنهايى موجب
رهايى زن مىدانسته ،اين روىكرد با تمركز يك جانبه بر نقش مولفهى
اقتصاد در اين زمينه و آنهم صرفا در حيطهى اشتغال تﻼش كرده مسير
رهايى زن را تعريف كند .اما واقعيت اينست ،كه جامعهى بشرى كمى
پيچيدهتر از اينست كه تصور كنيم جعبهاى هست به نام فرهنگ مردساﻻر
و جعبهى ديگرى به نام اقتصاد و جعبهاى هم به نام قانون رفع تبعيض...
و اگر همهى اينها باهم باشند يا نوعى هماهنگى ميان آنها تامين شود،
ديگر مُعضل حل است .اين كشمكش ميان تمركز يك جانبه بر عنصر
فرهنگ يا اقتصاد ،سابقهاى طوﻻنى دارد و نفس اين كه ما هنوز مجبوريم
در مورد تبعيض جنسيتى ،موقعيت نابسامان زنان در جامعهى امروز،
تداوم خشونت عليه زنان ،و تداوم فرهنگ پدر /مردساﻻر حرف بزنيم،
خود بهترين گواه است بر اين كه مساله به اين سادگى نيست!
امروز باﻻ رفتن اشتغال زنان در جامعهى سرمايهدارى و با توسعهى
گُستردهى تكنولوژى به طور قطع يك فاكت است و يك جنبهى مثبت.
اما روى ديگر اين سكه ،اينست كه اشتغال زنان يك عرصهى ديگر از
اعمال تبعيض بر زنان است .و منظور تنها استثمارعمومى نيروى كار
در جامعهى سرمايهدارى نيست .اين يك فاكت است ،كه حتا در مهد
دموكراسى ليبرال غربى هم هنوز دستمزد برابر معنايى ندارد و هنوز هم
تبعيض در بازار كار بر مبناى جنسيت )و البته همچنين عوامل ديگرى
مثل رنگ پوست و مهاجر بودن (...كامﻼ موضوعيت دارد .در اين بخش
از جهان هم كه زنان در دورهى رونق طﻼيى جامعهى سرمايهدارى پس
از جنگ دوم جهانى با درصد باﻻيى به بازار كار راه يافته بودند ،اكنون
به تعاقُب رواج روىكرد نئوليبراليستى ،حتا آنجا كه دولت رفاهشان مثال
زدنى بوده ،شغلهاى زنانه بودند كه به شدت در معرض عوارض اين
رُخداد قرار گرفتهاند .در اينجا در چهار دههى گذشته و با بحران در
بخش صنعت و سپس صنعتزدايى )همپاى انتقال سرمايهها و صنايع
بزرگ به بازارهاى جديد و كشورهاى در حال توسعه( و گُسترش بخش
خدمات ،درصد اشتغال زنان باز هم باﻻ رفته است اما نه فقط تبعيض عليه
زن خاتمه نيافته ،بلكه كُل جامعه در معرض كاهش خدمات اجتماعى و
افزايش شكافهاى طبقاتى فزاينده قرار گرفته است .و اين هيچ تناقضى
با آمارى كه در مورد ثروتمندتر شدن كُل جامعه داده مىشود ندارد! در
جوامع به اصطﻼح پيرامونى يا توسعه نيافته هم مساله به همين منوال
است و البته با يك تفاوت .باﻻ رفتن ميزان اشتغال زنان در اينجا همراه
با فمينيزه شدن فقر و همچنين گُسترش خشونتهاى اجتماعى بوده
است .و توجه كنيم ،كه در اين جوامع عموما مسالهى فرهنگ پيشامدرن
و نقش سُ نن عقب ماندهى اجتماعى هم بسيار قدرتمند است .انعطاف
بازار كار ،كه سرلوحهى حركت سرمايه در اين جوامع بوده است ،صفوف
اكثريت عظيم مردم از زن و مرد را چنان در معرض بىپرواترين بهرهكشى
قرار داده كه به درست بردهدارى نوين ناميده شده است .و اين مجموعه
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را به هيچ وجه نمىتوان آزاد و يا مختار شدن زنان اين جامعه به دليل
شاغل شدنشان ناميد.
بنابراين ،هم نفى سُ لطهى فرهنگ پدر /مردساﻻر يك »بايد« است و هم
افزايش اشتغال زنان .اما هيچ كدام به تنهايى به معناى رهايى زن و يا
حتا رفع تبعيضات جنسيتى نيست.

 كار خانگى تيتر كُلىاى است براى مراقبت از كودكان و سالمندان،
امورات خانهدارى و آشپزى و رختشويى ،مراقبت از بيماران و ...كه
عموما به عُهدهى زنان بوده و بيانگر نقش اصلى نهاد خانواده است در
جامعهى سرمايهدارى .در حقيقت ،نهاد خانواده و نقش زن در آن يك
پايهى تداوم تبعيض جنسيتى است .و جايى است كه نهايتا همهى مسايل
حوزهى اجتماعى و خصوصى در آن متبلور مىشود و همهى اعضاى
خانواده را درگير مىكند .و البته كه فرهنگ و عُرف و آئين و آموزههاى
مذاهب نيز در كارند تا با گرو گرفتن روابط عاطفى انسانى اين نقش
تقديس شده را بازتوليد و بازسازى كنند .روشن است ،كه جامعهى
سرمايهدارى امروز با دويست سيصد سال پيش ،از جمله در حوزهى
خدمات اجتماعى ،فرق دارد .در عين حال ،حقوق و موقعيت زنان و
كودكان و سالمندان هم تغيير كرده است؛ اما كماكان كار خانگى كمابيش
گره خورده با نهاد خانواده و زن در مركز آن .در جوامع پيشرفتهتر
سرمايهدارى زير سُ لطهى دموكراسى ليبرالى و خصوصا دورهى رونق
سرمايه و دولت رفاه ،بخشهايى از اين خدمات به عُهدهى جامعه گذاشته
شد .با ختم اين دورهى رونق ،بسيارى از اين خدمات يا پس گرفته
شدهاند و يا خصوصى شده و باعث فشار اقتصادى بر اكثريت جامعه.
براى مثال سوئد به عنوان عزيز دُردانهى دولت رفاه در سالهاى اخير
در معرض چنان سقوطى در خدمات اجتماعى قرار گرفته ،كه از زمان به
رسميت شناختن اين حقوق در دولت رفاه بىسابقه است .البته بايد اين
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را هم اضافه كرد ،كه ارائهى اين خدمات كه در ازاى ماليات شهروندان
صورت مىگرفت ،تنها محصول رونق سرمايه نبود ،بلكه در عين حال
حاكميت جنگ سرد و مناسبات دولتهاى غربى با بلوك شرق ايجاب
مىكرد كه چيزى شبيه آنچه كه به عنوان حقوق اجتماعى در شوروى
رايج بود ،را در جوامع خود به رسميت بشناسند .از بين رفتن چنين
رقيبى و همچنين الزامات جديد توسعهى سرمايه در سطح جهانى در
سه چهار دههى گذشته ،زمينههاى كاهش چشمگير خدمات اجتماعىاى
بوده كه كمابيش در حوزهى كارخانگى تعريف مىشود.
در كشورهاى »پيرامونى« اين مساله به دﻻيل اقتصادى ،اجتماعى و
فرهنگى ،اغلب ابعاد ديگرى به خود مىگيرد .در اين جوامع ،معموﻻ
نقش زن در خانواده و در انجام كار خانگى بسيار برجستهتر است .عُرف
و مذهب و قانونى كه مرد را نانآور خانه تعريف مىكند ،كُل اين معضل
را حتا آنجا كه زنان شاغل و يا سرپرست خانواده باشند ،بسيار پيچيدهتر
مىكند .در اين جوامع )خاورميانه ،بخشهاى بزرگى از آسيا و آمريكاى
ﻻتين( خدمات اجتماعى دولتى عموما بسيار كم و بىبضاعت است .به
اين مُعضل ،مسالهى بىتوجهى و ناآگاهى عمومى مردان همطبقهى همين
زنان را هم بايد اضافه كرد تا وخامت اوضاع معلوم شود.
در تﻼش براى كاهش مضرات كار خانگى ،بحثهايى در مورد لزوم
پرداخت دستمزد وجود دارد كه بدون اين كه به جزيياتاش وارد
شويم ،مىخواهم تاكيد كنم كه مزدى كردن كار خانگى ،يعنى بازى
در زمين طبقهى حاكم! جامعهى سرمايهدارى در طول حيات خود
مُدلهايى براى رتق و فتق اين امور ايجاد كرده است .آنجا كه نوعى
تعهد اجتماعى پذيرفته شده است ،در ازاى ماليات شهروندان اشكالى از
خدمات اجتماعى وجود دارد .بهترين نمونهى اين دسته را در دولتهاى
رفاه مىشد ديد و همينطور در برخى كشورهاى بلوك شرق پيش از
فروپاشى .و در بسيارى جوامع هم البته همه چيز به دست بازار يا ابتكارات
خود آحاد جامعه سپرده مىشود ،مستقل از اين كه سيستم مالياتى باشد
يا نباشد .اين مُدلها تابعى هستند از توازن قوا و اين كه اكثريت جامعه
چقدر توانسته باشد مطالبات خود را و قدرت طلبكارى خود را تحميل
كند .سوبسيد مهد كودك ،توسعهى صنايع غذايى ،رختشوىخانهها و
غذاخورىهاى عمومى ،مراقبت از سالمندان و بيماران ...همه نمونههايى
هستند كه همين جامعهى موجود امكان عملى كردن و تجربهاش را دارد.
مزدى كردن كار خانگى ،يعنى تجديد حيات نهاد خانواده كه ن ُرم بودن
آن سالهاست زير سئوال رفته است .دو نكته را در اين مورد بايد بيشتر
توضيح داد:
اول ،خانوادهى بورژوايى بسيار دفُرمه شده و اين تنها به علت سهل
شدن جدايى يا كاهش زاد و ولد نيست ،بلكه كاركرد و فونكسيون اين
نهاد در جامعه تغيير كرده است .مهمترين بخش نقش اين نهاد ،توليد
مثل و تداوم نسل بشر است كه همين حاﻻ هم مىتواند خارج از حصار
خانواده صورت گيرد .و منظور اينجا ،بچهدار شدن خارج از ازدواج
رسمى نيست .رواج رحم اجارهاى پديدهى شناخته شدهاى است .نظام
سرمايهدارى بر هر رابطهاى كه توانسته مُهر كاﻻيى شدن بزند ،كوتاهى
نكرده است .و اجارهى رحم يكى از آنهاست كه در بازارهاى مختلف
و كشورهاى مختلف بسته به بهاى نيروى كارشان ،قيمتهاى متفاوتى
دارد .اما مساله تنها بر سر رحم اجارهاى نيست .تحقيقات زيادى موجود
است مبتنى بر اين كه توليد نسل بشر در آينده مىتواند از خود بشر )و
در اينجا به خصوص زن( جدا شود .اين كه چنين پديدههايى مورد
اعتراض و اخم و تخم مدافعان اخﻼق در جامعه واقع مىشوند ،ذرهاى
از تغيير جايگاه نهاد خانواده كم نمىكند.
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دوم ،همين امروز بخشهايى از كار خانگى به دليل رشد تكنولوژى به
روباتها سپرده شده است .طبعا اين به هيچوجه امرى نيست كه در
خدمت همهى آحاد جامعه باشد ،اما منظور من اشاره به پتانسيلهاى
موجود در همين جامعه است .البته كه در كشورى مثل ايران امروز ،كه
روزانه بايد ميان خريد نان و خريد پوشك بچه يكى را انتخاب كنى،
اين مساله بسيار لوكس به نظر مىرسد .اما در كُل بايد ظرفيتهاى نظام
موجود را شناخت تا در طرح مطالبات عقب نماند و دولت را موظف
كرد ،كه مشكل كار خانگى و متعلقاتاش را به مثابه امرى اجتماعى و
بخشى از حقوق آحاد جامعه سر و سامان دهد .دستاوردهاى تكنولوژيك
هم البته در اين زمينه بايد به خدمت گرفته شوند.

 بله همين طور است .نظام سرمايهدارى در بازتوليد موقعيت فرودست
زن منفعت دارد .و براى اين كار هم ابزارهاى بسيارى موجودند .چه آنها
كه ميراث جوامع پيشامدرن هستند و چه آنها كه هم امروز با رنگ و
ل ُعاب مدرن توليد مىشوند .و همهى اينها يعنى اين كه مسالهى زن،
مسالهاى صرفا مربوط به فرهنگ فئودالى و جامعهى پيشامدرن نيست.
صرفا مربوط به كاركرد مذهب نيست .صرفا ناشى از كم ارزش بودن
كار خدماتى در مقايسه با كار توليد فابريكى نيست .ولى همهى اينها
هم هست .درك اين نكته سخت نيست ،كه موجه شدن تبعيض در يك
عرصه مىتواند به عرصههاى ديگر هم تسرى داده شود .تفاوت در
دستمزد زنان و مردان و يا استفاده از امكانات محل كار ،محروميت از
امكاناتى كه به دليل زن بودن ﻻزم مىشود ،و حتا مجاز شدن يا بىخطر
شدن تعرض جنسى به زنان تنها چند نمونه است .موارد زيادى ديده
شده ،كه به محض اين كه شغلى زنانه شده ،ميزان دستمزد در آن كاهش
يافته و يا برعكس اگر در يك پروسهاى شغلى از زنانه به مردانه تغيير
يابد ،ميزان دستمزد در آن باﻻ مىرود .و همهى اينها ،يعنى اعمال
سيستماتيك تبعيض بر اساس جنسيت.
خشونت فيزيكى و كﻼمى هم بخش ديگرى از مساله است .مسالهى
خشونت عليه زنان خود مقولهاى گُسترده و پيچيده است .بيشترين
استدﻻلها براى واگذاشتن مسالهى زن و تبعيض عليه زنان از قضا در
همين عرصه اتفاق مىافتد .خشونت فيزيكى و كﻼمى عرصهى بسيار
گُستردهاى است ،كه همهى جامعه را در بر مىگيرد و ابدا امر خصوصى
و مربوط به خانواده نيست .علت تداوم اين مساله را در هر جامعهاى
مى شود با رجوع به تاريخ و فرهنگ آن به طور مشخص بحث كرد.
اما از آنجا كه اين پديده به عنوان ابزار مُكملهاى براى اعمال تبعيض
بر زن مورد استفاده قرار مىگيرد ،در افتادن با آن بسيار مهم است .در
ديدگاههاى سنتى چپ ،برخورد به خشونت در خانواده كار فمينيسم
بورژوايى است و برخورد به خشونت در محل كار ،كار مبارزان راستين
طبقاتى! در يك سال گذشته در ايران چندين مورد قتل ناموسى به اشكال
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شنيع اتفاق افتاد )نمونهى آخرش در اهواز در بهمن امسال( كه عموما
از مناطق پايين شهر و زحمتكشان شهرى بود .محﻼتى كه بسيارى از
كارگران مبارز در آن كار و زندگى مىكنند .اين را به عنوان تحقير كارگر
و زحمتكش نمىگويم .تاكيدم بر اينست كه شما اگر اهميت مبارزه براى
رهايى زن را در همهى عرصههايى كه بستر بىحقوقى زن است نبينيد،
نمىتوانيد مدعى مبارزهاى پيگيرعليه كاپيتاليسم باشيد .مسالهى زن صرفا
در دستمزد كمتر در محل كار ،كه مُنجر به تفرقه در ميان كارگران و
آسيب به كارگران مرد مىشود ،نيست .اين نگاهى بسيار مردمحور است.
و كافى است كه در مبارزه عليه نطام موجود منسجم نباشى تا پايدار
بودن ديگر دستاوردهايت هم چپ و راست زير سئوال برود .ما متاسفانه
در اين عرصه كار بسيار داريم .بنابراين ،تنها راه ادامه مبارزه است هم
در مقابل دولتى كه در اشاعه و تحكيم تبعيضات منفعت دارد و هم در
مقابل فرهنگى در جامعه كه دست دراز شدهى قدرت حاكم بر جامعه
است .هيچ مهم نيست ،كه اين دست از مسجد به تعرض مىپردازد يا
از كارخانه و يا از محﻼت كارگر و زحمتكش نشين.

 جنبش زنان و جنبش كارگرى ،دو جنبش همزاد جامعهى سرمايهدارى
هستند .و در تمام طول حيات جامعهى سرمايهدارى با ا ُفت و خيزهايى
همراه بودهاند .مطالباتى را به دست آورده و سنگرهايى را محكم
كردهاند؛ و در شرايط ديگرى امكاناتى را از دست داده و به ناچار
مجبور به صفآرايى مجدد براى كسب مطالبات و حق و حقوق خود
شدهاند .با اين تعريف ،معناى اين كه چرا اين جنبش نامتداوم است را
متوجه نمىشوم .و به عﻼوه علت در گيومه گذاشتن جنبش زنان را هم
نمىفهم .جنبش زنان يك جنبش اعتراضى حى و حاضر است .در ايران
كه بىترديد يكى از قوىترين جنبشهاى اعتراضى موجود است .با اين
دو تبصره به پاسخ ادامه مىدهم.
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آيا جنبش زنان خصلت مبارزاتى خود را از دست داده است؟ اگر چنين
بود احتماﻻ اين مصاحبه موضوعيتى نداشت! آيا رفرميستى است؟ تصور
من اين است ،كه هيچ جنبش اعتراضى اجتماعى را از ازل تا ابد نمىتوان
رفرميستى يا انقﻼبى ناميد .هيچ جنبشى هم هر روز و هر ساعت حاضر
به يراق براى انقﻼب نيست .بحث مىتواند بر سر روىكرد رفرميستى
در جنبش زنان باشد ،كه اين موضوع ديگرى است .بله ،مثﻼ لغو حجاب
اجبارى مطالبهاى است در چهارچوب همين جامعه و رفرميستى .اما
مگر افزايش دستمزد يا كاهش ساعات كار و يا حتا لغو قراردادهاى
موقت در جنبش كارگرى ،همه حركاتى در محدودهى امكانات جامعهى
سرمايهدارى و به عبارتى رفرميستى نيستند؟ در هر جنبشى مىتوان از
روىكرد رفرميستى و انقﻼبى حرف زد .و فراموش نكنيم ،كه حتا بسيارى
از مطالباتى كه در روىكرد انقﻼبى مطرح مىشوند اساسا رفرميستى
هستند ،مادام كه ساخت و بافت جامعهى سرمايهدارى تغييرى نمىكند.
اما از اين نمىتوان نتيجه گرفت ،كه كُل آن جنبش رفرميستى است.
راست جامعه به بحثهايى از اين نوع كه ما مشغولش هستيم ،كارى
ندارد و اينها عموما در چپ جامعه موضوعيت دارد .بنابراين ،بايد به
اين اشاره كنم كه تاريخا اين ديدگاه در چپ بوده  -و همين حاﻻ هم
هست -كه جنبش زنان ،بورژوايى است .اين اوﻻ امتياز بسيار بزرگى
است به بورژوازى! ثانيا مباحث بسيارى از سوى فعاﻻن شناخته شدهى
زن در چهارچوب ايران موجود است براى مستدل كردن ربط مسالهى زن
با جامعهى سرمايهدارى ،نه به آن شكلى كه چپ سنتى معتقد است .نزد
اين چپ ،برابرى حقوقى و قانونى در جامعهى بورژوايى قابل حل است
و باقى مسايل هم در جامعهى سوسياليستى و با اقتصاد سوسياليستى .از
آنجايى كه اين چپ را نه به مسالهى زن مربوط مىدانم و نه به طريق
اولى به سوسياليسم ،فقط اين نكته را اشاره مىكنم كه اينان به نحو عجيبى
فقط در مورد مسالهى زن اين چنين »راديكال« هستند و اين شايد بهترين
دليل باشد براى اين كه جدىشان نگرفت.
در درون جنبش زنان هم روىكردهاى مختلف هست ،درست مثل
جنبش كارگرى .جنبش همبستگى در لهستان در دههى هشتاد مسيحى
منشا تحرك گُستردهاى در اين جامعه شد بر بستر مناقشات جنگ سرد
و نهايتا در دل همين وقايع زمينهى به راست چرخيدنى تاريخى را در
لهستان فراهم كرد ،كه تا همين امروز ليبراليسم اروپايى را انگشت به
دهان كرده است .از اين مساله نمىتوان نتيجه گرفت ،كه جنبش طبقهى
كارگر لهستان كُﻼ و هميشه رفرميستى است .رفرميست يا انقﻼبى بودن
را حتا نه خواستها و مطالبات ،بلكه جايگاه سياسى يك حركت و
محتواى آن مبارزه در شرايط زمانى معين تعيين مىكند.
به هر حال ،پاسخ من به اين سئوال اينست كه جنبش زنان حتما در
جاهايى رفرميستى عمل كرده است و در عين حال ،اين يك واقعيت
است كه جنبش زنان يكدست نيست .نه در تبيين و ريشهيابى معضﻼت
تاريخىاش ،نه در ارائهى راهكارها و نه در اتخاذ چشماندازهاى سياسى
و پراتيكاش .و فراموش نكنيم كه در رفع تبعيضات جنسى و جنسيتى،
فقط بخش كارگر و زحمتكش را نمىتوان در نظر گرفت و باقى را
مستحق هر نوع تبعيضى دانست! اين يكى از اجزاى تفكر همان چپ
نامبرده است كه نه جامعهى سرمايهدارى را درست فهميده ،نه رنج زن
كارگر را مىشناسد .نه جايگاه مسالهى زن براى سرمايهدارى معاصر را
مىشناسد و نه در مبارزات كارگرى منشا اثرات قابل توجهى مىشود.
به هر حال ،مساله اينست كه شما اگر به عنوان زن مورد تعرض قرار
مىگيريد ،موظفيد و بايد به دفاع از حق خود برخيزيد .دفاع از شان و
منزلت انسانى ،بحث تئوريك و ايدئولوژيك نيست .اگر اين تعرض يك
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روز در مهد توليد ارزش اضافى و در صحن كارخانه است و روز ديگر
در درون خانواده و روز ديگر در فﻼن سازمان و نهاد وانجمن و مدرسه
و بانك و ...اين تنها نشان مىدهد كه اوﻻ عرصههاى اعمال اين تبعيضات
بسيار وسيع است و به قول شما »جانكاه«! و ثانيا همين اعتراضات به
حق است كه در سير تكامل خود به يك جنبش فرا مىرويد .اين كه
زنان طبقات غيركارگر در اين مبارزه تا كجا همراهند و چه راهكارهايى
دارند ،بحث ديگرى است و تماما مربوط است به يك پراتيك مبارزاتى
در جريان .معضل اجتماعى را بايد به شيوهاى اجتماعى حل كرد و در
اين مورد خاص ،مسالهى زن مربوط به همهى زنان در جامعه است.
نمىتوان لغو حجاب اجبارى را فقط براى يك عده خواست .نمىتوان
برابرى دستمزد را فقط براى زنان كارگر در مقايسه با مردان كارگر
خواست .نمىتوان رفع تبعيض جنسيتى را فقط براى بخشى از زنان جامعه
خواست .يا بايد پاى حل اين مُعضل اجتماعى ايستاد و حلش كرد و يا
عطاى پرچم رهايى انسان و مبارزه عليه سرمايهدارى را به لقايش بخشيد!

 باز هم تكرار مىكنم ،كه هر جا كه به عنوان زن مورد تبعيض قرار
مىگيريد ،به عنوان زن هم بايد مقابلش بايستيد .از اين هيچ گريزى
نيست .آيا اين به معناى اينست ،كه زنان تنها به نيروى خود مىتوانند
آزاد شوند؟ به هيچوجه .هيچ جنبشى ،حتا جنبش طبقهى كارگر )شامل
زن و مردش( هم ،نمىتواند صرفا با محصور ماندن در مطالبات صنفى
و فابريكى و دسته و رستهاى خود و بى توجه به جامعه در كُليتاش،
مدعى رهايى و آزادى شود .اين بسيار مهم است .جامعه نهاد پيچيدهاى
است و از اكتورهاى متفاوتى تشكيل مىشود .نيرويى كه تنها جنبش و
دسته خود و يا بدتر از آن يك خط و شيوهى بودن ويژه را در جنبش خود
معتبر مىداند ،حتا در تحقق خواستهها و مطالبات محدود خود هم شانس
زيادى ندارد .مسالهى مهم اينست ،كه جنبش اعتراضى تودهاى بتواند با
روشن كردن مطالبات و خواستهها و توقعاتاش در مسير شناخت علل
وجود تبعيضات و نابرابرىها توسعه يابد .و رابطهى تبعيض و نابرابرى،
بىحقوقى و ستم و استثمار را با ساختارهاى حاكم بر جامعه بشناسد.
در جنبش زنان هم مثل بسيارى ديگر از جنبشهاى اعتراضى درك از
رهايى ،معناى رهايى و راه تحقق برابرى مىتواند متفاوت باشد .آن
درك و تصورى از رهايى و برابرى و رفع تبعيضات مىتواند مورد توجه
جامعه يا جنبش مورد نظر قرار بگيرد ،كه بتواند معضل را به درست
نشان دهد؛ علل آن را بشناسد و بشناساند؛ در بيانش محافظهكار نشود؛
راه نشان دهد و معايب و مضرات راه حلهاى سازشكارانه را بيان
كند ...حاﻻ اگر عدهاى اصﻼحطلبند و حل مسالهى زن را مىخواهند از
زير عباى مﻼهاى مدرن در بياورند ،موظفند توضيح دهند چطور چنين
چيزى ممكن است .اگر عدهاى طرفدار دموكراسى نظم نوينى و مُدل
دموكراتيك ليبى و عراق و افغانستان دو دههى پيش مىشوند ،موظفند
معناى تحقق سادهترين و پيش پا افتادهترين مطالبات زنان را از زير خاك
و خُ ل بمبها به جامعه نشان دهند .خﻼصه اين كه كسى كه فكر مىكند
بهترين و كاملترين راهحل را دارد ،بدون ذرهاى تزلزل مشغول كار خود
مىشود .اين كه بخشهاى مختلف جنبش زنان تا كجا با هم همراهند،
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تاثيرى بر تبيين مطالبات ،خواستها و راهكارهاى زنان به سوى برابرى
و رهايى ندارد .به عبارت ديگر ،بحث بر سر ترسيم راه رهايى و نشان
دادن پيگيرى در اين راهست .آيا اين به اين معناست كه نيازى به درگير
شدن بر سر محتواى خواستهاىمان نداريم .قطعا چنين نيست .ولى
در اين صورت در يك جنبش اجتماعى تﻼش براى ترسيم ا ُفق مبارزاتى
است كه اهميت دارد ،نه كلنجارهاى پيش پا افتادهى سكتى و دستهاى و
رستهاى از نوعى كه تا به حال مرسوم بوده است .طبقهى كارگر هم زن
و هم مرد و هم كودك دارد .طﻼق هم ممكن است بگيرد .در معرض
خشونت خانوادگى و قتل ناموسى هم قرار مىگيرد .اذيت و آزار جنسى
هم شترى است ،كه دم در خانهى خودش و همسايهاش نشسته است و
بسيارى نكات ديگر .مىتوان بر ليستى از مطالبات تمركز كرد ،ولى جا
انداختن يك روىكرد بسيار مهمتر از ليست مطالبات است.
با اين بحث عمومى و با توجه به آنچه كه در مورد موقعيت عمومى
جنبش زنان در شرايط جارى گفته شد ،تصور من اينست كه مهمترين
چالش هاى مبارزه براى رهايى زن در جهان در مبارزه عليه نظام
سرمايهدارى است كه امروز نه فقط براى تخريب محيط زيست و فقر
و مصيبت جهانى ،بلكه براى راندن جهان به ورطهى جنگهاى تازهى
ديگر هر يك روز بقايش زيادى است .شناخت اين موقعيت اهميت
دارد تا بتوان در كُل جامعه ياران و همصدايان خود را يافت .به اضافهى
اين كه از تﻼش براى تدقيق و بيان و بروز كردن خواستها و مطالبات
جنبش زنان از همين جامعهى غرق در بحران هيچ كوتاهى نبايد كرد.
اين شرايط عمومى طبعا در ايران و كشورهاى مشابه آن هم بازتاب دارد.
ايران مدتهاست كه صحنهى مبارزات گُسترده مردم در عرصههاى
مختلف است و زنان هم نقش بسيار برجستهاى دارند .طرح مطالبات
ويژهى زنان و يا تدقيق مطالبات با در نظرداشت حضور زنان در هر
حوزه يا رشتهى كارى امرى است كه به احتمال زياد مشغلهى بسيارى
از فعاﻻن جنبش زنان هست .تدقيق مطالبات در مورد بيمهها و خدمات
اجتماعى ،لغو قراردادهاى موقت كه عﻼوه بر كارگران زن ،بسيارى از
معلمان و پرستاران را هم در بر مىگيرد ،حضور و مشاركت زنان در
همهى عرصهها مستقل از اين كه قانون حكومت اسﻼمى چه مىگويد،
و ...بسيار مهم است.
عﻼوه برعرصههاى اجتماعى و اقتصادى در ايران ،مسالهى مهم ديگرى
كه در تمام اين چند دهه موضوع مبارزهى زنان بوده است نقش مذهب
و نهادهاى مذهبى در ن ُرماليزه كردن تبعيض بر زنان است .مذهب هم
پوشش ايدئولوژيك دولت حاكم است و هم بسترساز عُرف اجتماعى.
نقش مذهب كُﻼ به دليل عملكردش در قالب دولتهاى مذهبى )ايران(
و نمونههاى ديگرش مثل داعش و طالبان به شدت مورد نكوهش جامعه
قرار گرفته ،اما هنوز صاحب نهادهاى پُر قدرتى است كه به راحتى
مىتوانند بر زندگى اجتماعى مردم تاثير بگذارند .به اين معنا نشان دادن
نقش اين فرهنگ و كاركرد مخرباش در اعمال تبعيض عليه زنان ،و
همچنين نقش توجيهگر آن در تداوم تبعيض و اعمال خشونت اجتماعى
بر زنان ،ليست بلندى از مطالبات را مىتواند در بر بگيرد.
هر چه آگاهى باﻻتر و خواست رهايى قوىتر باشد ،مبارزه آسانتر
مىشود .هر چه مبارزه گُستردهتر شود ،نابرابرىها مىتوانند محدودترو
كماثرتر شوند .با اين حال ،اين راه درازى است و ثابت قدماناش هم
البته كم نيستند.
دوازدهم فوريه ٢٠٢٢
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گُ فت وگوى »نگاه« با كبرى سلطانى

و بىكار ،هر دو ،زن خانهدار هستند .در
همه جاى جهان ،بدون استثنا ،كار بىمزد
خانگى ،پرورش كودك ،نگه دارى از
سالمندان و بيماران خانواده ،به عُهدهى
زنان است .تمام اين كارها براى جامعهى
سرمايهدارى ضرورى است و مىبايد براى
ادامهى زندگى فرد و اجتماع ،و از همه
مهمتر براى خود سرمايه ،براى بازتوليد
نيروى كار آن ،انجام يابد .زنان طبقهى
كارگر ،يعنى اكثريت زنان جامعه ،با كار
خانگى نقشى عظيم در پروسهى توليد و
تحقق اضافه ارزش دارند .اما چنان كه
مى بينيم در تعريف نقشى كه زنان در
سرپا نگه داشتن جامعه ى سرمايهدارى
ايفا مىكنند ،زمانى را كه صرف اين كار
مىكنند ،و خود كار يا وظيفهاى را كه
بايد انجام دهند ،وظايفى كه در واقع جزو
وظايف جامعه است و نه زن در خانواده،
ناديده گرفته شده و زنان تحت اين شرايط محصور به خانه
گشته و همهى وقت خود را در خانه ،آشپزخانه و انجام وظيفهى
پرستارى و مادرى سپرى مىكنند .در حقيقت كار چندين كارگر،
مربى كودكستان ،پرستار ،آشپز و رستورانت و كار خدمتكار،
پاككارى و شُ ستوشوى لباس ،تمام اينها را به تنهايى و بدون
دريافت يك تنگه اجرا مىكنند و در اخير بايد يك همبستر خوب
و مطيع هم باشند.
٢ـ درهم تنيدگى ستم جنسيتى و ستم طبقاتى :قبﻼ هم مكث
مختصرى در مورد خدمات رايگان كار خانگى زنان كارگر و
ارتباط آن براى بازتوليد نيروى كار آتى سرمايهدارى پرداختم .به
همين ترتيب ،امروز قسمت عظيمى ازين زنان وارد كار توليدى
هم شدهاند و اين يعنى ،سرمايهدارى زنان را بيشتر به خدمت
مىگيرد .اين زنان در واقع كارگران مضاعفاند! قبل يا بعد از پايان
كار توليدى ،در خانه هم بايد كار خانگى را به انجام برسانند .در
نتيجهى تراكم باﻻى كار ،زنان فرصت بسيار كمى براى استراحت
و تمديد نيروى از دست رفتهى خود دارند؛ فرصت كمى براى
شركت در فعاليتهاى اجتماعى و فرهنگى و فرصت كمى براى
ارتقاى دانش و تخصص شغلى و شركت در تصميمگيرىهاى
اجتماعى دارند؛ پس در نظام كار مزدى ،كه اعم و غم سرمايهدار
سود بيشتر است ،نه تنها زنان از بردهگى در خانهها نجات پيدا
نكردهاند ،بلكه به چنگ ستمگر تازه كه جز رقمهاى سودآور هيچ
نگاهى به آنها ندارد نيز گرفتار شدهاند .ورود زنان به صحنهى
توليد عﻼوه بر اين كه نرخ استثمار باﻻترى را متوجه زنان مىكند،
باعث مىشود مجموع نرخ استثمار هم باﻻ رود .از يك سو ،به
تقابل كارگران مرد با كارگران زن مىانجامد؛ چون مردان دستمزد
پايين زنان را تهديدى براى دستمزد و شرايط كار خود مىدانند.
و از سوى ديگر ،با دامن زدن به رقابت بين بخشهاى مختلف
طبقهى كارگر ،ابزارى به كارفرمايان مىدهد كه جهت تضعيف
دستاوردهاى قبلى كارگران از آن استفاده كنند .به دليلِ همين
درهمتنيدگى ستم جنسيتى و ستم طبقاتى ،به نظر من رهاسازى
كامل زنان در چهارچوب مناسبات سرمايهدارى ميسر نخواهد بود.

زن :آزادى و برابرى؛
چگونه؟

 در مقدمهاى براى روشن شدن بهتر اين كه زنان جهان در
چه موقعيتى بسر مىبرند ،بهتر است به سه پديده توجه كنيم:
١ـ بازتوليد روابط اجتماعى در حاكميت نظام سرمايهدارى؛ ٢ـ
درهمتنيدگى ستم جنسيتى و ستم طبقاتى؛ و ٣ـ از خود بيگانگى؛
در مورد هر يك از اينها توضيح مختصرى مىدهم:
١ـ بايد متذكر شوم ،كه تمام جوامع متاثر ازايديالوژى نظامايست
كه بر آن جامعه حاكم است و دولتها در اين نظام با استفادهى
ابزارى و به خدمت گرفتن تمام نهادهاى جامعه  -كه از خانواده
و آموزش و پرورش گرفته تا نهادهاى ريز و درشت ،ميدياى
اجتماعى و غيره را در برمىگيرد -ارزشها و آرمانها و يا به
عبارت ديگر ،ايدئولوژى نظام را توسط اين نهادها ترويج ،القا
و بازتوليد مىكنند .اينست مفهوم بازتوليد روابط اجتماعى در
حاكميت نظام اقتصادى.
از آن جايى كه نظام حاكم جهان ،نظام سرمايهداريست و به زبان
ساده نظامى است استعمارگر ،استثمارگر ،ضد زن ،ضد انسان،
ضد طبيعت و در خدمت يك گروه كوچك سرمايهداران و
كارگزارانش ،بقيهى افراد جامعه و در واقع اكثريت جامعه ،براى
به دست آوردن نيازهاىشان ،نه زندگى كه گُذر عُمر را در فقر و
حقارت و بىحقوقى سپرى مىكنند .درين خيل ميلياردى مردم
جهان ،جايگاه زنان باز هم پايينترين است و ستمى چندگانه
را زير نام زن كارگر ،همسر ،زن خانهدار ،تحمل مىكنند .و اين
موقعيت زنان ،در تمام جوامع جهانى ،چه كشورهاى صنعتى و
يا كشورهاى عقبمانده ،به درجاتى به صورت سيستماتيك ،كه
بخشى از تيورى نظام حاكم است ،بازتوليد مىشود.
نهاد خانوده رايجترين مكان بازتوليد ستم بر زن است .زنان شاغل
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٣ـ از خود بيگانگى :كارگر ،زن و مرد ،در نظام سرمايهدارى از
محصول كار خود بيگانه مىشوند .يعنى كاﻻيى كه خود كارگر
توسط نيروى بازويش توليد مىكند ،توان خريد آن را ندارد ،در
پروسهى توليد آن هيچ نقشى ندارد .درين برهه ،بديهىترين راه
رهايى بشر همانا رهايى از كار مزدى است ،كه اين شامل حال
هر دو جنس انسان از يك طبقه مىباشد ،هرچند زنان به نسبت
كارگر بودن مضاعف بيشتر از خود بيگانهاند.
زنانى كه درگير جنگهاى سرمايهدارىاند ،با ستمهاى گوناگونى
روبرو هستند ،از زندانى شدن و تجاوز گرفته تا تحمل فقر و
بىكارى ،اعتياد ،اختطاف و حتا كوچهاى اجبارى ،مهاجرت
و پناهندگى ،كودك همسرى و غيره .زنان فقير و مهاجر در
بازار تجارت سكس با انواع روشهاى اجبار تنفروشى جهت
سودآورى به كار گرفته مىشوند .زنان بىكار ،مادران جوان ،و
زنان مهاجرى كه از كشورهاى پيرامونى به اروپا آمدهاند ،اولين
قربانيان تجارت تنفروشى را تشكيل مىدهند.
با توجه به همهى مُشكﻼت و محروميتهايى كه زنان با آنها
روبرويند و خواستى كه براى رهايى از اين موقعيت دارند ،بايد
اذعان كرد كه هيچ نوع مبارزهى سياسى اجتماعى در هيچ جاى
جهان بدون سازماندهى نيمى از جمعيت مبارزان و معترضان،
كه راديكالترين و پيگيرترين بخش آن يعنى زناناند ،به پيروزى
نخواهد رسيد.
به بركت بحرانهاى مالى دولتهاى سرمايهدارى ،نكبت ب ُنيادگرايى
را بر زندگى زحمتكشان مسلط كردهاند ،كه اولين قربانيان آن زنان
هستند .ولى فراموش نكنيم كه زنان نيز در خط مقدم مبارزات حق
طلبانه ،نه تنها براى رهايى خود ،بلكه براى حقوق آحاد جامعه
ايستادهاند و مبارزه مىكنند.
از آن جايى كه ريشههاى ستم بر زن با پديد آمدن جامعهى
طبقاتى پديد آمد و يك رابطهى محكمى با زيربناى استثمار و
شيوهى توليد سرمايه و هم به شكلى پُر رنگ و تعيين كننده در
روبناى سياسى و ايدئولوژيك اين نظام به آن انسجام و پايدارى
مىبخشد ،بىدريغ واژگون كردن اين نظام ضامن رهايى زنان
از قيد اين همه ستم سيستماتيكاند .پس نكات قوت مبارزهى
زن ،مبارزهى همآهنگ آزادىخواهانهى زنان با مبارزات طبقاتى
كارگران و زحمتكشان است .زنان كه امروز زير ستمتريناند،
بىدريغ پيشگامان مبارزه براى آزادى بشريت خواهند بود .و نبايد
اين مبارزات را مانند گذشته كه مسالهى زن نه مسالهاى اجتماعى،
بلكه مسالهاى شخصى تلقى مىشد و يك گروه از زنان داراى
امتيازهاى خاص ،زنان ديگر را نمايندگى مىكردند ،امر شخصى
و همچنين امرى غيرطبقاتى قلمداد كرد.

سه از لحاظ روابطشان با توليد و وسايل يا ابزار توليد يكسان
زير ستماند ،ولى زنان بر اساس تقسيم كار اجتماعى و بارور
بودنشان يك ﻻيهى بيشتر ستمكش از مردان كارگراند ،كه بحث
ما هم درين مورد است .در جواب به سئوال اول ،تا جايى به نقش
نظام طبقاتى در ستمكشى زنان پرداختهام ،ولى در اينجا بيشتر
به اين كه چطور مردساﻻرى ،بخشى از روبنا يا ساختار اجتماعى
همراه با نظامهاى طبقاتى ،با اعتقاد به حقارت و فرودستى زنان و
تحميل كار خانگى بىمزد به زن و يا تبديل زن به شهروند درجهى
دوم ،در خدمت سرمايهدارى عمل مىكند ،مىپردازم .مردساﻻرى
كه ويژگى تمامى جوامع امروزى است ،با ستم بر زن و تحميل
فرودستى بر زن ،و با اتكا به سُ لطهى حاكم و قدرت و امتيازاتى
كه اين سُ لطه به مرد مىدهد ،توانسته است كه خشونت عليه زن
و روابط نابرابر جنسيتى در خانه و محل كار و اجتماع را به امرى
طبيعى در جامعه تبديل كند؛ شرايطى كه براى نظام سرمايهدارى
فرصت تلقى مىشود تا با كار خانگى زن ،نيروى كار ارزان بازتوليد
كند ،با دستمزد كمتر زنان را استخدام كند ،هر لحظه كه ﻻزم ديد
و در مواقع شكوفايى اقتصاد آنها را به كار گيرد ،در شرايط ركود
اقتصادى در صف اول بىكاران قرار دهد ،به بهانههاى مختلف از
دستاوردهاى مبارزاتى آنها بكاهد ،و همچنين با استفاده از زنان به
عنوان كاﻻهاى تبليغاتى و بردههاى جنسى ،سوءرفتار با زنان را و
توجيه كرده و عادى و طبيعى جلوه دهد .اينجا است ،كه رابطهى
تنگاتنگ مردساﻻرى با نظام طبقاتى سرمايهدارى آشكار مىگردد
و اين تحليل نادرست كه مردساﻻرى و خشونت بر زن را فقط
در خشونت فيزيكى زن توسط پدر ،شوهر و يا برادر و به طور
كُلى مرد خﻼصه مىكند ،آشكار مىگردد؛ ديدگاهى نادرست كه
در حوزهى فمينيسم بورژوايى جاى مىگيرد .اين ديدگاه ،بر اين
اساس ،بدون دست بردن به ريشهى ستم بر زنان ،در پى مبارزه
با مردان است و به اين باور است كه با از بين بردن مردساﻻرى
 بدون از ميان برداشتن مناسبات پايهى سرمايهدارى و مالكيتخصوصى بر ابزار توليد -خشونت و ستم عليه زن پايان مىگيرد.
در افغانستان ،زير حاكميت گروه تروريستى دستساخت دول دون
سرمايهدارى ،در كنار حاكميت سرمايه و مردساﻻرى ،از مذهب
هم به عنوان ابزارى براى تحميل قانونى خشونت و سركوب زنان
استفاده مىشود .دقيقا به همين دليل ،افغانستان امروز به يكى از
سياهترين جوامع براى زنان تبديل گرديده است .گرچه زنان در
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افغانستان هيچگاهى از تنبه و شكنجهى مذهب فارغ نبودهاند ولى
اين گروه تبهكار در حاكميت با به كارگيرى مذهب و آيههاى قرآن
و انواع خشونتهاى عُريان سياسى و اجتماعى ،روانى و فيزيكى،
و با ترويج فرهنگ عقبماندهى مردساﻻرانه و قوانين و احكام
تبعيضآميز و سلب ابتدايىترين حقوق زنان و آزار و شكنجهى
آنها در زندانها و خيابانها ،خشونت بر زنان را قانونى كرده و
خود به عنوان آمر اصلى خشونت بر زنان عمل مىكنند .خشونت
و ستم بر زنان ،اولين مولفهى اسﻼم سياسى است كه از همان
روز نخست به قدرت رسيدن اين گروه سياه به حاكميت ،زنان را
مورد خشنترين درندگى و سركوب قرار داده است .تا اين نظام
و مناسبات برقرار است ،ستم طبقاتى ،ستم بر تمامى زنان ،و ستم
مضاعف بر زنان كارگر ،همچنان ادامه خواهد داشت.
رفع ستم بر زن با ايجاد اصﻼحات و رفرمها ،هرچند كه به نسبت
بىحقوقى مطلق آنها يك دستاورد مبارزاتى به شمار مىآيد ،ولى
بدون يك تغيير ب ُنيادين و دست بردن به ريشههاى طبقاتى ستم
در مناسبات اقتصادى و اجتماعى و روبناهاى فرهنگى و سياسى
جامعه ميسر نيست .مبارزهى پيگير براى برابرى و آزادى زنان
از ستم و خشونت ،كه يك مبارزهى بينالمللى است ،مبارزهاى
جدايىناپذير از مبارزهى طبقهى كارگر عليه استثمار و نابرابرى
است .براى پايان دادن به ستم و خشونت عليه زنان ،ضرورى
است كه به ستم طبقاتى پايان داد.

 چنانچه قبﻼ هم اشاره كردم ،كار توليدى زنان و اشتغال
آنها در صنعت و بخشهاى خدماتى باعث شده است كه زنان از
وابستگى اقتصادى به مردان رهايى پيدا كنند و در اقتصاد خانواده
هم نقش داشته باشند .استقﻼل اقتصادى زن سبب استقﻼل فردى و
تا جايى آزادىهاى اجتماعىاش مىگردد ،ولى اين زن از سُ لطهى
اقتصادى مرد به نيروى اقتصادى وابسته به سرمايهدار تبديل شده
و از بردهگى شوهر به بردهگى صاحبكار در آمده است .ولى
اين پايان كار نيست ،بلكه امنيت شغلى و اقتصادى زنان خيلى
شكننده شده است .واقعيت عينى اينست ،كه امروز از يك طرف
سرمايهدارى در سراسر جهان در بحران مالى دست و پا مىزند،
از سوى ديگر پانديمى كوويد  ١٩سبب فلج يك تعداد عرصههاى
كارى شده و لذا بخشى عظيمى از كارگران و زحمتكشان و
به طور كُلى مزدبگيران از صحنهى كار و توليد ساقط و بىكار
گشتهاند .از كار بيرون راندن مزدبگيران ،يعنى تحميل گرسنگى و
فقر به بخشى از افراد جامعه ،خود مستلزم رودرويى و مبارزه با آنان
است .در اين ميان ،زنان اولين هدف حملهى بورژوازى هستند .به
عبارت ديگر ،اگر قرار باشد عدهاى از كارگران و زحمتكشان از
كار بيرون رانده شوند ،بورژوازى هميشه ترجيح مىدهد كه اين
عده زنان باشند؛ چون اوﻻ زنان در خانههاىشان بىكار نيستند،
تمام وقت مشغول كارهاى خانگى هستند ،و نيروى كار آتى را
توليد مىكنند .ثانيا به اين دليل كه حمله به زنان و بيرون راندن
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آنها از كار آسانتر است ،كه بدين ترتيب نظام سرمايهدارى مرد
را براى حفظ بردهگى زن در خدمت سرمايه برترى مىدهد و اين
امر خود به نحوى در ميان دو جنس از يك طبقه تفرقه و تمايز
ايجاد مىكند .و سرمايهدارى مىتواند بدين ترتيب از تمايﻼت و
گرايشات برترىطلبانهى مردان در خدمت پيشبُرد سياستهايش
به خوبى استفاده نمايد.
در عين حال ،بخشى از كارگران به ابزار سركوب بخش ديگر
بدل مىگردند تا عمﻼ بر ضد منافع خودشان وارد عمل شوند.
البته سرمايهدارى براى تامين و توجيه امتيازات مردان از ابزارهاى
مختلف مثل هم استفاده مىكند .لذا با اين استدﻻل ،هيچ نوع آزادى
و برابرى ،نه براى زنان و نه حتا مردان ،در شرايط بود و بقاى
نظام طبقاتى ممكن نخواهد بود.

 مبارزه براى رهايى زنان نمىتواند از مبارزه عليه سرمايهدارى
جدا باشد .در اين مورد در پاسخ به سئواﻻت قبلى در مورد تقسيم
كار اجتماعى و كار خانگى زنان مفصل پرداختم .و به وضوح
ديديم ،كه بيشترين عوامل تاثيرگذار بر شرايط زندگى زنان
و به خصوص زنان كارگر ريشه در تعلق طبقاتى آنها دارد و
لذار نمىتوان مبارزهى صورى زن و مرد را جايگزين مبارزهى
طبقاتى كرد.
ستمى كه بر زنان در تمام طول تاريخ روا داشته شده ،در متن
ستم طبقاتى قرار دارد .امروز از نظر سرمايهدارى ،تمام انسانها
ابزارى براى توليد محسوب مىشوند ،چه در عرصه ى كار
توليدى اشتغال داشته باشند و چه در خانواده به توليد كار بالقوه
و پرورش آن و بازتوليد نيروى كار مشغول باشند .در هر حال ،نگاه
سرمايهدارى به انسان از دريچهى سودآورى است .سرمايهدارى
با رشد صنعت بسيارى از مناسبات و نهادهاى جوامع پيشين را
در جهت منافع خود تغيير داد ،و آن چه را كه برايش سودمند
بود حفظ كرد ،به خدمت خود در آورد و بر درست بودن آن پاى
فشرد .تبعيضهاى جنسيتى ،قومى و نژادى از مواردى بود كه در
هر جامعهاى متناسب با فرهنگ آن جامعه ،بومىسازى شد و به
امرى طبيعى تبديل گشت .سرمايهدارى از طريق در اختيار گرفتن
و شكل دادن ايدئولوژى مرد خانواده ،ايدئولوژى طبقهى حاكم را
از طريق خانواده به زن و فرزندان ،كه نيروى كار آتى را تشكيل
مىدهند ،تحميل كرد .با واگذارى اختيار زن به مرد و به تملك
در آوردن زن و فرزندان ،نقش زن را به عنوان يك انسان ضعيف
تثبيت كرد و تمام اين رفتارها را با مذهب و تقديس نهاد خانواده
نهادينه ساخت .در اين نظام ،جايگاه زن در تمام ابعاد اجتماعى،
اقتصادى و فرهنگى به عنوان »جنس دوم« تعريف مىشود.
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تبعيضات جنسيتى ،سُ نت جوامع ماقبل سرمايهدارى است ،اما هم
اينك ،ساز و كارهاى متناسب چرخهى ارزشافزايى سرمايهاند و
ثانيه به ثانيه توسط اين شيوهى توليد و به عنوان شروط بقاى اين
نظام بازتوليد و ماندگار مىگردند.
با توجه به اينها ،و بنا بر خصلت طبقاتى مطالبات زنان ،و
به خصوص زنان كارگر ،باز هم تاكيد مىكنم كه نمىتوان در
محدودهى اصﻼحات قانون حكومتى و يا در قالب نهادهاى
بورژوايى و مذهبى ،مبارزه براى رهايى زن را پيش برد.
ما در افغانستان ،درين چهار دهه ،شاهديم كه جريانات مختلف
بورژوايى  -چه نهادهاى مدنى دولتى و يا گروههاى غير دولتى ،كه
همگى يكصدا داعيهى دفاع از حقوق زنان را داشتند -در اولين
لرزههاى حاكميت اسﻼم سياسى ،مبارزات و دستاوردهاىشان
دود هوا شد و رفت.
در جنبشهاى اعتراضى زنان كه امروز در افغانستان شكل گرفته،
طيفهاى مختلف زنان در آن سهم دارند .اين جنبش هم بدون
پرداختن به واقعيتهاى وجودى ستم بر زن و چرايىهاى وضع
موجود از روى تفاهم و ديالوگ مىخواهند به آزادى زن برسند.
آنها ادعا دارند كه در پهلوى مبارزاتشان براى حقوق فردى و
اجتماعى زنان ،براى تامين حقوق و از بين بردن موانعى كه توسط
طالبان  -اين ابزار دست سرمايه -بر مردم افغانستان وضع شده
نيز به ميدان آمدهاند؛ در حالى كه ذرهاى از اين مبارزات به نفع
طبقهى كارگر افغانستان مشهود نيست ،آن هم در حالى كه طبقهى
كارگر افغانستان امروز در يك تراژيدى بى حد و حصرى بسر
مىبرد و خانوادههايى هستند كه براى گُذر عُمر به فروش دختران
خُ ردسالشان روى آوردهاند و مانند قرون اوسطى بازار بردهفروشى
بپا شده است .خﻼصه كنم ،مبارزه عليه مردساﻻرى و تبعيض
جنسيتى موجود عليه زنان در افغانستان و ساير كشورهاى اسﻼمى،
تنها با جهتگيرى طبقاتى عليه نظام سرمايهدارى امكانپذير است.
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 از نظر تاريخى ،سرمايهدارى از هر نوع تفاوت در ميان طبقهى
كارگر استفاده مىكند .به طور مثال تفاوت در جنسيت ،دين ،قوم،
رنگ پوست  ،مهارت و غيره تا در بين طبقهى كارگر انشقاق و
تشتت ايجاد كرده و يك گروه را دشمن گروه ديگر بنمايند ،تا
كارگران خودشان را به مثابه يك طبقه نديده و متحدانه بر عليه
سرمايهداران اقدام نكنند .اين تفاوتهايى كه بعضا قبول شده و
طبيعى جلوه مىكند ،خيلى سنجيده شده و آگاهانه است براى سر
پا نگه داشتن اين سيستم اقتصادى ،سياسى و اجتماعى.
در جهان سرمايهدارى ،يك اقليت كوچك مالك و قادر به كُنترل
ثروت عظيم جهان است .توليد در اين جهان به آن سمتى حركت
داده مىشود ،كه بيشترين سود را براى اين اقليت داشته باشد و
نه به سوى آن چيزهايى كه اكثريت مردم نياز دارند .ثروتمندان
اين محصوﻻت را به بازار مىريزند ،به اين اميد كه با باﻻترين
قيمت به فروش برسانند .سود بر جهان سرمايهدارى حُ كمفرما
است و ما براى حداكثر كردن سود بايد آخرين انرژىمان را با
كمترين هزينه بيرون بريزيم و كار كنيم تا سود بيشتر نصيب
سرمايهداران شود .واداشتن كارگران به كار بيشتر با هزينهى كمتر،
از اهميت مركزى براى طبقهاى برخوردار است كه كارگران را
به خدمت مىگيرد .تمام اين پروسه نياز به انضباط آهنين دارد
تا كارگر را وادار به فرمانبردارى در محل كار كند .لذا همواره
در محيط كار ،كارگران زير نظر قرار دارند .كارگران براى بقاى
خود به دستمزدهاىشان وابستهاند ،لذا هر روز ناچارند براى
استثمار آماده شده و به سر كار برگردند .البته كارگران مىتوانند
به اين استثمار نه بگويند و توليد را متوقف كنند ،ولى اين كار
را بايد متحدانه كنند ،بايد متحدانه دست از كار بكشند و توليد
را متوقف كنند .همينجاست كه صاحبان كار تﻼش مىكنند اين
نيروى ميليونى را از هم جدا نگه دارند و به تفاوتهاى آنها دامن
بزنند و آنها را متفرق كرده و به جان هم بياندازند.
براى پيشب ُرد اين سياست در تمام اين پروسه ،خانواده در جامعهى
سرمايهدارى هستهايست همكار با اين سيستم غير انسانى كه
كارگران را به كار سخت و يكنواخت روزانه براى سودآورى
سرمايهدارى متصل مىكند و به حفظ ث ُبات اجتماعى اين نظام
و كُنترل آن بر طبقهى كارگر يارى مىرساند .براى كارگرى كه
از بام تا شام بىگارى مىكشد ،خانه مكان امنىايست كه براى
چند ساعتى او را رها مىكند و احساس و اختيار كُنترل به او
مىدهد .ولى اين رهايى شامل حال هر دو جنسيت نيست ،فقط
مردان )به استثناى بعضى خانوادههاى كارگرى( در خانه احساس
امنيت و كُنترل دارند ،تا در كارخانه و محل كار كه صرفا مجرى
دستوراتاند .با اين همه ،كارگران هر دو جنس وابسته به خانهاند،
زنان هم به خاطر وابستگى به اطفالشان ناگُزير از تحمل كُنترل
همسران خود و همچنين استثمار ثانىاند.
بنابراين ،نقشهاى جنسيتى در يك خانوادهى هستهاى متشكل
از زن و شوهر ،تقسيم كار اجتماعى را طبيعى پنداشته و خود به
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اين برداشت استثمار مـضاعف زنان كمك مىكنند .ولى زنانى
هم هستند كه اين نقش جنسيتى و فرهنگ جنسيتى را به چالش
مىكشند ،موقعيت زن سنتى را زير سئوال مىبرند و لذا جامعه
به ديد حقير به آنها مىنگرد.
اين پايان كار نيست ،سرمايهدارى حتا در مكانهاى كار توليدى
به عﻼوهى تفاوت دستمزد ،كارگران را در مقابل يكديگر قرار
مىدهد .مردان كارگر ،زنان را بابت پايين آوردن دستمزدها
مقصر مىدانند و زنان هم به طور قابل دركى از دست مردانى كه
سرزنششان مىكنند ،به تنگ مىآيند .و سرمايهدارن و صاحبان
كار هم ازين انشقاق سود بيشترى مىبرند.
در جوامع صنعتى و مدرن امروز ،از اثر فشارها كارگران آگاه اندك
پرده از نظم موجود برداشته شده و در نظام خانوادهى غربى اندك
تغييرى محسوس است .بدون از تغيير ساختار ماهوى آن ،نظم
غير سُ نتى در ماحول خانوادهى هستهاى جا گرفته و در انجام اين
انطباق ،نقشهاى جنسيتى به شرايط جديدى تبديل مىشوند.
اما با تمام اين تغييرات ،خانوادهى هستهاى همچنان به صورت
يك واحد بسته باقى مىماند تا سرمايهدارى هزينههاى نگهدارى
از يك نيروى كار سالم و قابل بهرهبردارى را به عُهدهى خود
كارگران بگُ ذارد.
خﻼصه ،ما كار مىكنيم تا حمايتگر اقتصادى خانوادههاىمان
باشيم .در حالى كه اين كار از پرورش رضايتبخش روابط
خانواده ممانعت مىكند .به جاى اين كه زندگى مشترك آزاد
و لذتبخشى داشته باشيم ،بعد از كار خسته و نفس گير ،آن
قدر مشغول آشپزى و جاروب و ظرفشورى هستيم كه ديگر
فرصت نمىكنيم به جسم خودمان و روابط با اعضاى خانواده
برسيم .سرمايه ،و بازار ،اميال و آرزوهاى ما را به شكل كاﻻ در
آورده و با پول تبادله مىكند .سرمايهدارى صنعت پورنوگرافى
را جايگزين روابط شيرين خانوادهى كارگرى كرده و بر خود
كارگران مىفروشد.
به نظر من ،تنها در جامعهاى كه رضايت انسان پيش از سود تعداد
قليل قرار بگيرد ،مىتوان آزادى واقعى و رهايى از فشار پذيرش
نقش جنسيتى را امكانپذيرساخت .اين به معنى سرنگونى طبقهى
انگلهايى است كه فرمانبردارى ما را در هر مقطع از زندگى ما
مىخواهند .ما بايد تمام روابط و ويژگىهاى انسانى را از محتواى
كاﻻيى آن خارج ساخته و اختيار انسان را به انسان برگردانيم.

 اگر به تاريخ مبارزات زنان نگاه كنيم ،بى آن كه غلو كنيم،
دستاوردها در عرصهى زنان از مبارزات جنبش زنان كارگر و
سوسياليست است .مثال ما ،يكى »روز جهانى زن« و به رسميت
نگاه  -دفتر سى و هشتم

شناخته شدن اين روز است .روى دادى كه بدون مبارزهى
حقطلبانهى زنان كارگر در آمريكا و تﻼش زنان و رهبران
برجستهى سوسيال دموكراسى آن زمان ،هرگز نمىتوانست ابعادى
جهانى بيابد و ماندگار شود و سمبل عدالت خواهى زنان گردد.
ولى امروز در ذره ذرهى روابط انسانى ،تا روابط اقتصادى و
اجتماعى ،نظام سود و سرمايه كُنترل دارد .مبارزه عليه اين استثمار،
تبعيضات و ستم بر زنان بدون اين كه به صورت مستقيم نابودى
نظام بردهگى مزدى و سرمايهدارى را هدف قرار دهد ،راه به جايى
نخواهد برد .آنچه در جهان تحت عنوان جنبش زنان ،فمينيسم،
و فمينيسم اسﻼمى موجود است ،ريشههاى واقعى ستم بر زنان
و نقش ضد انسانى نظام سرمايهدارى را ﻻپوشى كرده و مبارزات
براى حقوق فردى و اجتماعى زنان را فقط در موقعيت شغلى
مديريتى و آمريتى تبليغ مىكنند؛ به عنوان قدرتمندسازى زنان و
اين صرفا راهگُشاى زنان بورژوا است تا در نهادهاى برنامهريزى
و اجرايى و قدرت سرمايه سهيم و شريك شوند.
معضل ب ُنيادى ميليونها زن ،اين است كه آنها بردهى نظام مزدىاند.
آنها چه به شكل زن خانهدار يا شاغل استثمار مىشوند و ساقط
از هر نوع حق دخالت آزاد انسانى در سرنوشت كار و محصول
كار و زندگى خويشاند .به طور مثال ،جنبش آزادىخواهى زنان
در افغانستان سرخط مبارزاتشان را مبارزه با طالبان و كُنشهاى
طالبى را فقط منحط به ايدئولوژى طالبى مىبينند و آ نرا ربطى به
سرمايهدارى نمىدهند .در حالى كه سرمايهدارى جهانى ،طالبان را
بر افغانستان مُسلط كرد و با سﻼح دين ،آزادىها را از زنان سلب
و حقوق انسانى و دستاوردهاى نسبى آنها را پايمال نمود .و در
ساير كشورها نيز با سﻼحهاى ديگر به اين جنايتگرى عليه زنان
مىپردازند .جنبش برابرىخواهى زنان به دستاوردهاى مبارزات
طبقهى كارگر تكيه دارد ،يعنى زنان با شناخت بهتر ازين نظام
بايد براى يك آزادى فردى به پا شوند و آن چيزى نيست ،جز
گرفتن حق آموزش ،حق كار ،حق انتخاب پوشش ،آزادى سفر،
حق انتخاب همسر و غيره ،كه با تامين اين نيازها زنان مجبور
نيستند تا مانند يك كاﻻ مورد خريد و فروش قرار گيرند .و ضمنا
تامين اين نيازها ،پيششرط مبارزات زنان براى آزادى اجتماعى
است .بايد متذكر شوم ،كه احقاق اين نيازهاى فردى زنان در گرو
يك نظام غير دينى يا سكوﻻر است؛ زيرا مذهب توجيه كنندهى
تمام ستمها ،چه فردى و يا اجتماعى ،زنان است .قدم ديگر اين
مبارزات جنبش واقعى زنان ،بايد همآهنگ با جنبش كارگرى
باشد؛ چون خود زنان نصف نيروى كار هستند.
ولى اين مبارزات در افغانستان و در كشورهاى درگير جنگ
سرمايهدارى به همين سادگى نيست .زن كارگر افغانستانى ،كار
ندارد؛ هزينهى ابتدايى زندگى اطفالش كه همانا خوراك و پوشاك
و تداوى خود و كودكانش باشد را ندارد؛ او فقط توسط شريعت
و دين سرمايه محكوم به ماندن در كُنج خانه و اطاعت از شوهر
است .بند بند هستى جامعهى وحشتآور سرمايهدارى او را هدف
سنگسار و زير رگبار خشم و سركوب و جنايت قرار داده است.
معضل بُنيادى ديگر در اين ميان ،غيبت جنبش واقعى كارگريست.
غيبت فاجعهبار جنبشى كه بىوقفه و پيگير عليه سرمايهدارى
موجود و تمام ابزارهاى بازدارندهى آن ،عليه تمامى اشكال
تجاوز و تهاجم و بربريت سرمايه به انسانها ،در مبارزه و جنگ
باشد .ما جمعيت عظيمى از كارگران را داريم كه دستمزدهاى
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چندين ماهشان را نگرفتهاند ،پول گُم است ،كار نيست ،و قشر
روزكار طبقهى كارگر براى گُذر عُمر به فروش كودكانشان و
حتا اعضاى وجودشان روى آورده است .خﻼصه بايد گفت ،كه
جنبش واقعى كارگرى در افغانستان صد سال به عقب برگشته
است و جنبشهاى ديگرى كه در صحنه حاكم هستند ،پشت سر
اين يا آن گروه ارتجاعى بورژوازى قرار گرفته و براى افزايش
و كاهش قدرت اين يا آن جناح طبقهى سرمايه دار چانهزنى و
جنگ مىكنند .و اين وضعيت بيشتر از همه عليه جان و زندگى
و سرنوشت زنان عمل مىنمايد.
اما وظيفهى نيروهاى چپ و پيشرو است تا جنبش كارگران
افغانستان را عليه سرمايه و آحاد و ابزارهاى آن انسجام بخشد؛
زيرا اين دشمن بشريت را نمىتوان با هشتك و طومارنويسى
و توسل به نهادهاى دستساخت خود اين نظام جهانخوار و
آويختن به اين يا آن چهرهى سرشناس عقب زد .مبارزه عليه ستم
و تبعيضات جنسى ،و هر شكلى از نابرابرى ،بدون مبارزهاى كه
سرمايه را هدف قرار دهد و بدون نابودى نظام بردهگى مزدى
راه به جايى نخواهد برد .مسالهى ستم جنسى زنان مسالهاى زنانه
نيست .و ما بايد به عنوان يك طبقه ،زن و مرد كارگر ،دست در
دست هم خواستار لغو كار مزدى ،برچيدن سرمايهدارى ،و رهايى
كُل جامعه و از جمله زنان باشيم .فقط با اتحاد اقشار مختلف
كارگرى مىتوان به اين جهنم گند و خون و دهشت سرمايهدارى
خاتمه بخشيد.

مبارزهى سوسياليستها باشد .بدون رهايى زنان ،سوسياليسم
ممكن نيست! و بدون سوسياليسم ،رهايى زنان!
به نظر من ،سوسياليستها بايد از جنبش زنان به مثابه يك جنبش
اجتماعى سياسى حمايت كنند و با پيگيرى استراتژيكى در آن
و در اتحاد با جنبش كارگرى خواهان تغيير ب ُنيادى در مناسبات
اجتماعى -سياسى اقتصادى و فرهنگى شوند و به پيشروى آنها
يارى رسانند .به اين ترتيب ،و با توضيح ارتباط گُسستناپذير
بين شرايط انسانى -اجتماعى زنان و مالكيت خصوصى بر ابزار
توليد ،مرز قوى بين جنبش واقعى زنان و جنبش بورژوايى زنان
و بر عليه آن كشيده مىشود .و جنبش زنان در پهلوى جنبش
كارگرى و سوسياليستى ،جنبش همهى كارگران و زحمتكشان
مىشود .مساله ديگرى كه مىخواهم بر آن تاكيد كنم ،اين است
كه جنبش واقعى زنان يك جنبش جهانى است و تقويت پيوند
بين بخشهاى مختلف اين جنبش در سطح جهان وظيفهى
سوسياليستهاى آن است.
و در برههاى از تاريخ هستيم ،كه هيچ مبارزهى سياسى اجتماعى
در هيچ نقطهايى از جهان بدون سازماندهى شدن نيمى از جمعيت
مبارزان و معترضان در آن عرصه كه پيگيرترين بخش آن زنان
هستند ،به پيروزى نخواهد رسيد .سوسياليستها بايد بر اساس
مسئوليت تاريخى سنگينى كه بر دوش دارند ،بيشتر از هر زمان
ديگرى در جنبش رهايى زنان دخالتگر باشند و رسالتشان را
در قبال اين جنبش به انجام برسانند.
فوريه ٢٠٢٢

 چنانچه در جواب به سئواﻻت قبلىتان اشاره شد ،تفاوتهاى
ميان طبقهى كارگر را سرمايهدارى به ابزارى براى رسيدن به سود
بيشتر دامن زده و افراد و گروههاى اين طبقه را به جان همديگر
مىاندازند و از اتحاد آنها جلوگيرى مىكند .اما استثمارى كه
كارگران مرد و زن در كار روزانهشان تجربه مىكنند ،آنان را به
سازمانيابى جمعى عليه سرمايهدارى رهنمون مىسازد .فقط
مبارزهى طبقهى كارگر اتحاد يافته است ،كه مىتواند ستم و
استثمار را به دور بريزد .بىدريغ سوسياليستها و فعالين پيشرو
طبقهى كارگر وظيفهى اين سازماندهى را در پيشاپيش جنبش
طبقهى كارگر به عُهده دارند.
مبارزهى طبقاتى تنها راه تغيير جهان ،خﻼصى از طبقات حاكم
كنونى ،و ايجاد جامعهاى است كه توسط كارگران و براى كارگران،
و از اين طريق براى كُل جامعه ،بر پا و اداره مىشود .جامعهاى كه
در آن انسان حاكم بر سرنوشت خود است و با فقر و فﻼكت و
سركوب روبرو نيست ،و با اتكا بر توانايىهاى خود در سازندگى
جامعه مشاركت مىنمايد .زنان بايد بخشى از اين مبارزه باشند.
رهايى زنان براى تحقق اهداف اين مبارزه حياتى است .زنان
نمىتوانند در انتظار بمانند تا ديگرى آنها را به رهايى برساند.
مبارزه با ستم و استثمار زنان ،بىدريغ بايد جزء پايهاى برنامه و
نگاه  -دفتر سى و هشتم
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گُ فت وگوى »نگاه« با فريدا آفارى

زن :آزادى و برابرى؛
چگونه؟

 زنان طى سدهى گذشته ،دستيابىهاى بسيارى داشتهاند.
در زمينهى سوادآموزى ،تحصيﻼت عالى ،اشتغال ،حقوق
بيشتر در ازدواج ،و حق طﻼق در بسيارى كشورها شاهد
پيشرفت بودهايم .در سطح جهانى ،نرخ بارورى كاهش و
سن ازدواج افزايش يافته .جنبش زنان از سالهاى  ١٩٦٠تا
به حال نظريههاى بديعى پيرامون ستم جنسيتى ارائه كرده
و نظريهپردازان فمينيست صدها كتاب در اين مورد منتشر
نمودهاند» .جنبش من هم« در سطحى جهانى ،گُستردگى
تجاوز و تعارض جنسى را به چالش كشيده و خصوصا
مردان تحصيل كرده و نخبه را هدف گرفته.
مبارزات زنان در ايران ،طى چهار دههى گذشته ،علىرغم
سياستهاى سركوبگر نظام زنستيز جمهورى اسﻼمى
رشد كرده .زنان ايرانى نه فقط  ٦٠درصد دانش آموختگان
دانشگاهها ،بلكه از جمله نويسندگان برجستهاند .حضور
زنان در صف مقدم جبهه ،در خيزش آبان ماه  ،١٣٩٨آشكار
بود .نماد مبارزات ترقىخواه كنونى عليه جمهورى اسﻼمى
نيز زنانى مانند نسرين ستوده ،نرگس محمدى ،سپيده قليان
و زينب جﻼليان اند.
اما روندهاى قهقرايى نيز در سطح جهانى در حال گُسترش
است .تﻼشهاى جهانى گروههاى دست راستى براى باطل
كردن حقوق مربوط به سقط جنين؛ افزايش زنكُشى و
قاچاق زنان براى تنفروشى و بردهگى .پاندُ مى كويد در
حال نابود كردن بسيارى از دستيابىهاى زنان ،خصوصا در
كشورهاى در حال توسعه ،است .ميليونها دختر از تحصيل
نگاه  -دفتر سى و هشتم

محروم شده و وادار به ازدواج و كار
براى امرار معاش شدهاند .ميليونها زن
پيشتر شاغل ،از كار خود استعفا داده تا
به فرزندانشان و افراد سالمند و بيمار
در خانواده برسند .خشونت خانگى،
هم زمان با پا نُدمى ،افزايش يافته.
ب ُنيادگرايى مذهبى  -چه اسﻼمى ،چه
هندو ،چه مسيحى و چه يهودى -زنان
را هدف گرفته و زنستيزى را ترويج
مىدهد .جمعيت زنان زندانى افزايش
يافته و زنان پناهجو در اردوگاههاى
پناهجويان در خاورميانه ،آفريقا ،اروپا،
آسيا ،آمريكاى ﻻتين ،هم از فقر و
گرسنگى رنج مىبرند و هم از خشونت
و تجاوز و تعارض جنسى.

 نظام طبقاتى و مردساﻻرى در هم تنيدهاند .در كتابى
تحت عنوان »فمينيسم سوسياليستى براى قرن بيست و يكم«،
كه به زودى توسط »نشر پلوتو« در لندن به زبان انگليسى
منتشر خواهد شد ،به اين موضوع پرداختهام كه درك ماركس
از كار بيگانه شده مىتواند رابطهى بين مردساﻻرى و نظام
سرمايهدارى را براى ما روشنتر كند.
از منظر ماركس ،انسان در نظام سرمايهدارى نه فقط ازمحصول
كار ،بلكه از فرايند كار ،از قابليت انسان براى انجام كار
آزادنه و آگاهانه و از انسانهاى ديگر بيگانه است .ماركس
در »دستنوشتههاى اقتصادى و فلسفى  «١٨٤٤اين موضوع
بيگانگى كار و بيگانگى تن از ذهن را به ستم بر زن ربط
مىدهد و مىنويسد ،كه:
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 نه .نظام سرمايهدارى اگرچه زنان را تشويق به شركت
در فرايند توليد ارزش مىكند و در برخى موارد نسبت به
نظامهاى پيشين حقوق بيشترى به زنان مىدهد ،نظامى
است مبتنى بر استثمار ،سُ لطه ،فاقد صفات انسانى كردن ديگر
انسانها ،كاﻻيى كردن تن زن و مرد ،كاﻻيى كردن روابط
انسانى ،پيشبُرد منافع شخصى به قيمت سوء استفاده از
ديگران ،مقابله با خودمختارى و مقابله با حق زن بر بدن خود.

مبارزه براى ايجاد مهدكودكهاى با كيفيت و همچنين حمايت
از زنان در دوران باردارى و مرخصىهاى گُسترده با حقوق
در اين دوران و سالهاى نخست زندگى كودكان ،هم براى
زنان و هم براى مردانى كه سرپرست كودكانند ،يك امر
حياتىست .اگرچه در برخى كشورها ،قشرى از زنان از اين
حقوق برخوردارند ،تعميم دادن چنين حقوقى به زنان در
سطحى جهانى با نظام سرمايهدارى در تضاذ است .هدف
سرمايهدارى استخراج حداكثر ارزش از كارگر و كارمند
است و از اين رو ،به طور كُلى مرخصىهاى طوﻻنىمدت
با حقوق براى مراقبت از فرزندان يا اعضاى بيمار خانواده
براى اين نظام سودآور نيست .در عين حال ،سرمايهدارى
در شرايط كنونى لزوما نيازى به ادامهى خانوادهى هستهاى
ندارد .سرمايهدارى مىتواند كُليهى زنان و مردان طبقهى
كارگر را در اردوگاههاى كار ا ُسكان داده و كودكانشان را
در اردوگاههايى جداگانه و بدون سرپرستى والدين در جهت

مقاصد سرمايه پرورش دهد .فنآورىهاى جديد نيز در راه
است ،كه به زودى ممكن است جنين را خارج از رحم در
رحمهاى مصنوعى پرورش دهد .بنابراين ،نمىتوان گفت كه
نظام سرمايهدارى همواره در آينده محتاج كار خانگى زنان
خواهد بود .اما راههايى كه اين نظام براى استخراج ارزش
مىيابد ،دهشتناك و بى حد و حصر است.

 مبارزه براى به رسميت شناختن ارزش كار خانگى ،مبارزه
مهمى است كه بايد از آن حمايت كرد .اما در چهارچوب
نظام سرمايهدارى ،كار خانگى كارى »ارزش آفرين« محسوب
نمىشود .در يكى از فصلهاى كتاب »فمينيسم سوسياليستى
براى قرن بيست و يكم« به جزئيات نظريههاى فمينيستى در
اين مورد و مفهوم »ارزش« در كتاب »سرمايه« پرداختهام.
نگاه  -دفتر سى و هشتم
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 مردان طبقهى كارگر اگرچه منافع مشتركى با زنان طبقهى
كارگر دارند ،تحت تاثير زنستيزى و نژادپرستى حاكم در
نظام سرمايهدارى مىتوانند عليه منافع طبقاتى خود عمل
كنند .اين نيز خود نشانى از بيگانگى است .در نتيجه ،زنان
يا سياهپوستان يا كُليهى رنگين پوستان فاقد صفات انسانى
تلقى مىشوند و هر انسان تشويق مىشود تا با سوء استفاده
از ديگرى ،در جهت پيشب ُرد منافع محدود خود عمل كند.

و قانونىسازى تنفروشى و قاچاق زنان و مردان و كودكان؛
 شركت در مبارزات زيست محيطى بر اساس پيوند دادن اينمبارزات با مبارزه عليه كار بيگانه شده در نظام سرمايهدارى؛
 مبارزه براى بيمهى درمانى همهگانى و همچنين به چالشكشيدن نظام بهداشتى كنونى ،كه حتا در بهترين صورت
صرفا به عوارض بيمارىها و نه ريشههاى آنها مىپردازد
و كاملبين نيست؛
 به بحث كشيدن مسالهى رابطهى سازمان و فلسفه .فراتربردن بحث از سطح مقابله با سازمان هرمى .پرداختن به
اين كه چگونه مىتوان تعمق ،تامل ،تفكر انتقادى و روابط
مبتنى بر اخﻼقيات انسانباور را در سازمانهاى فمينيست
سوسياليست ترويج داد.
نهم فوريه ٢٠٢٢

 جنبش زنان يكپارچه نيست و شامل زنان از طبقات و
با چشماندازهاى متفاوت است ،اعم از ليبرال ،سوسياليست
و آنارشيست .براى پيشبُرد مبارزات زنان در جهتى انقﻼبى،
ضد سرمايهدارى و انسانباور ،ما نياز به فلسفهاى انسانباور
و همچنين ريشه داشتن در مبارزات زنان طبقهى كارگر و
نژادها و مليتها و قوميتهاى ستم ديده داريم .همبستگى
با مبارزات دگرباشان جنسى ،همجنس گرايان ،دوجنس
گرايان ،و تراجنسيتىها نيز حياتىست.

 به نظرم مبارزه براى پيشبُرد فمينيسم سوسياليستى بايد
در برگيرندهى مولفههاى ذيل باشد:
 مبارزه عليه جنگ ،عليه سرمايهدارى خصوصى و دولتى وامپرياليسم ،صرفنظر از ادعاى برخى دولتها مانند روسيه،
چين ،ايران ،سوريه ،ونزوئﻼ و غيره مبنى بر »ضد امپرياليسم«؛
 پيوند دادن مبارزات عليه اقتدارگرايى در سطح جهانىبا يكديگر و خصوصا با مبارزات جنبش »اهميت جان
سياهپوستان« و جنبش الغاى نظام زندان؛
 حمايت از »جنبش من هم« و مبارزات جهانى زنان عليهتجاوز و تعارض جنسى؛
 حمايت از حق سقط جنين و حق زن بر بدن خود؛ جُ رمزدايى از زنان تنفروش و همزمان مقابله با عادىسازىنگاه  -دفتر سى و هشتم
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گُ فت وگوى »نگاه« با فريده ثابتى

شكايتى نمى كردند ،امتناعى نمىكردند ،با
ارباب دست به يقه نمىشدند ،و به سادگى
مورد تجاوز قرار مىگرفتند؟
من بر آن هستم كه حتما مبارزه ،اعتراض
و مقاومت وجود داشت .اما تنها در نظام
سرمايهدارى كه زنان را به كار بيرون از خانه
كشاند و تا حدودى استقﻼل مالى براىشان
فراهم شد ،آموزش همگانى به دليل نياز
سرمايه به نيروى كار با سواد ،زنان را هم
شامل كرد ،زنان در جامعه ديده شدند .مبارزه
و مقاومتشان به چشم آمد .و كوشش آنها
براى مسايل مختلف ،از حقوق زنان گرفته
تا مسايل اجتماعى همگانى ،مرئى شد .نقش
زنان  -به ويژه زنان كارگر -در مبارزات
اجتماعى گاه چنان درخشان بود ،كه تاريخ
مردانه را مقهور كرد .از آن جمله است ،نقش
زنان فرانسوى در انقﻼب فرانسه  ،١٧٨٩در
كمون پاريس  ،١٨٧١و در انقﻼب روسيه
 .١٩١٧در ايران هم شاهد فعاليت و مبارزات زنان بوديم ،كه شايد
بسيارى حتا زنان جوان ايرانى از آن اطﻼع ندارند .غير از موارد بسيار
مبارزه ،از اين نهادهاى زنان در ايران هم مىشود نام برد» :انجمن
آزادى زنان« ،كه در سال  ١٩٠٦ /١٢٨٥تاسيس شد و حقوق سياسى و
اجتماعى زنان را مطرح مىكرد .در »هيات زنان اصفهان« ،كه در سال
 ١٩٠٨ /١٢٨٧توسط خانم دولت آبادى تاسيس شد ،روزنامهاى هم به
 از مبارزات زنان صحبت مىكنيم .مبارزهاى كه تاريخى است .نام »زبان زنان« انتشار مىيافت كه مسايل زنان در آن مطرح مىشد .يا
اما تاريخ نويسان همواره مرد بودهاند و تاريخ ،تاريخ مردانه است .بىبى خانم استرآبادى در تهران در خانهى خود »مدرسهى دوشيزگان«
حتا تاريخ مبارزه هم مردانه است .از مبارزهى اسپارتاكوس به عنوان را در سال  ١٩١٤ /١٣١٣تاسيس كرد ،كه با مخالفت روحانيون مواجه
مبارزهى بردهگان عليه بردهداران صحبت مىشود .از مبارزهى دهقانان و در نتيجه ،مدرسه بسته شد .وى در بروشورهايى ،مسايلى را مطرح و
عليه فئودالها هم بسيار شنيدهايم .در تمام اين مبارزات زنان غايب نقد مىكرد كه در زمرهى مسايل روز كنونى هم هست ،مثل كار خانگى
بودهاند .گويى همهى بردهها و دهقانان مذكر بودهاند يا گويى زنان زنان ،فرهنگ مردساﻻرانه ،تعيين پوشش زنان توسط مردان ،فشار عليه
نه برده بودند و نه از خانوادهى دهقانى .زنان اصوﻻ وجود نداشتند .زنان و فقر تودهاى .يا »پيك سعادت زنان« در رشت ،در سال /١٣٠٠
مثل هميشه يا مادر بودند يا همسر يا دختر يا خواهر مردى .زنان در  ،١٩٢١كه برابرى اجتماعى سياسى زنان را مطرح مىكرد و به احداث
وسايل خانه گُم بودند .اصﻼ زنان بخشى از وسايل خانه بودند .حتا كﻼسهاى سوادآموزى براى زنان مبادرت كرده بود .يا جالب اين كه
در خانوادههاى اشرافى هم زنان اشياى زينتى بودند ،براى نشان دادن دخترى  ١٨ساله در شيراز »مجمع انقﻼبى زنان« را با مجلهاى به نام
شكوه و جﻼل مردان خود.
»دختران« تاسيس كرد .در اين مجله در رابطه با آزادى و برابرى حقوقى
بعدها وقتى مورگان ،انسانشناس آمريكايى ،كتاب »جامعهى باستان« را زنان و عليه حجاب بحث مىشد و تا قبل از ممنوعيت آن ،هفت شماره
نوشت و بعد هم انگلس با استفاده از مطالب آن ،كتاب »منشاء خانواده ،از نشريه منتشر گشت .در هشتم مارس سال  ،١٩١١همزمان با راهپيمايى
مالكيت خصوصى و دولت« را به رشتهى تحرير در آورد و مادرساﻻرى بزرگ زنان در آلمان و چند كشور ديگر ،در انزلى نيز زنان راهپيمايى
و سپس سقوط آن را با پيدايش مردساﻻرى ،مالكيت خصوصى و كردند .در قيام بهمن در ايران ،١٩٧٩/١٣٥٧ ،و پس از آن عليه رژيم
همزمانىاش با پيدايش طبقات مطرح كرد ،باز معلوم نشد كه زنان در بورژوا اسﻼمى جمهورى اسﻼمى در تمامى عمر  ٤٣سالهاش ،به ويژه
مقابله با وضعيت به وجود آمده و از دست دادن موقعيت اجتماعى خود از در دههى  ،٦٠و تداوم آن تا خيزشهاى دى ماه  ٩٦و آبان  ٩٨و
چه كردند .آيا به سادگى مقهور شدند و موقعيت نازل خود را پذيرفتند؟ تاكنون ،هم شاهد مبارزه و مقاومت زنان بودهايم.
مقاومتى نشان ندادند؟ معترض نشدند؟ مبارزهاى نكردند؟ وقتى برده
بودند ،كه بردهگى براىشان  -بر خﻼف مردان -دو وجه داشت ،يعنى
هم برده براى كار بودند و هم بردهى جنسى براى بردهداران ،مطيع و
فرمانبر بودند؟ بردهدارى را نكشتند؟ با هم عليه آنها توطئهاى نكردند
و دست به عمل نزدند؟ يا وقتى عضو خانوادهى دهقانى بودند ،در
زمين ارباب بيگارى نكردند؟ يا وقتى در شب عروسى ،آنها را به جاى
حجلهى عروس به اتاق خواب ارباب مىفرستادند ،مقاومتى نمىكردند،

زن :آزادى و برابرى؛
چگونه؟

نگاه  -دفتر سى و هشتم
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 در سيستم طبقاتى ،طبقهى حاكم به كمك ابزارهاى مختلف
افكارسازى ،فرهنگ و اخﻼق خود را  -كه بيانگر مناسبات حاكم
است -به افكار ،فرهنگ و اخﻼق جامعه تسرى مىدهد ،يعنى چون
وسايل توليد مادى جامعه را در اختيار دارد ،وسايل توليد ذهنى را هم
كنترل مىكند .در نتيجه ،نگاه آحاد جامعه به مسايل از اين منظر تغديه
مىشود .سيستم طبقاتى و مردساﻻرى ،ساخته و پرداخته و ويژگى
خاص بورژازى نيست ،بلكه بورژوازى آن چه را كه از شيوههاى توليد
و مناسبات قبلى وجود داشت بعد از گرفتن قدرت سياسى غربال كرد؛
بخشى را از هم دريد و به دور ريخت؛ اما بخشى را كه مىتوانست
از آنها در جهت اهدافاش براى كسب بهتر و بيشتر ارزش اضافى
استفاده كند ،در شكلى جديدتر  -همراه با تغييراتى كه ﻻزم مىدانست-
حفظ كرد؛ از آن جمله است ،مردساﻻرى و خانواده و حتا مذهب ،زمانى
كه بخواهد تودههاى مردم ناآگاه را به دنبال خود بكشد .نمونهاش در
انقﻼب  ١٨٤٨فرانسه رُخ داد :بورژوازى مذهب ندارد ،اما با مذهب
مىسازد ،چون تودهها با زبان مذهب مانوس هستند؛ همان گونه كه
بخشى از بورژوازى ايران براى اهداف خود با زبان مذهب تودهها را
به دنبال خود كشيد.
مردساﻻرى از فئوداليسم به ارث رسيد و قبل از فئوداليسم هم در
دولت شهرهاى يونان وجود داشت ،اما با كاراكتر طبقاتى متفاوت از
سرمايهدارى ،كه در آن زنان همراه با بردهگان انسان به حساب نمىآمدند
و در قشربندى اجتماعى آن جايگاهى نداشتند ،حتاى با زنان طبقهى
حاكم هم تنها به عنوان ابزار جنسى و سكس در مرادوات مردان طبقه
برخورد مىشد .بنابراين ،آن چه امروز بر زنان در جامعه مىرود ،با توجه
به اين كه اكثريت زنان را زنان طبقهى كارگر تشكيل مىدهد ،و هم به
خاطر اين كه شيوهى توليد سرمايهدارى در جهان حاكم است ،برخوردى
طبقاتى است و مبارزه براى محو آن مستلزم مبارزه با سيستم طبقاتى و
با سرمايهدارى است .از وجه ديگر ،مردساﻻرى يك ابزار كمكى براى
سرمايه جهت باﻻ بردن سود سرمايه يا ارزش اضافى است؛ زيرا زنان
را در موقعيت اجتماعى پايينترى از مردان قرار مىدهد ،حتا زمانى كه
سخنرانىهاى غرا در مخالفت با آن ايراد مىكند .در نتيجه ،از آن براى
موافقت مردان طبقه در برخوردش با زنان استفاده مىكند و با بهرهگيرى
از اهرم فرهنگ و عُرف ،آن را به عنوان تربيت از خانواده شروع كرده
و زنان را براى پذيرش موقعيت درجهى دوم خود در جامعه ،بدون
هيچ تهديد و فشار ،صلحطلبانه از طريق خانواده ،آماده مىكند .به اين
ترتيب است ،كه مىبينيم ميليونها زن كار بازتوليدى مجانى را به عنوان
وظيفهى زنانه براى سرمايه انجام مىدهند و اگر به خوبى انجام ندهند
يا مخالفتى اعﻼم كنند ،مورد سركوفت قرار مىگيرند؛ با خشونت زبانى
و جسمى مواجه مىشوند؛ يا حتا در بعضى كشورها مورد مجازات
دولتى ،به طور مثال قطع امكانات جلوگيرى از حاملگى ناخواسته يا
سقط جنين با تهديد مجازات زندان و ،...قرار مىگيرند .بدون ترديد بايد
با مردساﻻرى مبارزه كرد ،همزمان و همراه با مبارزه عليه سرمايهدارى
به عنوان عامل اصلى .اگر هم به دليل ضعف آگاهى طبقاتى مبارزهى
ضد سرمايهدارى چندان موثر در جريان نباشد ،نمىشود مبارزه عليه
مردساﻻرى را تعطيل كرد ،حتا اگر مردان طبقه چندان مداخلهگر عمل
نكنند .اينجا ،زنان فعالتر عمل خواهند كرد؛ زيرا عوارض آن را با
پوست و گوشت خود در خانه ،در محل كار ،در خيابان ،در ادارات ،در
مسالهى ازدواج و طﻼق ،و  ،...تجربه مىكنند؛ مثال گوياى آن ،قتلهاى
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ناموسى ،كودك همسرى ،سوء استفادهى جنسى در محل كار ،خستگى
از استثمار دوگانه و چندگانه و ...است،

 در اين كه بايد كُل ساختارهاى مردساﻻرانهى جامعه ،به مثابه
بخشى از مناسبات سلطه و نه كُل آن ،در تماى حوزههاى زندگى فردى
و اجتماعى  -به ويژه در حوزهى اقتصادى -به طول كامل برچيده
شود ،حرفى نيست؛ اما همانطور كه در سئوال اول پاسخ دادهام،
ساختارهاى مردساﻻرانهى موجود در جامعهى امروز ،انعكاس ساختار
سلطهى سرمايه در جامعه و در خانواده ،و برخورد با مسالهى زن به
عنوان نيروى كار فوق ارزان براى سرمايه است .باور به اين مساله كه
تا سلطهى سرمايه برقرار است ،براى كُل طبقهى كارگر  -و به ويژه
زنان -اميد رهايى كامل وجود نخواهد داشت ،به معنى اين نيست كه
بايد دست روى دست گذاشت و به انتظار روز موعود باقى ماند .روز
موعودى براى پايان سلطهى سرمايه وجود ندارد .هر روزى كه مبارزهى
ضد سرمايهدارى در جريان باشد ،لحظهاى ازاين سقوط است .استقﻼل
زنان به طور كامل از مردان ،امروزه ،امر تازهاى نيست .در بسيارى از
كشورها با مبارزات خود زنان ،و گاهگُدارى حمايت طبقهى كارگر از
آنها ،اين امر بحشا به حكومتهاى سرمايهدارى تحميل شده است.
ديگر مسالهى ارث ،چه در رابطه با پدر و چه همسر ،نگهدارى از
كودكان بعد از جدايى ،مسالهى حق انتخاب پوشش و محل زندگى،
مسايل حقوقى و غيره ،به امرى عادى و رايج تبديل شده است؛ اما با
وجود اين ،از نظر اجتماعى كماكان مناسبات مردساﻻرانه و سلطه در
هر دو جنبه ،يعنى سلطهى سرمايه و سلطهى مردساﻻرانه ،باقى است و
ما اين را حتا در اروپا و آمريكا ،در كار بدون مزد خانگى ،كار مراقبتى
خانگى ،خشونت فاميلى تا حد كُشتن زنان ،گُسترش دايم خانههاى امن
زنان به جاى از بين رفتن آنها ،اجبار غير رسمى زنان براى انتخاب
كار نيمه وقت يا استفاده از مرخصى با بخشى از دستمزد در خانه
به هنگام بچهدار شدن ،به خاطر دستمزد پايينتر از همسر يا شريك
زندگى خود ،و كُﻼ نابرابر بودن دستمزد زنان در كار مساوى و مشابه
با مردان ،گذشته از استثمار طبقهى كارگر به طور كُلى هم براى مردان
و هم زنان طبقهى كارگر به وضوح مىبينيم.
بنابراين ،مواردى چون ارث و غيره از جمله مسايلى است كه قابل
حل است و در شرايطى كه طبقهى كارگر منفعل است و يا تحت نفوذ
رفرميسم راست و چپ ،وظايفاش را فراموش كرده يا مسكوت گذاشته
يا به ديگرى واگذار كرده است ،اشكالى نمىبينم كه زنان براى حقوق
خود اگر توان دارند مبارزه را پيش ببرند و مسلم در اين كار تنها زنان
طبقهى كارگر شركت نخواهند داشت؛ زيرا در كشورهايى مثل ايران،
حتا زنانى با رفاه زندگى متوسط يا زنان طبقهى حاكم هم در مواجهه
با قانون و عُرف همين شرايط را تجربه خواهند كرد ،گرچه بيشتر
آنها خوشهچين اين مبارزه خواهند بود و نه فعال آن.
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طرح از ستاره واحدى

 كار بازتوليدى يكى از مكانهاى مهم كار ﻻزم براى سرمايه
است .جامعه  -و به ويژه جامعهى سرمايهدارى -براى بقاى خود به
حفظ و بازتوليد نيروى انسانى فعلى و آتى نياز دارد .نيازى مبرم كه
هيچ اتوماسيونى نمىتواند جاى آن را پُر كند؛ زيرا هيچ ماشين سوپر
پيشرفتهاى هم به تنهايى نمىتواند ارزش اضافى ايجاد كند؛ نمىتواند
بدون گذاشتن بارى بر دوش سرمايه ،نسل بعدى خود و نيروى كار آتى
را تامين كند .كار خانگى ،كارى است كه اگر هم در رابطهى »پول-
كاﻻ -پول« نگنجد و اگر خود مستقيم ارزش اضافى ايجاد نكند ،دو
نسل ايجاد كنندهى مستقيم ارزش اضافى را براى اين كار آماده مىكند.
بنابراين ،به كار خانگى نياز است و كار خانگى ،كارى ﻻزم براى سرمايه
است .كودكان نياز به مراقبت دارند؛ نياز به تر و خشك كردن دارند؛ و
اين كار ﻻزم اجتماعى است .سالمندان كه عُمرى را براى سرمايه جان
كندهاند ،چه در كار بيرون از خانه و چه در كار خانگى ،نياز به مراقبت
و محبت و توجه دارند و مراقبت از آنها ،مثل كودكان ،وظيفهى جامعه
است؛ پس كار خانگى كارى ﻻزم براى اجتماع است .كار خانگى و
مراقبتى در تمام جهان سرمايهدارى ،با شدت و ضعف ،به نفع سرمايه
جريان دارد .با مبارزات مداوم زنان ،مخارج بخشى از كار مراقبتى،
يعنى نگهدارى كودكان و مراقبت از سالمندان و بيماران ،هرچند نه
به صورت كامل ،به دولتهاى سرمايهدارى در اروپا و آمريكا تحميل
شده ،به عنوان يك دستاورد مبارزاتى جاى خود را تثبيت كرده ،و در
كشورهايى كه در آنها مبارزات چندانى هم انجام نگرفته بود  -به
ويژه در رابطه با ايجاد مهد كودك و كودكستان -به اجرا در آمده است.
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اما در همهى اين كشورها ،هر گاه كه امكانى پيش مىآيد ،يعنى سطح
مبارزات كارگرى و اجتماعى نزول مىكند ،آنها گام به عقب برداشته
شده را نه تنها به جاى اول برمىگردانند ،بلكه چند گام هم به جلو
برمىدارند .خصوصى سازىها يكى از اين گامهاى رو به جلو است،
كه بسيارى ديگر قدرت پرداخت مخارج آن را نخواهند داشت و در
نتيجه ،دوباره كار بر دوش زنان خانواده مىافتد .بسيارى از زنان تنها
سرپرست خانوار خود هستند و بار اقتصاد خانواده بر دوش آنهاست.
اين وضعيت براى آنها مشكﻼت بىشمارى ايجاد مىكند .آنها يا
بايد با كاستن از ساير احتياجات خانواده ،مخارج مهد كودك را تامين
كنند ،كه اين امر به دليل دستمزد بسيار پايين امكانپذير نيست؛ يا
اگر مادر بزرگى و همسايه و كس ديگرى براى كمك پيدا نشود ،بايد
كودك را در اتاق دربسته تنها بگذارند و يا كارشان را ترك نمايند ،كه
اين هم فاجعهبار است.
كار خانگى هم دو جنبه دارد :از يك طرف ،كار بازتوليدى بسيار مهمى
براى سرمايه است؛ اول :كار بى مزد زن براى بازتوليد نيروى كاراز
دست رفتهى مردش يا خودش ،اگر بيرون از خانه هم كار مىكند،
شامل پروسهى تهيهى غذا از خريد تا آمادهسازى روزانه ،نظافت خانه،
شُ ست و شو و غيره .دوم :كار توليد و آماده سازى نسل بعدى نيروى
كار ،يعنى كودكآورى و پرورش آن .براى زن ،گرچه همهى اين كارها
را به خاطر عزيزانش با رغبت انجام مىدهد ،اما كارى جانفرسا ،وقت
و نيرو بر است و مهمتر اين كه بايد همهى اين بار عظيم را مفت و
مجانى براى پروار كردن سرمايه و بقاى آن انجام دهد ،حتا اگر خود
نداند كه اين طور است .بنابراين ،مبارزه براى رسميت بخشيدن به كار
خانگى به عنوان كار مزدى در سرمايهدارى بايد انجام و تشديد شود.
اما كار نبايد به اين جا ختم گردد؛ زيرا وقتى كار خانگى به عنوان
كار مزدى هم پذيرفته شود ،آن گاه به مسالهى استثمار مستقيم توسط
سرمايه وارد مىشود و براى رهايى از آن بايد عليه سرمايه مبارزه كرد،
يعنى همهى راهها به مبارزه عليه سرمايه ختم مىشود؛ زيرا با وجود
سرمايه ،امكان يك زندگى شايستهى انسانى هرگز وجود نخواهد
داشت .پس بهتر آن است كه به جاى اتﻼف وقت ،اين دو مبارزه را
همراه و همآهنگ با هم انجام داد .اولى گامى در پيشرفت به سوى
دومى خواهد بود .اين مبارزه بر خﻼف خصلت جنسيتى و تبعيضآميز
مسايل مورد مبارزه ،اما تنها و بدون همگامى كُل طبقه به خوبى و به
سرعت پيش نخواهد رفت.
گذشته از شكل و نوع مبارزه ،كار خانگى را نبايد فقط از ديد كار بدون
مزد نگريست؛ زيرا در بطن آن نظرگاهى منزل دارد ،كه آن را مشروعيت
مىبخشد و امكانپذير مىسازد .و اين يك مسالهى سياسى مىشود.
در حقيقت ،اين دو ديد امروز در رابطه با كار خانگى زنان وجود دارد.
مساله اگر فقط به دادن مزد به كار خانگى منتهى شود ،در واقع فقط
مقدارى به درآمد خانواده اضافه مىشود؛ در حالى كه به انزواى زن
پايان داده نمىشود .زن را وارد رابطههاى اجتماعى نمىكند؛ مشاركت
سياسى -فرهنگى برايش فراهم نمىسازد؛ شانس پيشرفت ،شانس
آزمودن مشاغل و فرصتهاى شغلى ديگر را ،گرچه كه باز هم به
دليل تقسيم كار جنسيتى محدود است ،اما از او مىگيرد؛ امكان مبارزه
براى بهبود موقعيت شغلى ،براى دستمزد بيشتر ،براى ساعات كار
كمتر و مبارزه براى رهايى از كار مزدى ،را از او مىگيرد و به زندگى
پيلهوارش در گورستان آشپزخانه و فضاى خانه رسميت مىدهد و كار
خانگى را براى زنان و يا بخشى از زنان طبقهى كارگر كه به اين كار
مشغول هستند ،جاودانه مىسازد .در حالى كه در بيرون از خانه ،در
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نظر و در عمل ،فرد به يك طبقه تعلق دارد؛ به جمعى در يك مكان كار
تعلق دارد ،كه مثل خودش كارگرند و استثمار مىشوند .كارگر خواهى
نخواهى درك مىكند ،كه از حاصل كارش سرمايه انباشته مىشود.
سود روى سود مىآيد .ياد مىگيرد كه با رفقاى كارگرش صحبت
كند و در عمل به هستى اجتماعى خود آگاه شود .مناسبات درونى
سرمايهدارى را درك كند .براى بهبود شرايط زندگى فعلىاش مبارزه
كند و در عمل بفهمد كه اين مبارزات كوچك و بهبودهاى اندك ،كه
بايد هم انجام گيرد ،اما چارهى كار نيست .به رغم همهى اينها باز هم
هشتاش گروى نهاش است .در كار بيرون از خانه ،شايد اخراجاش
كنند؛ آن وقت پروسههاى ديگرى را در پيش خواهد گرفت .مبارزه
خواهد كرد .اعتراض خواهد كرد .رفقاى كارگرش را به همبستگى
و حمايت دعوت خواهد كرد .يا با ديدن دورههاى آموزشى جديد،
شغل جديدى را پيشه كند ،يا با ديدن دورههاى آموزشى ضمن كار ،به
مهارت بيشترى دست يابد .اما در كار خانگى اساسا چنين امكاناتى
وجود ندارد .كار خانگى ،به نادرست ،كارى طبيعى و در خور طبيعت
و در قد و قوارهى زن جلوه داده مىشود.

 مفهوم بازار كار به اين دليل استفاده مىشود ،كه در سرمايهدارى
نيروى كار كاﻻ مىشود و در بازار آن ،كارگر كه غير از آن مايملكى
ندارد ،مجبور مىشود آن را به قيمتى كه خريدار /سرمايهدار مىخواهد،
بفروشد .نرخ بىكارى باﻻ و بزرگ بودن ارتش ذخيرهى صنعتى يا ارتش
بىكاران ،سطح آن را حتا پايينتر مىبرد و به حد بخور و نمير مىرساند.
بازار كار ايران سنتا بازارى مردانه است ،كه ويژگىاش را از فرهنگ
حاكم ،عُرف و مذهب ،مىگيرد .از طرفى ،سرمايهدارى است و زنان
به عنوان نيروى كار بسيار ارزان در مقايسه با مردان ،كه از همين رو
مورد عﻼقهى سرمايه براى بهرهكشى شديدتر است؛ اما از طرف ديگر،
فرهنگ حاكم با روبناى  ١٤٠٠سالهى مذهبى ،كه با دست مىراند و با
پا به جلو مىكشد .از طرفى نمىتواند از منافع آن بگذرد ،اما از طرف
ديگر نمىخواهد با استقﻼل اقتصادى زنان ،قدرت مرد در خانواده به
چالش كشيده شود؛ زيرا اين قدرت را نمايندهى خود در خانواده و
نظم موجود آن مىداند.
شرايط زنان در خانواده و در رابطه با كار ،قبل از قيام با افزايش قيمت
نفت و تسريع روند گُسترش سرمايهدارى و نياز به نيروى كار روزافزون
در ايران ،تغيير كرد .نقش سنتى زن به عنوان همسر ،مادر و دختر ،در
ضمن سختجانى دچار تزلزل شد .تقسيم كار سنتى بازار كار ،كه براى
زنان تنها كار آموزشى و پرستارى را مجاز مىدانست ،ترك برداشت و
زنان وارد كارهاى توليدى رسمى شدند .از اين نظر از كارهاى توليدى
رسمى نام مىبرم ،كه زنان  -به ويژه زنان روستايى -در كار توليد
بودند ،اعم از قالىباقى ،جاجيم بافى ،پارچه بافى و كار كشاورزى در
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همهى زمينههايش از آماده سازى بذر تا كاشت و داشت و برداشت،
ولى همهى اينها در زمرهى كار فاميلى محسوب مىشد و كار زنان
كمك به آن! در آن دوره ،بسيارى از كارخانهها و كارگاههاى توليدى
ترجيحا كار را به زنان سپردند ،مثل كارخانههاى داروسازى  -به
ويژه در بخش بسته بندى و آزمايشگاهى .اين را با توجه به تجربهى
خودم از كار در اين نوع از كارخانه ،كارخانههاى توليد لوازم بهداشتى
و آرايشى ،كارخانههاى محصوﻻت غذايى و كارخانهها و كارگاههاى
پوشاك وغيره مىگويم .با وجود همهى اين تغييرات ،نرخ اشتغال زنان
در اوج خود تنها به ميزان  ١٤درصد بود .بعد از قيام  ،٥٧با توجه به
اين كه رژيم سرمايه دارى اسﻼمى با ديد عقب ماندهاش به زنان ،كه
وظيفهى آنها را تنها كار بازتوليدى ،بانوى آشپزخانه بودن و ماشين
توليد بچه مىدانست بدون توجه به عواقباش و اين كه زنان امروزى
ديگر زنان زمان صدر اسﻼم و يا حتا  ١٠٠سال قبل نيستند ،زنان را
گروه گروه از كار بيرون كشيد و به خانه فرستاد .در نتيجه ،نرخ كار
و مشاركت زنان با  ٦درصد سقوط به  ٨درصد رسيد .و بعد از ٣٩
سال ،در سال  ٩٦به ميزان سال  ،٥٦يعنى  ١٤درصد برگشت و اكنون
نيز طبق آمارهاى اعﻼم شده به حدود  ١٧درصد در مقابل  ٧١درصد
اشتغال مردان رسيده است .متاسفانه در اين دوره اوضاع اقتصادى چنان
سريع در حال سقوط بود ،كه مردان طبقهى كارگر نه تنها اعتراضى
به اين بىكارسازىها نكردند ،بلكه آن را فرصتى براى اشتغال خود
يافتند .جاى بسيارى از كارگران زن بىكار شده و به خانه رانده شده
با كارگران مرد پُر شد .وقتى كارگاههاى تا پنج نفر از شمول قانون كار
كنار گذاشته شدند ،كه اكثريت كارگران آنها را زنان تشكيل مىدادند،
هم باز كارگران اين كارگاهها  -به ويژه كارگران زن -مورد حمايت
چندانى ،جز صدور چند اعﻼميه ،قرار نگرفتند .كارگران هيچ كارخانهى
بزرگ يا كوچكى حتا يك ساعت هم به عنوان همبستگى كارگرى كار
را نخواباندند .اين تضييقات حتا در مشاغل سنتى زنان ،مثل آموزش
ابتدايى ،هم وارد شد .زنان اما تسليم نشدند؛ وقتى در به روىشان بسته
شد ،از پنجره وارد شدند .تﻼش كردند فقدان تخصصهاى ﻻزم را با
ورود به دانشگاهها و آموزشهاى تخصصى جبران كنند؛ گرچه در
آن جا نيز با زنانه مردانه كردن رشتههاى تحصيلى ،و كاربُرد تبعيض
جنسيتى ،براىشان محدوديت ايجاد كردند.
اين كه چرا چنين است؟ چرا طبقهى كارگر خنثى عمل مىكند؟ چرا
همبستگى طبقاتى ديرزمانى است كه خود را در طبقه نشان نمىدهد،
در هر كشورى دﻻيل خاص خود را دارد؛ اما يك دليل همگانى هم
وجود دارد و آن ازلى ديدن سرمايهدارى است .طبقهى كارگر وضعيت
خود را ،يعنى كارگر مزدى بودن را ،جاودان مىبيند و فكر مىكند تنها
كوششى كه بايد بكند اين است كه بتواند ساﻻنه اندگى بر دستمزدش
افزوده شود تا تورم را جبران كند .نه اين كه بگويد :من و ما همهى اين
ثروتى را كه به نام سرمايه در مالكيت عدهى معدودى قرار مىگيرد و
همگان از آن محروم مىشوند را توليد مىكنيم؛ پس اين ثروت بايد
عادﻻنه بين همهى آحاد جامعه تقسيم شود ،براىشان امكانات مشابه
و مناسب ايجاد كند .بايد به اين نظم انسان كُش پايان بدهيم .بايد
شرايطى كه استثمار طبقهى ما را را فراهم مىآورد از بين ببريم .بايد
جلوى سرمايه شدن حاصل كارمان را سد كنيم .بايد وظيفهىمان را به
عنوان گوركن سرمايه به انجام برسانيم.
غير از اين مورد همگانى كه در استقرار آن ،اتحاديههاى كارگرى
و احزاب چپ رفرميستى نقش مهمى بازى مىكنند ،بحرانهاى
سرمايهدارى ،ناامنى كار ،خيل عظيم ارتش بىكاران ،و در مورد ايران
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ركود اقتصادى همراه با فساد سياسى مالى ،و كُهنگى ابزار كار به دليل
عدم جايگزينى با تكنولوژى جديد ،و در نتيجه پايين بودن بهرهورى
كار و تعطيلى پى در پى كارخانهها و كارگاهها و ترس مداوم از دست
دادن كار ،عامل اين نوع برخورد است؛ اما اگر از ديد مبارزهى طبقهى
كارگر براى يك زندگى بهتر ،براى خود و همه ،و انجام وظيفهى تاريخى
خود به مساله نگاه كنند ،متوجه مىشوند كه اين شتر جلوى در همه با
اين شرايط خواهد خوابيد .راهش خود را به نديدن زدن نيست ،بلكه
بايد پشت هم بود .بايد ترس را كه برادر مرگ است به دور ريخت.
بايد باور داشت بيش از آن كه ما بترسيم ،سرمايهداران از اتحاد كارگران
مىترسند .ماشين سركوب طبقات حاكمه گواه اين ترس است.

 براى پاسخ به اين چرايى ،نگاهى به جنبش زنان از آغاز مىاندازيم.
در همه جاى دنياى سرمايهدارى ،در آغاز ،زنان در مبارزهشان تنها
بودند؛ مورد حمايت مردان كارگر قرار نگرفتند؛ حتا همين روز زن در
بزرگداشت مبارزات زنان كارگر ،به عنوان روز مبارزهى زنان براى يك
زندگى بهتر ،توسط خود زنان مطرح و به پيش برده شد .بدون شك
بايد گفت ،كه تشكيل انترناسيونال اول به رشد آگاهى و سازمانيابى
زنان كارگر تاثير بسيار گذاشت و در مقابل جنبش بورژوايى زنان ،كه
مسايل كُلى در رابطه با حقوق زنان  -مثل حق كار ،حق راى ،تساوى
حقوقى زنان و حتا كمك اجتماعى براى زنان كارگر را مطرح مىكرد،
كه اغلب با تغيير شرايط و رسيدن به بخشى از خواستهها به مصالحه
تن مىدادند -جنبش پرولترى زنان به ويژه در نيمهى دوم قرن نوزدهم
به دليل وجود يك جنبش قوى كارگرى ،مستقل از جنبش بورژوايى
زنان به بيان مطالبات خود پرداخت و عليه استثمار و استثمار شديد زنان
كارگر مبارزه كرد .اما كار بيرون از خانهى زنان هم چندان به راحتى،
حتا از جانب مردان كارگر ،پذيرفته نشد .آنها زنان كارگر و كارشان را
»فشار آورندگان بر دستمزد« و »رقابت كثيف« خواندند .تنها از سال
 ١٨٦٠به بعد است ،كه كارگران مرد فهميدند بايد مبارزهى مشتركى عليه
استثمار سرمايهدارى را پيش ببرند .اما متاسفانه اكنون قرنى است ،كه
جنبش ضد سرمايهدارى طبقهى كارگر با رفرميسم اتحاديهاى فروكش
كرده و شايد بهتر باشد بگوييم خوابيده است .در نتيجه ،در مسايل زنان
كارگر هم پيشرفتى ،با مشاركت آنها ،انجام نيافته است .در سالهاى
دههى  ،١٩٥٠زنان از نظر مادى و اجتماعى وابسته به مردانشان بودند.
مردان روساى خانه بودند .زنان مىبايستى به مردان خدمت مىكردند
و نيازهاى جنسىشان را برآورده مىساختند ،مىبايستى از كودكان
مراقبت مىكردند و ،...تا يك زن كامل به حساب آيند .كودكى را كه
حاصل ازدواج رسمى زن نبود ،خانواده و جامعه نمىپذيرفتند و حق
سرپرستى براى زن قايل نبودند .زنان تنها در صورت اجازهى همسر
مىتوانستند حق كار كردن را به دست آورند .خشونت خانوادگى عليه
زنان و كودكان به عنوان يك مسالهى خصوصى ديده مىشد .اين امر در
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كشورهايى چون ايران هنوز هم كم و بيش جريان دارد و از نظر قانون،
نظام برحق است و اجرا مىشود .وقوع مكرر خشونتهاى فاميلى تا حد
كشتن زنان ،قتل دختران تحت عنوان غيرت و حفظ آبروى خانواده به
عنوان حق پدر ،همسر و برادر و حتا همكارى ماموران قضايى انتطامى
با آنها  -از جمله در قتل رومينا در گيﻼن -و اختصاص مجازاتهاى
بسيار ساده و كم براى مجرمان ،تاييد كنندهى آن است .به طور مثال،
در سال  ٩٩تنها تعداد  ٦٠زن در خوزستان و  ٥٢زن در كردستان به
دﻻيل ناموسى كشته شدند و كسى هم مورد پيگرد و مجازات قرار
نگرفت ،يا مسالهى كودك همسرى كه در اثر فقر شديد خانوارهاى
بسيارى به زير ده سال هم رسيده است .به طورى كه رئيس كميسيون
حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسﻼمى ،حسن نوروزى ،در كمال
بى شرمى مىگويد» :كودك همسرى بايد فقط به موارد ازدواج بچهى
نه يا ده ساله اطﻼق شود .دختر سيزده ساله كه ديگر كودك نيست «.با
همين بينش است ،كه مىبينيم در بهار  ،١٤٠٠تعداد  ٩٧٥٣كودك ده تا
چهارده ساله ازدواج كردهاند .حتا در محاسبات نهاد مهمى مثل »مركز
آمار ايران« ،آمار زنان مجرد از زنان ده سال به باﻻ محاسبه مىشود.
در خيزش  ،١٩٦٨و به دنبالش دههى  ٧٠در اروپا و آمريكا ،هم جنبش
كارگرى با تعلل وارد شد و سريع به فرمان اتحاديهها از مبارزه خارج
گشت؛ چون سوسيال دموكراتها و دموكراتها ،كه با اتحاديهها
رابطهى مودت داشتند ،بر سر كار بودند .در اين دوره ،شاهد خيزش
موج دوم جنبش زنان /فمينيسم در بسيارى از نقاط ،از نيويورك تا برلين،
پاريس ،رم و  ...كه هم زمان شروع شد ،بوديم .اين موج در ابتدا روى
مسايل سياسىاى چون جنگ ويتنام ،نظامىگرى و صلح متمركز بود،
ولى بعدتر به طور عُمقى و ويژه روى مسالهى زن در جامعه متمركز
شد .البته جمعيت زنانى كه خود را در طيف كمونيسم و سوسياليسم
و فعالين سياسى مىديدند هم بينشان كم نبود ،اما نااميد از سكون و
ركود در جنبش كارگرى كه به خواستههاى آنها پاسخى نمىداد ،به
دنبال راههاى ديگرى براى مبارزه جهت مطالبات خود گشتند .مسايل
زيادى در رابطه با هويتيابى جنسيتى ،تحت ستم بودن زنان و تصاوير
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نقشى ،حق تعين سرنوشت و برابرى ،تساوى حقوق ،رابطه بين مسالهى
خصوصى و سياسى ،بسط تئورى پدر -مردساﻻرى ،حق زن بر بدن
خويش ،مسالهى سقط جنين ،استقﻼل ،پرداخت دستمزد براى كار
بازتوليدى زنان در خانه يا كار خانگى و مراقبتى ،تا برنامهريزى زندگى،
مورد بحث قرار گرفت .زنان به زندگى خود شكل دادند و مطالباتى
را مطرح ساختند .آنها عليه درك سنتى از نقشهاى زنانه ،خشونت
عليه زنان در اشكال مختلف )ساختارى ،خانگى ،در جنگ ،در تشكيل
خانواده( دست به اعتراض زدند و تظاهرات كردند .جلسات ،كنسرتها
و فستيوالهاى فيلم متعددى سازماندهى شد و ايدههاى چندى از قبيل
ايجاد مهد كودكهاى آلترناتيو در عمل پياده شد.
در سالهاى دههى  ،١٩٧٠تنها به قانونگذارى رسمى اكتفا نشد ،بلكه
همچنين به ايجاد برابرى و تساوى حقوق به طور واقعى پرداخته شد.
گروههاى زنان و مراكز زنان تاسيس شد .زنان با شعار »شكم من به
من تعلق دارد« ،عليه مادهى  ٢١٨در مورد قانون ممنوعيت سقط جنين
مبارزه كردند .بسيارى از پزشكان زنان ،از مرد و زن ،با آنها همراه
شدند .اكثريت زنانى كه در اين جنبش شركت داشتند ،به اصطﻼح به
طبقهى متوسط تعلق داشتند .آنها شامل روشنفكران ،دانشجويان،
هنرمندان و زنان احزاب ليبرال و چپ بودند .از بىشمار مسايلى كه
در اين زمان مطرح شد ،تنها تم جنگ ويتنام ،صلح و ممنوعيت سقط
جنين ،توانستند به يك جنبش تودهاى تبديل شوند .اين موج نتوانست
زنان كارگر را جلب كند ،گرچه حتا برخى از فعالين آن سالها فعال
جنبش كارگرى نيز بودند ،اما نتوانستند تا به آخر براى كسب مطالبات
كارگرى مبارزه را فعاﻻنه پيش ببرند .اوج اين جنبش ،دههى هفتاد تا
هشتاد بود.
بعد از آن ،در دههى  ،١٩٨٠جنبش فمينيستى زنان به شاخههاى مختلف
تقسيم شد و بسيارى از مسايل مطرح شده نيز كماكان حل نشده باقى
ماند .در دههى  ،١٩٩٠با موج سوم جنبش زنان ،نهادى شدن جنبش زنان
در شاخههاى متفاوت تشديد و تعميق شد .تمها و بحثهاى فمينيستى
به ديسكورسهاى علمى كشانده شد و از حوزهى سياسى خارج گشت.
با اين همه ،هنوز و هماكنون هم خشونت عليه زنان ،چه در خانواده
و چه در محل كار و خيابان ،جريان دارد .هنوز هم به دليل حل نشدن
اين مساله ،نياز به احداث خانههاى امن بيشترى است .حق زن بر بدن
خويش و حق تعيين سرنوشت خود در بسيارى از نقاط جهان نديده
گرفته مىشود .هنوز حق زن بر سقط بچهى ناخواسته ،به هر دليل،
محدود يا ممنوع است .هنوز هم كار خانگى و مراقبتى زنان به عنوان
وظيفهى زن در خانواده ديده مىشود و دولتهاى سرمايهدارى حتا
از مطرح كردن آن هم خوددارى مىكنند .هنوز ميليونها كودك امكان
استفاده از مهد كودك را ندارند و يا سالها بايد منتظر يك مكان خالى
باشند؛ زيرا دولتها از سرمايهگذارى در امور عمومى طفره مىروند.
در قرن  ،٢١زمستان فمينيسم آغاز شد .نسل مسنتر فمينيستهاى
اروپا هنوز روياى سالهاى دههى  ١٩٦٠را در سر دارد .فمينيستهاى
جوانتر ،كه بخشا از آنها متفاوتاند ،مىگويند:
مىگويند:

)همهى نقل قولها از لوورى پنى ،مسايل ناگفتنى؛ سكس ،دروغ
و انقﻼب ،شمارهى ثبت ملى  ٩٨٧-٣ -٨٩٤٠١-٨١٧-٧است( .متاسفانه
تنها يك اقليتى از زنان جوان اين نظر را دارند.
خوشبختانه در دو دههى اخير ،به خصوص در ايران ،فعالين مرد
جنبش كارگرى به مسايل زنان توجه نشان دادهاند و مطالبات مربوط
به زنان جايگاه خود را در مطالبات كارگرى تا حدودى پيدا كرده است
و شايد بتوان در آينده پيوند بين جنبش مستقل زنان و جنبش كارگرى
برقرار و مكمل هم شوند.

 به عنوان نتيجهى اين بحث ،كه از بحثهاى مهم جارى در جوامع
مختلف است ،معتقدم بايد مبارزهى زنان را براى حقوق خود ،براى
رفع تبعيض ،براى تغيير قوانين ضد زن ،براى تغيير ديدگاههاى تحقير
كنندهى زن در جامعه و تصوير سنتى از زن و وظايفاش ،و رفع فشار
و ستم و موارد ديگر ،جدى گرفت .بايد با حمايت از مبارزاتشان
آن را به مبارزات عمومى و مبارزات و مطالبات طبقهى كارگر پيوند
داد .بايد از نگاه غريبانه به مسايل زنان و اين كه اينها خواست زنان
بورژوا است ،دست كشيد .بايد از هر مبارزهى عملى و علنى براى
تغيير شرايط سركوب و تفكر غالب بورژوايى حمايت كرد .متاسفانه
برخى از فعالين مرد جنبش كارگرى و رفقاى ما به جاى نگاه تحليلى
انتقادى ،فكر مىكنند اگر منكر مساله شوند و بگويند اين كارها را طبقهى
كارگر انجام داده است ،مىشود تجربهاى تاريخى را محو كرد .مطرح
ساختن مسايل زنان و مبارزه در رابطه با مواردى چون خشونت عليه
زنان ،ناقص سازى عضو جنسى يا ختنهى زنان ،مسالهى كار خانگى
را از آغاز به طبقهى كارگر متصل مىكنند كه كاش اين طور بود .زنان
بخش بزرگى از طبقهى كارگرند ،حتا اگر خود متوجه نباشند؛ بخش
بزرگى از اين زنان ،كارگران بخشهاى آموزش ،بهداشت ،خدمات،
توليدىهاى كوچك ،خدمات توليدى داخل منازل ،و ميليونها زنان
خانهدار ناميده شدهاند ،حتا اگر مردان طبقهى كارگر از باﻻ به آنها نگاه
كنند و به خوبى پذيراىشان نباشند .اين واقعيتى غير قابل انكار است.
بدون زنان و مبارزهى آنها ،بدون همراهى زنان و مردان كارگر با هم،
مبارزه عليه سرمايهدارى به نتيجه نخواهد رسيد .به قولى ،بدون رهايى
زنان ،جامعه رها نخواهد شد .بنابراين ،وظيفهى طبقهى كارگر و وظيفهى
كارگران و فعالين كارگرى كمونيست و سوسياليست اعم از زن و مرد
است كه با مشاركت و حمايت عملى از مبارزات زنان ،به دستيابى
آن كمك كنند و در جهتدهى ضد سرمايهدارى آن نقش ايفا نمايند.
فوريه ٢٠٢٢
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گُ فت وگوى »نگاه« با پروين اشرفى

كشانيده شد ،و در ايجاد موقعيت و سلسله
مراتب اجتماعى ،دسترسى زنان به منابع
و مشاركت مستقيم آنها در جامعه و در
مقابله با جايگاهشان در آن ،و رد نقشهاى
كليشهاى متكى بر بيولوژى براى زنان و
مردان رُل مهمى ايفا نمود .اما مناسبات حاكم
بر جامعه ،ساختارهاى سياسى و حقوقى،
مناسبات اقتصادى و آموزشى ،رسانههاى
جمعى و همهى زواياى آغشته به هنجارها
و ارزشهايى كه تبعيض عليه زنان را اعمال
مىدارند و جايگاه اجتماعى آنان را بر اساس
جنسيت مشروع و نهادينه مى كنند ،در
مقابل اين تﻼشها قد علم كرده و همچنان
چون سدى در مقابل حركت رو به جلوى
زنان عمل مىكنند .و در اين ميان ،از يارى
نهادهايى مانند خانوادهى مقدس ،گروههاى
مذهبى يا نظامهاى كاست و تئوكراتيك نيز
برخوردار مىگردند.
از جمله شاخصها و واحدهاى سنجش موقعيت زنان ،و به جرئت
مىتوانم بگويم يكى از مهمترين آنها ،امنيت اقتصادى  -اجتماعى
زنان در غالب ميزان اشتغال ،نقش زنان در چرخهى توليد اقتصادى
و سطح درآمد آنها مىباشد كه بدون تامين پايهاى آن ،امنيت سياسى
نيز پا در هوا خواهد بود .امروز ديگر مساله وراى »حق راى براى
زنان« است ،كه به درستى جنبش عظيمى را در تاريخ مبارزاتى زنان
با خود به دنبال داشت و حتا به ايدهى انتخاب روز به خصوصى براى
زن در سطح جهان منتهى شد .توجه داشته باشيم كه در بسيارى از
كشورها ،زنان نه تنها به حق راى دست يافتهاند ،بلكه در برخى از
آنها با تكيه بر قابليتهاى مديريتى ،و شكستن »سقف شيشهاى«،
در مدارج عالى سياستگُذارى و حتا در تصميمگيرىهاى كﻼن
نيز نقش ايفا مىكنند؛ امرى كه از ديد »فمينيسم ليبرال  -شركتى«
شاخص اصلى »به سوى پيشرفت« زنان قلمداد مىشود ،تا آنجايى
كه به قول نانسى فريزر ،آنها را تا موقعيت »خدمتكار سرمايهدارى«
تنزل مىدهد و خواهان جهانى مىشود كه در آن با تكيه بر »برابرى
فرصت سُ لطهطلبى« ،مزاياى استثمار در چرخهى كار به صورت
»برابر« بين مردان و زنان طبقهى حاكم تقسيم شود .اما واقعيت اين
است ،كه شكستن »سقف شيشهاى« هنوز قادر نشده است امنيت
اقتصادى اجتماعى زنان را تامين كند .استثمار نيروى كار زنان در
جوامع بشرى ،با تغيير مديريت بر اساس جنسيت ،و آنهم از باﻻ،
كاهش نمىيايد .زنان در سطح مديريتهاى كﻼن مجبور به اتخاذ
و پراتيك همان سياستى هستند ،كه در محيطهاى كار حاكم است
و بايد از همان روش و قوانينى استفاده كنند ،كه مديران مذكر نيز به
كار مىگيرند تا بهرهكشى را سازمان بدهند .بنابراين ،جنبش حق زن
اساسا از اين كه روابط و مناسبات حاكم بر اين محيطها و يا مشاغل،
روابطى كامﻼ نابرابر بوده و تبعيض جنسيتى نيز بر اين روابط نابرابر
تكيه دارد ،سخت در عذاب است.
به عﻼوه ،در بررسى موقعيت زنان در جهان ،به نسبت نوع حكومت
و شيوهى ادارهى آنها ،واحدهاى اندازهگيرى ديگرى را نيز نبايد
از نظر دور داشت ،مانند درجهى استثمار ،مزد و مزاياى نابرابر،
شرايط كارى ناعادﻻنه و بدتر زنان نسبت به مردان ،نقش فرهنگ

زن :آزادى و برابرى؛
چگونه؟

 اول از همه اين واقعيت را بايد بپذيريم ،كه حقوق انسانها
و در نتيجه حقوق و جايگاه زنان در طول تاريخ جهان ،با نوع
حكومتها و نظامهاى ادارهى جوامع ارتباط مستقيم داشته است.
دوم اين كه ،ما با توجه به يك سلسله از شاخصهاى اندازهگيرى
مىتوانيم موقعيت و نقش زنان را بررسى كنيم و مآﻻ نقاط قوت و
ضعف تﻼش براى آزادى و برابرى زنان را مورد توجه قرار بدهيم.
سوم اين كه ،زنان امروزه ممكن است به برخى از خواستههاى
خود در سطح جهان رسيده باشند ،ولى هيچگاه تا اين حد در اين
فﻼكتى كه گريبانشان را امروز گرفته است ،قرار نداشتهاند .چهارم
بايد اضافه كنم ،كه فيلسوفان جهان و كُنشگران اجتماعى ،جهان را
به شيوههاى گوناگون تفسير كرده و مىكنند ،اما تفسير كافى نيست
و مسالهى اساسى تغيير آن است و اين تغيير اگر فاقد تغيير جايگاه
فرودست زن باشد ،جهان همچنان بر گُسترهى نابرابرى ،تبعيض و
ستم استوار خواهد ماند .تغيير جهان نيز حاصل نمىآيد ،مگر اين كه
در همهى زمينههاى اقتصادى ،سياسى و اجتماعى از جنسيتزدگى
تُهى گشته و راه براى فاعليت زنان در مسير اين تغيير نيز كامﻼ باز
باشد .واضح است ،كه اين فاعليت بدون درك مقولهى جنسيت از
منظر ايدئولوژيك  -طبقاتى تقريبا ناممكن است.
زمانى تمايز انسانها بر اساس جنسيت ،به مثابه مرد و يا زن ،طرح
مىشد و اين تمايز هستهى ايدئولوژى جنسيت را تشكيل مىداد
و تفاوتهاى بيولوژيك به مثابه مبدا نگرش بر اين تمايز بود .اما
بر اثر تﻼشهاى بسيارى ،كه عمدتا فعاﻻن حق زن و كُنشگران
»ال جى بى تى كيو« در طول دههها به پيش بردند ،تفاوتهاى
بيولوژيك در تعريف انسان كنار زده شد ،انسان بازتعريف شد،
گُسترش توضيح اين تفاوتها و مبناى آن به عرصه و محيط اجتماعى
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پدر /مردساﻻر در فرودستى زنان ،ميزان پايين تحصﻼت ،موقعيت
و جايگاه سُ نتى زنان در خانواده و جامعه و ميزان خانهنشينى آنها،
خشونت همه جانبه بر آنها ،سركوب سكسيستى ،مسالهى كُنترل
بارورى و به عبارتى آزادى زن در كُنترل بر بدن خود ،سن ازدواج و
تشكيل خانواده ،و در يك كﻼم همهى روابط و مناسباتى كه در يك
كشور ،و آنهم به كمك قوانين زنستيزانه ،سرنوشت زنان را رقم
مىزند .همهى اين عوامل ،واحدهاى اندازهگيرى موقعيت زن است.
حال با توجه به اين شاخصهاى متعدد و فراگير در جهان ،و با
تاكيد بر اين كه وضعيت زنان جدا از وضعيت كُل جامعه نبوده و
نيست ،به جرئت مىتوانم بگويم كه تغييرات چشمگيرى در وضعيت
زنان در بسيارى از كشورها رُخ نداده است ،مثﻼ در رابطه با اشتغال
زنان و روابط كارى غالب بر آن .خود »سازمان بينالمللى كار«
اخيرا اعﻼم نموده ،كه در طول بيست سال گذشته هيچ بهبودى در
موقعيت كارى زنان حاصل نشده است و در صورت ادامهى اين
وضعيت ،نابرابرى دستمزد بين زن و مرد تا  ٧٠سال ديگر هم از
بين نخواهد رفت و زنان حتا در بهترين شرايط در مقابل انجام كار
مشابه ٧٧ ،درصد مردان دستمزد مىگيرند و برابرى بين زن و مرد
از اين حيث در هيچ كشورى فراهم نشده است .اين وضعيت صد
البته در خاورميانه و كشورهايى كه با تكيه بر تئوكراسى استبدادى
اداره مىشوند ،و با توجه به نگاه خصمانهاى كه تئوكراسى عموما
به حق زن دارد ،بدتر از اين هم هست .به طور مثال ،ميزان استخدام
زنان در اتحاديهى اروپا  ٥٧درصد است ،در حالى كه اين رقم در
تركيه  ٢٦درصد مىباشد .ميزان تحصيﻼت عالى در اتحاديهى اروپا
 ٥٨,٩درصد است ،اما در تركيه  ٤٨درصد گزارش شده است .يا مثﻼ
آمارهاى »مركز آمار ايران« حاكى از آن است ،كه نرخ جمعيت بىكار
زنان  ١٨تا  ٣٥ساله از  ٢٤,٣درصد در بهار  ٩٩به  ٢٩,٤درصد در
تابستان  ٩٩رسيده ،كه نشان از يك افزايش بىكارى گُسترده براى
زنان دارد .و اين درحالى است ،كه نرخ مشاركت اقتصادى زنان در
پاييز و تابستان  ٩٩نيز تغييرى نكرده و روى رقم  ١٤,١درصد ثابت
مانده است .در نظر داشته باشيم ،كه بىكارى زمانى رُخ مىدهد كه
زنان شاغل باشند و جزو آمار رسمى كار محاسبه شده باشند ،اما
بعد شغل خود را از دست بدهند .در حالى كه به طور مثال ،در ايران
بسيارى از زنان كارگر از دايرهى آمار اشتغال خارج بوده و مشمول
هيچگونه حق و حقوق و مزاياى حداقلى نيز نمىگردند .همين نوع
نگاه به زنان در افغانستان نيز به شديدترين وجهى حق زن را در
همهى ابعاد زندگى خصوصى و اجتماعى ،و به ويژه اشتغال آنها،
در برمىگيرد .با توجه به اين مسالهى مهم در موقعيت فرودست
زنان ،حتما بايد به رابطه درصد مشاركت واشتغال زنان و پديدهى
بىكارى ،به مثابه يكى از شاخصهاى مهم بررسى موقعيت زنان،
توجه ﻻزم را مبذول داريم.
زنان چه بخواهيم و چه نخواهيم ،به خاطر جايگاه فرودستى كه در
جامعه دارند ،و به مثابه عظيمترين بخش اقشار تحتانى نيروى كار
و زحمت ،بدون هيچ شكى جزو عناصر ضرورى و مركزى براى
ساخت يك جامعهى در خور شان و كرامت انسانى هستند .و هيچ
نيرويى ،چه در قدرت و چه در بيرون از آن ،قادر نيست در مقابل
نقش تاريخ ساز آنها بايستد .برعكس تبليغاتى كه براى به زير گرفتن
حق زن در جريان است ،آزادىخواهى و برابرىطلبى به هيچ وجه
مختص زنان دارا نيست .اكنون سالها از جنبشهاى به حق زنان،
كه عمدتا و به درستى بر »حق برابرىخواهى« و از جمله بر مطالبهى
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»آزادسازى حق زن بر بدن« تكيه مىكرد ،مىگُذرد .اگر چه اين مطالبه
به نوبهى خود داراى اهميت بسيارى است و اقشار وسيعى از زنان
را در برمىگيرد ،اما به جرئت مىتوان گفت كه امروز ديگر زنان،
برعكس آنچه كه تبليغ مىشد »قارهى سياه« نيستند» .جغرافياى
انسانى« دگرگون شده و زن بودن ديگر با تكيه بر فيزيولوژى وى
تعريف نمىشود .تعريف از زن غنىتر گشته و از رهگُ ذر تعاريف
متعدد ،افق وسيعترى ترسيم شده است .و در همين راستا ،بسيارى
از جنبشهاى آزادىخواهانهى حق زن نيز عموما فراتر از مطالبات
پيشين خود به پيش رفتهاند و با بسيارى از جنبشهاى مطالباتى ديگر
كه خواستار تغييرات ساختارى در زمينههاى اقتصادى ،اجتماعى و
سياسى هستند ،عجين شده و ديگر خود را در چهارچوب شكلگيرى
ميثاقها ،كنوانسيونها ،صدور بيانيهها و تنظيم اسناد بينالمللى در
سطح دول مختلف ،محدود نمىكند و در پى تحول شرايط زيست
زن در بستر جامعه و در همهى ابعاد مىباشد .و مآﻻ اين كه نيل به
اين تغييرات ساختارى ،در زواياى گوناگون اين جنبشها عرض اندام
مىكند و خواست برابرى جنسيتى ديگر يك موضوع مختص يك
»اقليت حاشيهاى« نيست ،بلكه به همهى آحاد جامعه ارتباط مىيابد
و در ساير جنبشهاى اجتماعى نيز به مثابه يك آرمان مطلوب قابل
پيگيرى و رديابى است.
به باور من ،جنبش حق زن يك جنبش تشكلپذير است و يكى از
نقاط قوت آن در سطح جهانى ،كه نبايد هرگز ناديدهاش گرفت،
تداوم ،ادامهكارى و تا ميزانى هم تغيير مرزهاى آن ،شيوههاى فعاليت
و اتخاذ راهها و شيوههاى مختلف متكى بر نيازها و مطالبات گوناگون،
و گونههاى جديد و متنوع سازماندهى ،و ايجاد شبكههاى ارتباطى
در سطوح مبارزاتى است .از ديگر نقاط قوت ،مىتوانم از ارتباط
مستقيم اين جنبشها با هم و خواندن آثار يكديگر و انعكاس
خواست و دستاوردهاى زنان در چهار گوشهى جهان و در نتيجه،
تاثير متقابل بر يكديگر ،نام ببرم .امرى كه بايد همچنان آن را پى
گرفت .با اين وصف ،شايد بتوان گفت كه علىرغم تكان سياسى
بيدار كنندهاى كه جنبشهاى حق زن به فرهنگ سياسى و فضاى
روشنفكرانه و پيچيدگىهاى مبارزاتى دادهاند ،و علىرغم بسيارى
از تحوﻻت اقتصادى -سياسى -اجتماعى ،بسيارى از خواستهاى
امر رهايى زن كه در هزارهى اول قرن شكفته شد ،هنوز هم در
هزاره سوم به سرانجام نرسيده و راه زيادى را به اين منظور بايد
پيمود .ما در فراز و نشيبهاى متعدد اين جنبش دچار كم كارى و
ضعف نيز بودهايم ،كه از آن جمله شايد بتوان به ضعف در برقرارى
ارتباط نسلهاى پيشين با نسل جديد جنبشهاى حق زن نام برد.
اين امر تنها مختص ايران نيست ،بلكه عموما در همهى كشورها به
چشم مىخورد.
يكى ديگر از علل عدم گُسترش بيشتر جنبشهاى حق زن ،تك
جنسيتى بودن كُنشهاى آن است .امر رهايى زن مقولهاى است
فراجنسيتى و به هيچ وجه مختص بخشى از جامعه و فقط معطوف
به خود زنان نيست ،بلكه به كُل جامعه مربوط است و بندهاى
بسيارى ،زواياى آن را در جامعه به هم مرتبط مىكند .هنوز هم
كليشههاى جنسيتى در بسيارى از جوامع ،با شدت و ضعف ،در
جريان است .كليشههايى با باورهاى قالب منفى و به مثابه هنجارهاى
غالب جنسيتى در جوامع وجود دارند ،كه دامنهشان جنبش حق زن
را نيز در برمىگيرد و از گُسترش فراجنسيتى بودن آن مىكاهد؛ لذا
تا زمانى كه حق زن به يكى از مسايل عمومى و اصلى خود جامعه
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تبديل نشود ،و از قالب تلقى »مسالهى زنانه« بودن ،خارج نگردد،
مردان و زنان را به طور يكپارچه در برنگيرد ،و به عبارت ديگر
مردان نيز به نقش فاعليت خود در زمينهى رهايى زن و در مقابله با
كليشههاى جنسيتى و ستم بر زنان در همهى ابعاد پى نبرند ،هنوز اين
جنبش لنگ خواهد زد .امرى كه به فشار اجتماعى به زنان و به حاشيه
راندنشان ،و گاها طرد آنها ،كمك خواهد كرد و موانع بسيارى
در رفتار و افكار و جايگاه مناسب اجتماعى زن به وجود خواهد
آورد .اين معضﻼت نه تنها به زندگى اجتماعى و سﻼمت جسمى
و روانى ميليونها زن در سراسر جهان آسيب مىزند ،بلكه دامنهى
گُسترش اين آسيب در جامعهى مردساﻻر /پدرساﻻر و جنسيت
محور  -علىرغم وجود مزاياى ملموس بسيارى كه از طريق منابع
قدرت ،اختيار و كُنترل ،به مردان داده مىشود -در نهايت به خود
مردان نيز به مثابه بخشى از جامعه ،صدمه وارد مىكند.

 در بررسى اصلىترين و مهمترين مانع آزادى و برابرى زنان در
جهان معاصر ،مقدمتا ﻻزم مىدانم نگاهى به فرايندهاى دگرگونىهاى
سياسى و اقتصادىاى كه چهرهى جهان را در كُل خود تغيير داده و
تاثيرات ويژهى آنها بر زندگى زنان و تعميق فرودستى آنها بياندازم
و سپس بر روى اين موانع انگشت بگذارم.
شايد بسيارى از اين تغييرات در چهارگوشهى جهان مشابه به نظر
آيد ،اما برخى از آنها به ويژه تبعيض عليه زنان را تقويت كرده
و به محدوديت بيشتر آنها در برخوردارى از حقوق اقتصادى و
اجتماعى انجاميده است .آمارها نشان مىدهد ،كه نرخ مشاركت
زنان در اشتغال به طور متوسط تنها  ٥٠درصد مردان است .اين رقم
در جنوب آسيا  ٢٩درصد و در كشورهاى عربى تنها  ١٦درصد
مىباشد .اين امر با در نظر گرفتن نابرابرى دستمزدها ،كه يكى از
ويژگىهاى كشورهاى صنعتى نيز مىباشد ،فمينيزه كردن فقر را بيش
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از پيش آشكار مىسازد .علىالخصوص كه زنان در آمارها عموما
»نامريى« هستند .به طورى كه اگر مشاغل خانگى بدون مزد زنان ،به
عنوان بازده مولد در حسابهاى درآمد كشورها محاسبه شود ،بدون
ترديد توليد جهانى  ٢٠الى  ٣٠درصد افزايش مىيابد .در حالى كه
كار خانگى اصﻼ كار به حساب نمىآيد و در زمرهى اشتغال و به
عبارتى مولد بودن ،مورد لحاظ قرار نمىگيرد .زنان در حال حاضر
به مشاغل كم دستمزد و كم مهارت تنزل داده شدهاند .امرى كه
بايد تغيير يابد و شامل ايجاد چنان شرايطى براى كار زنان شود كه
به آنها كمك نمايد ساعات كارى انعطافپذير و مرخصى زايمان
داشته باشند ،بدون جريمه براى »غيبت« خود ،دوباره در نيروى كار
ادغام شوند ،امكانات رايگان نگهدارى كودكان براىشان فراهم گردد،
و همچنين شرايطى كه متضمن جلوگيرى از آزار و اذيت جنسى آنها
در محل كار ،اتحاديهها و حتا سازمانهاى كارگرى باشد.
اوضاع كنونى ،ركود اقتصادى و وضعيت اشتغال در جهان ،با در
نظر داشتن همهگيرى مرگبار كوويد  ١٩كه به نوبهى خود به عنوان
يكى از مولفههاى بىكارى گُسترده عمل مىكند ،نشان از افزايش
نرخ بىكارى وسيع نسبت به دو سال پيش دارد .چنانچه اشتغال را
به عنوان يك وضعيت »مطلوب« قلمداد كنيم ،عدم اشتغال يا بحران
بىكارى وضعيت نامطلوبى است كه نه تنها از لحاظ اقتصادى ،بلكه
از لحاظ اجتماعى هم تبعات و مشكﻼت زيادى را به همراه دارد .به
همين دليل است ،كه نرخ بىكارى ،در كنار رشد /عدم رشد اقتصادى
و تورم ،و در كنار ساير مُتغيرها ،يكى از مُتغيرهاى مهم اقتصادى به
شمار مىرود .به عﻼوه ،اگر بىكارى نشان دهندهى ميزان بحران و
ناتوانى سيستم اقتصادى در ايجاد اشتغال است ،افزايش بىكارى زنان،
نشانى از تفكيك جنسيتى فاحش در اين زمينه هم دارد .اگرچه در
سالهاى پيش از همهگيرى ،زنان سه برابر مردان در خانه مشغول به
كار بودند و صد البته هيچ دستمزدى هم بابت آن دريافت نمىكردند
)به اين مساله در پاسخ به سئوال ديگرى بازمىگردم( ،اما گُسترش
همهگيرى ،تعداد زنان شاغل در بيرون از خانه را شديدا كاهش داده
و آنها را به خانهنشينى و خانهدارى اجبارى كشانده است .به طورى
كه در بريتانيا ،وضعيت زنان خانهدار به دههى پنجاه ميﻼدى بازگشته
است .اعمال محدوديتها از سوى دولت تركيه و بىكارى گسترده
زنان در اين كشور هم سبب شده ،كه تعداد زنان خانهدار در اين
كشور چهار برابر شود .در اياﻻت متحده آمريكا  ٥,٢٣درصد زنان
در بخش خدمات آموزشى و بهداشتى ٦.٣١ ،درصد زنان شاغل در
بخش ادارات دولتى ٧.٨١ ،درصد در بخش فرهنگى مانند صنعت
فيلمسازى و روزنامهنگارى ٢٢.٣٥ ،درصد زنان شاغل در بخش
سرگرمى و  ٨.٥٨درصد زنان در ساير خدمات ،شغل خود را از
دست دادهاند .و در ايران ،اگرچه اطﻼعات دقيقى از ميزان بىكارى
زنان وجود ندارد ،اما طبق اعﻼم »سازمان تامين اجتماعى« ،در نه
ماهه نخست سال  ،٩٩بيش از يك و نيم ميليون نفر حقوق بىكارى
دريافت كردهاند .اين در حالى است ،كه طبق تحقيقات انجام شده
در ايران ،ويروس كرونا باعث بىكارى بيش از  ٢.٥ميليون نفر شده
و با ادامه وضع موجود ،سه ميليون نفر ديگر نيز به تعداد بىكاران
كشور افزوده خواهد شد .همين آمارها نشان مىدهند ،كه درصد
اُفت تعداد زنان شاغل در ايران از پاييز  ١٣٩٨تا پاييز  ،١٣٩٩تقريبا
 ١٤برابر مردان بوده است ،يعنى از هر شش زن شاغل ،يك زن
شغل خود را از دست داده است در حالى كه از هر  ٧٨مرد شاغل،
تنها يك نفر بىكار گرديده است.
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سير بحران بىكارى در جهان نشان مىدهد ،كه زنان شاغل  -كه
عمدتا در بخشهاى آموزش ،خدمات بهداشتى و مراقبتى ،صنعت
گردشگرى ،مشاغل غير رسمى مانند خدمتكارى و خُ ردهفروشى،
اشتغال دارند ،از جمله آسيب پذيرترين گروهها در راستاى تعميق
بىكارسازى محسوب مىشوند .در چنين شرايط اسفناكى ،ما شاهد
تبعيض جنسيتى در زمينهى سوادآموزى نيز هستيم .اين امر از جمله
موجب تشديد شكافهاى جنسيتى نسبتا زيادى به ضرر زنان به ويژه
در آفريقاى شمالى و آسياى غربى ،آسياى جنوبى و جنوب صحراى
آفريقا گرديده است .آمار نشان مىدهد ،كه نرخ سواد بزرگساﻻن در
 ٢٠كشور دنيا زير  ٥٠درصد است ،كه در اين ميان زنان ،دو سوم
بىسوادان جهان را تشكيل مىدهند .در ايران براساس برآورد آمارى
در سال  ،١٤٠٠تفاوت نرخ باسوادى زنان و مردان  ٦.١درصد اعﻼم
شده است ،كه به گفتهى مقامات جمهورى اسﻼمى متكى است بر
»هدف ترويج معارف نماز به مثابه كليد بهشت و فرهنگ درست
خواندن نماز!« در رابطه با تحصيﻼت عالى نيز زنان در كشورهاى
»ر حال توسعه« از مردان بسيار عقبتر هستند .به طورى كه در
آفريقاى جنوب صحرا نرخ ثبت نام آنها براى تحصيﻼت عالى
تنها يك سوم مردان است .حتا در كشورهاى صنعتى »پيشرفته« نيز
نرخ شركت زنان در عرصهى علمى نسبت به مردان پايينتر است.
اين آمارها ،به فرض درست بودن ،نشان از حداقل دو مساله دارد:
يكم اين كه ،تا صفر شدن نرخ بىسوادى زنان ،راه درازى در پيش
است .و دوم اين كه ،تبعيض فاحش در امر سوادآموزى و به طور
كُلى آموزش در ميان مردان و زنان ،به دامنه و وسعت تبعيض عليه
زنان و شكاف جنسيتى مىافزايد.
اضافه كنم كه در دنياى كنونى ،شرايط برخوردارى از بهداشت و
سﻼمت نيز براى زنان و مردان يكسان نيست .واقعيت اين است كه
در پيامدهاى ناشى از عدم تامين بهداشت و سﻼمت ،بيشترين بار
بيمارى ها بر دوش كسانى است كه بيشترين ميزان محروميتها بر
آنها سنگينى مىكند؛ كسانى كه بنا بر واقعيتهاى موجود ،و عمدتا
به دليل جايگاه اقتصادى و اجتماعى خود ،دسترسى نابرابرى به
منابع مختلف از جمله بهداشت و سﻼمت دارند .به همين دليل،
مىتوان با صراحت گفت نگاه جنسيتى ،در كنار عوامل ديگر ،به يك
عامل مهم و تعيين كننده در زمينهى بهداشت و سﻼمت زنان تبديل
مىشود و آنان را در معرض خطرات مختلف جسمانى و مرگ و
مير بيشتر قرار مىدهد .به طور مثال ،پُخت و پز در مكانهايى كه
از امكانات ﻻزم و مناسب برخوردار نيستند و زنان را در معرض
مسموميت و ناراحتى ريه و شَ ش ناشى از دود سوخت براى پُخت
و پز قرار مىدهد يا عمل سقط جنين ناايمن ،كه زنان را در مقابل
ناخوشى و مرگ و مير آسيبپذيرتر مىكند.
جنگهاى متعدد نيز منجر به جابهجايى انسانها و تخريب مسكن و
معيشت آنها شده است؛ تخريبى كه زنان را به مراتب در موقعيتى
آسيبپذيرتر قرار مىدهد .جنگ همچنين منجر به افزايش خشونت
و جنايت عليه زنان مىشود .در توجيه اين وحشىگرى عليه زنان ،از
سوى عقبافتادهترين سودبرندگان جنگها ،نيابتى و غير نيابتى ،در
كمال وقاحت اعﻼم مىشود مرد كسى است كه سه »ناموس« داشته
باشد :يكم ،دين و عقايد و مقدسات مبتنى بر آن؛ دوم ،سرزمين و
مام ميهن؛ و سوم ،زنان كه با اعمال »غيرت« بر آنها براى حفظ
»شرف« و در راستاى حفظ دو »ناموس« ديگر بايد مورد نظر قرار
گيرند .از همين روست ،كه هنوز در برخى از نقاط جهان ،زنان
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توسط طرف پيروز جنگ به مثابه غنايم جنگى اسير مىشوند و مورد
تجاوز قرار مىگيرند .درست مانند پديدهى ،Comfort women
»زنان آسايشگر« ،كه توسط ارتش امپراطورى ژاپن در طول جنگ
جهانى دوم خلق شد و به قولى تعداد  ٥٠هزار الى  ٢٠٠هزار زن از
كره ،چين ،فيليپين ،اندونزى و تايوان را به بردگى جنسى و تنفروشى
و دادن خدمات جنسى به سربازان ژاپنى واداشت .جنگ و اشغال
افغانستان در دو دههى اخير نيز نمونهى ديگرى از مصايب جنك
عليه زنان است ،كه با تشديد خشونت بر زنان ،جابهجايى و مهاجرت
گُسترده ،ناامنى زندگى در اردوگاهها و چادرهاى پناهندگى ،فقر و
گرسنگى ،و حتاه فروش دختران خردسال مشخص مىشود.
وجود حكومتهاى افراطى ب ُنيادگرا و تئوكراتيك ،كه نسبت به حق
زن بسيار متعصب مىباشند هم مشكل ديگرى است كه زندگى
زنان را به مُخاطره مىاندازد .اين حكومتها ،استقﻼل و آزادى
زنان و برابرىخواهى آنان را به شدت انكار مىكنند و آنان را
به دليل »تخطى« از دستورالعملها و هنجارهاى عُرفى و قانونى
تحت بىرحمانهترين و غيرانسانىترين محروميتها و مجازاتها
قرار مىدهند .رژيم جمهورى اسﻼمى ايران ،طالبان در افغانستان،
عربستان و اسراييل و ...از جمله نمونههاى اين افراطگرايى تئوكراتيك
مىباشند.
عرصهها و فرايندهايى كه در باﻻ برشمردم ،در كنار موانع بسيار
ديگرى ،با اتكا بر مناسبات مرد  /پدرساﻻر حاكم بر جوامع
سرمايهدارى و تكيه بر طبقات باﻻدست ،به مثابه انواع موانع آزادى
و برابرى زنان نهادينه شده ،سُ لطه يافته ،شرايط بىحقوقى زنان را
فراهم ساخته ،و آن را بازتوليد مىكنند .در اين ميان ،اقتصاد متكى
بر مناسبات بهرهكشى و استثمار ميليونها انسان ،در كنار بهرهكشى
از منابع طبيعى ،به نيروى كار و علىالخصوص نيروى كار زنان
بيشترين آسيبها را وارد مىكند و با اتخاذ سياستهاى تعديل
ساختارى ،زنان را در تحتانىترين ردهى فقر قرار مىدهد .زنانه
شدن فقر ،امرى است كه به يك واقعيت فراگير در جهان معاصر
تبديل شده و مانع بزرگى در راه تغيير وضعيت موجود زنان است.
به جرئت مىتوان گفت ،كه فقر بزرگترين مانع تحقق برابرى و
رهايى زنان است.
تحميل موقعيت درجهى دوم و فرودست به زنان ،با تكيه بر بينش
مرد  /پدرساﻻر ،به مثابه يكى از اركان اصلى سُ لطه در مناسبات
سرمايهدارى ،طبعا به سادگى و فقط با تغيير از باﻻ ريشهكن نمىشود.
به طورى كه برخى مشاهدات تاريخى هم نشان مىدهند ،در بسيارى
از تغييرات تاريخى در جوامع سرمايهدارى ،و حتا با تغيير حكومتها،
اين سُ لطه همچنان حفظ و اعمال مىشود .بنابراين ،براى برابرى و
رهايى زنان ،همهى موانع و نشانههاى برشمرده در باﻻ را مىبايد
مورد هدف قرار داد؛ چون تا زمانى كه هر يك از آنها بر بستر
مناسبات طبقاتى با ساختارهاى مرد  /پدرساﻻر ،زمينهى بروز و رشد
داشته باشند و از ريشه ساقط نشده باشند ،برابرى و رهايى كامل
زنان متحقق نمىگردد.
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 اوﻻ ساختارهاى مردساﻻرانه در مناسبات سُ لطه عمل مىكنند
و مانع تحقق آزادى و برابرى زنان مىشوندت ،اما اين كه »زنان در
حوزهى اقتصاد به طور كامل از مردان مستقل گردند« و يا اين كه
»زنان استقﻼل اقتصادى داشته باشند« ،ظاهرا دو مقولهى متفاوت،
اما درهم پيچيده ،است .اولى  -استقﻼل اقتصادى از مردان -رو
به عملكرد افراد و روابط آنها با يكديگر دارد و دومى  -زنان
استقﻼل اقتصادى داشته باشند -در ارتباط با فعل و انفعاﻻت يك نظام
اقتصادى است ،كه از سوى دولتها پيش گرفته مىشود و متكى به
مناسبات جنسيتزدهى حاكم بر توليد و توزيع مىباشد و از همين
منظر تاثيرات خود را  -حتا بر اولى هم -مىگُذارد .واقعيت اين است
كه اين دو در امتداد يكديگر بوده و تامين اين دومى است ،كه راه را
براى تحقق اولى مىگُشايد .دوما اشتغال و استقﻼل اقتصادى زنان صد
البته ،و بى هيچ شكى ،به امر آزادى و برابرى زنان كمك مىرساند.
تاريخ نشان داده است ،كه نظامهاى طبقاتى بر استثمار و بهرهكشى از
انسانها استوارند و تبعيض و نابرابرى از شاخصهايى هستند كه در
خدمت بهرهكشى هر چه بيشتر اعمال مىگردند .تبعيض بر زنان و
نابرابرى در اعماق جامعهاى ،كه با بهرهكشى يك نظام طبقاتى اداره
مىشود ،از جمله استخوانبندى اصلى چنين نظامى است ،كه روابط
جنسيتزده را در درون آن مىگرداند تا امر بهرهكشى و انباشت سود
را با صرف هزينههاى هرچه كمتر مُمكن نمايد .حاصل آن ،عﻼوه
بر بروز بسيارى از مصائبى كه جهان ما با آن روبروست ،محروميت
زنان از يك زندگى در شان و كرامت انسانى است.
ما به وصوح مىبينيم كه ساماندهى كار و قوانين و مقررات حاكم بر
روابط كار و توليد در نظامهاى طبقاتى ،از جمله بر پايهى جنسيت نيز
صورت مىگيرد .در واقع ،تقسيم كار مبتنى بر جنسيت هم زمينهى
تاريخى دارد و هم بستر اجتماعى مشخص امروزين .براى اين كه
اين تقسيم به بهترين وجهى )بر اساس جنسيت( تداوم بيابد ،انواع
و اقسام قوانين ،فرهنگ و سُ نن عقبافتاده و قرون وسطايى ،به كار
گرفته مىشود .در چنين شرايطى ،اين كه زنان از مردان استقﻼل مالى
داشته باشند ،بيشتر معطوف به مقابله با بينش عقبمانده و قرون
وسطايى جنسيتزدهاى است كه مردان را نانآور خانه محسوب
مىكند؛ او را در جامعه و خانواده فعال مايشاء مىسازد؛ و قدرت
تصميمگيرىهاى اقتصادى و سرنوشت زن و كُل خانواده را به
دست او مىسپارد .عدم فعاليت اقتصادى زنان ،از سهيم شدن آنها
در تصميمگيرىها و فعل و انفعاﻻت در چهارچوب روابط خانه و
خانواده مىكاهد و يا به كُلى مانع عامليت زنان مىگردد.

 بردهگى خانگى شكلى از ستمكشى است ،كه داراى زمينههاى
تاريخى بسيارى بوده و يكى از آن عرصههايى است كه در متن
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مكانيسم اقتصاد سرمايهساﻻر و روابط مردساﻻرانه حاكم بر جامعه،
با نقش اجتماعى زنان گره خورده و مصائبى را كه زنان از آن در
رنج هستند ،به طور عُريانى آشكار مىكند .و صد البته اين بردهگى
بر يك جامعهى طبقاتى متكى است .بردهگى خانگى ،زندگى اقشار
باﻻيى جامعه را دستخوش مصائب خود نمىكند ،چه آنها بنا
به وضعيت اقتصادى خود ،از خدمات زنان كارگر بهره برده و امر
ادارهى امور خانه را به نفع خود حل و فصل مىسازند.
كار خانهدارى در جامعهى سرمايهدارى فاقد خصلت عمومى بوده
و به امر خصوصى آحاد جامعه تبديل شده است ،تا جايى كه در
بسيارى از محاسبات آمارهاى اقتصادى ،زنان به نادرستى به دو گروه
فعال و غيرفعال تقسيم مىشوند و زنان خانهدار جزو زنان »غيرفعال«
محسوب مىگردند .كار خانهدارى ،به مثابه يك كار غيررسمى براى
بازتوليد نيروى كار مورد نياز سرمايهدارى ،امر جديدى نيست و حتا
در كنار اشتغال به كار بسيارى از زنان در خارج از خانه ،هم به زنان
تحميل مىشود .به عبارت ديگر ،داشتن شغل و كار در بيرون از خانه،
بردهگى خانگى را تغيير نمىدهد .اتفاقا به دليل تقسيم كار مبتنى بر
جنسيت ،و ديدن زن به مثابه يك اندام و اوبژهى جنسى ،مشاغل
زنان در بيرون از خانه نيز عموما ادامهى همان وضعيت زن خانهدار
است .در واقع ،جنسيت انسان به وجه اصلى ساماندهى كار به طور
عموم و كار خانهدارى به طور اخص تبديل مىشود .سرمايهدارى
به بردهگى خانگى ،به مثابه يكى از حوزههاى بهرهكشى و انباشت
سود ،نياز دارد؛ زيرا اوﻻ ،به حجم زيادى از كار و مسئوليتهايى
كه بايد براى آن هزينه كند ،به راحتى دست مىيابد؛ ثانيا ،نه تنها از
خود در برابر بسيارى از مصائبى كه در پروسهى كار خانهدارى بر
زنان تحميل مىشود ،سلب مسئوليت مىكند ،بلكه هزينهى تامين
امورى مانند هزينهى آشپزى ،نظافت ،لباسشويى ،تامين امكانات
مراقبت از سالمندان ،نگهدارى و پرورش كودكان ،مراقبت از بيماران
خانواده و ...را هم به جيب مىزند .بدين صورت ،زنان خانهدار نه »بار
اقتصادى« ،بلكه دقيقا »بهرهى اقتصادى« براى سرمايهدارى هستند .از
سوى ديگر ،تﻼش همه جانبه در تبديل بىگارى خانگى به يكى از
ويژگىهاى زنانه ،سُ لطهى مردان در مقابل اين »خدمتكاران« طبيعى
خود را افزونى مىبخشد .تو گويى كه وظيفهى زن ،خدمات عاطفى
و جنسى و جسمانى كمرشكن به مردان و پرورش فرزندانشان است!
امروزه بخشى از فعاﻻن حق زن براى اين »وظيفه« مزد درخواست
مىكنند و آن را به نادرست به تﻼش براى پايان بخشيدن به بردهگى
خانگى مربوط مىسازند .در حالى كه درخواست مزد براى كار
خانهدارى يك »سكتهى بزرگ« در جنبش مطالباتى حق زن بوده،
سُ نت ديرپاى مردساﻻرى و مناسبات حاكم بر سيستم سرمايهدارى
را از ضربه مصون مىدارد ،و فاقد افق انقﻼبى است؛ زيرا نه تنها
خانهدارى زنان را امرى طبيعى ،اجتنابناپذير و حتا »رضايت بخش«
جا مىزند ،بلكه اين توهم را هم ايجاد مىكند كه با درخواست مزد،
يك »معاملهى عادﻻنه« در حال وقوع است و نبايد به آن نه گفت
و يا در مقابل آن ايستادگى كرد؛ معاملهاى كه ظاهرا قرار است به
سود زنان بچرخد! ﻻزم به يادآورى است ،كه باورمندان به اسﻼم
هم بسيار پيشتر از اين فعاﻻن مدافع پرداخت دستمزد به كار
خانهدارى ،با تكيه بر قانون اسﻼمى »اجرت المثل« بودند و تكليف
مزد در برابر انجام وظايف خانه و زناشويى را در قالب طرح مزد
براى »تمكين عام« و »تمكين خاص« بيان مىكردند .به عقيدهى آنها،
زنان خانهدار در حقيقت با كار در خانه و آمادهسازى محيط خانه از
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لحاظ روانى براى ديگر اعضاى خانواده ،باعث آرامش خاطر افراد
خانواده مىشوند .و لذا بر اساس احكام اسﻼم ،مىتوانند به واسطهى
كارى كه در خانه انجام مىدهند ،از همسرشان دستمزد مطالبه كنند.
آنهم به شرطى كه ثابت شود زن »به ميل خود« به اين امور نپرداخته،
بلكه به دستور شوهرش انجام وظيفه كرده است! پرداختن دستمزد
در ازاى ادارهى امور خانه ،كه از سوى پژوهشگران اسﻼمى به مثابه
»تنها راه ارزشگُذارى« )به نقل از پژوهش دكتر شيرين جزنى ،استاد
دانشگاه شهيد بهشتى( اين نوع كار زن قلمداد مىگردد ،ياا آنچه كه
به طور مثال از سوى »كارزار دستمزد براى كار خانگى« به ابتكار
پژوهشگران مسايل زنان در غرب )از جمله سيلويا فدريچى كه از
سُ نت چپ هم مىآيد( ترويج مىشود ،در راستاى ادامهى بهرهكشى
از طريق كار خانهدارى و توجيه اين بهره كشى مىباشد.
فراموش نكينم كه هنوز در بسيارى از جوامع ،به خصوص در آسيا
و آفريقا ،بخش عظيمى از كار خانگى به عُهدهى كودكان دختر
است ،كه عموما در برابر اين استثمار فاحش آسيب پذيرتر هستند.
مدافعان درخواست مزد براى كار خانهدارى چگونه بين اين خواست
به اصطﻼح »انقﻼبى« خود و توجيه كار كودك خط فاصل مىكشند،
هنگامى كه براى كودكان نيز به خاطر نقش آنها در ادارهى امور
خانه د طلب مزد مىكنند؟ آيا اين سياست ،نه تنها ابعاد بردهگى
خانگى ،بلكه بهرهكشى از كودك در قبال خدمات خانگى ،را وسيعتر
نمىكند؟ با كودكان ،به خصوص دختران خُ ردسال كه در چنبرهى
روابط و كار خانگى خشونتبار گرفتار هستند ،چه مىكنيم؟ به آنها
مزد مىدهيم ،كه به همان وضع فﻼكتبار خود ادامه دهند؟ اگر بر
اين باور باشيم كه در روابط و مناسبات مبتنى بر سُ لطه و استثمار،
انسانها نه براساس حق و حقوقشان ،بلكه بر اساس قدرتشان ،بر
اساس ارزش مبادلهاى و كاﻻيىشان تعريف مىشوند ،و در اين ميان
گروههايى كه ضعيفتر هستند ،از جمله زنان و كودكان ،ارزانتر و
راحتتر مبادله و استثمار مىشوند ،چگونه مىخواهيم آنان را از گزند
پرتاب شدن به مناسبات اقتصادى كار مزدى ،خشونتبار و استثمارى
موجود ،محفوظ داريم؟ آيا به بهرهكشى از آنان ،با پرداخت مزد در
قبال كار خانهدارى ،قانونيت نمىبخشيم؟ به عﻼوه ،مگر نه اين كه
دوران كودكى بايد زمانى براى رشد ،يادگيرى ،بازى و شكوفايى و
آنهم در امنيت كامل باشد؟ سيستم كار مزدى هرگز چنين شرايطى
و امنيتى را براى ميليونها كودك فراهم نمىسازد.
خانهدارى كارى است ،كه هم مردان و هم سرمايهدارى از آن بهره
مىبرند .اين كار زنان را به »همسران خدمتكار« تبديل مىكند.
نهايت »كمك« سرمايهدارى به زنان در اين مورد ،توسعهى تكنولوژى
ابزار و محصوﻻت لوازم خانگى است ،كه گويا از »زحمات« اين
»خدمتكاران« مىكاهد .اما چه كسى است ،كه نداند ميليونها زن
اقشار زحمتكش قادر به خريد اين تكنولوژىهاى مدرن و »كمكى«
نيستند و همچنان با همان سبك جانفرساى قديمى ،كار ادارهى امور
خانه را پيش مىبرند .براى آنها ،خانه در واقع به مثابه »مجتمعى«
عمل مىكند ،كه شامل يك ساختار اجتماعى و يك ايدئولوژى
معين مىباشد .كاركردهاى اين ساختار و ايدئولوژى ،در تضمين
ايفاى نقش فرودستى زنان و انقياد مستمر آنان به لحاظ اقتصادى،
اجتماعى ،مالى ،حقوقى ،سياسى و حتا عاطفى ،عمل كرده و خانه از
يك »مكان خصوصى« به در آورده و به يكى از مُهمترين حوزههاى
حيات اجتماعى زنان تبديل مىسازد .حيات اجتماعىاى كه نظام
سرمايهدارى مردساﻻر در تﻼش براى كُنترل آن در همهى زمينهها
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است تا كُنش تغيير وضعيت ستمكشى بر زنان را ،با نازلترين شيوهها
و با صرف كمترين هزينهها و به كمك بازوهاى سركوب خود،
مُهار كند .به عبارت ديگر ،بىگارى خانگى يكى از اجزاى تداوم
حاكميت سرمايه است ،كه تاريخ طوﻻنى استثمار از كار زنان را ،با
در نظرداشت ويژگى كار خانگى مدرن ،به رسميت مىشناسد .تﻼش
براى به حاشيه راندن زنان در اقتصاد مبتنى بر دستمزد ،همواره با
توسعهى ايدهآلهاى خاص براى خانهدارى و توجيه سازگارى بين
مردساﻻرى و سرمايهدارى جهت حفظ مستمر موقعيت فرودست
زنان به مثابه خانهدار همراه بوده است .لذا مبارزه با اين تضييقات،
به مبارزه با سرمايهدارى و راهكارهاى آن گره خورده است .بدين
معنا ،كه مبارزه با بىگارى خانگى نيز به برهم زدن همان نظم و
سازماندهى كار جنسيتى متكى است ،كه سرمايهدارى مردساﻻر نه
تنها در خانه ،بلكه در چرخهى كار و از طريق همهى ابعاد آن بر
كُل جامعه تحميل مىنمايد.

 واقعيت اين است ،كه تبعيض جنسيتى و طبقاتى چنان در يك
خط موازى به هم تنيده و بر هم پيچيدهاند ،كه به مثابه ريسمان
اتصال عمل مىكنند و به سختى مىتوان آنها را از هم جدا ساخت
يا بىتاثير بر يكديگر ،و يا در جهتگيرىهاى مختلف و متضاد
ديد .معيارهاى بسيار مشتركى بر هر دو جنبش حق زن و جنبش
حق كارگر حاكم هستند ،كه از نظر دور داشتن آنها نه تنها به غناى
زيست هيچ يك كمك نمىكند ،بلكه از پيشروى و صﻼبت هر
دو مىكاهد.
اگرچه اقتصاددانان در توضيح نابرابرى اقتصادى ،به طور ويژه بر
روى عوامل تبعيض طبقاتى در ثروت ،درآمد ،و مصرف تمركز
مىكنند ،اما به جرئت مىتوان گفت تبعيض جنسيتى در بطن همهى
اين عوامل قرار دارد و بر آنها تاثيرات عميقى مىگُذارد ،تا جايى كه
ما به وضوح شاهد تبعيض وسيع عليه زنان در درون خود طبقهى
كارگر ،در كنار گُسترش شكاف و تبعيض در برخوردارى زنان از
ثروت ،شكاف در درآمد و محدودهى مصرف مايحتاج زيست آنان
مىباشيم .اين تبعيضها و شكافهاى ناشى از آن ،زنان را هر روزه
به جايگاه فرودستترى سوق مىدهند .به عبارت ديگر ،اگر ميزان
درآمد و مصرف ،گُسترهى فرصتهاى آموزشى ،تامين بهداشت و
درمان ،دسترسى به مسكن قابل زيست و بسيارى از نيازهاى حياتى
انسانها ،مُتغيرهاى ب ُنياديى هستند كه در بررسى يك جامعه بايد مد
نظر قرار بگيرند ،نقش و جايگاه تبعيض جنسيتى در هر يك از اين
مقوﻻت و مُتغيرهاى بنيادى ،اهميت بسزايى دارد .تاريخ طبقات به
ما نشان مىدهد ،كه تبعيض جنسيتى دقيقا به مثابه يكى از مُتغيرهاى
درونى و تاثيرگذار و تعيينكننده بر روند برخوردارى بخش وسيعى
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از جامعه از درآمد و مصرف ،و جايگاه اقتصادى -اجتماعى آنها
تاثير وافر دارد .امرى كه نمىتوان ناديده گرفت .و دقيقا ابعاد همين
ناديدهانگارى ،بر جنبش كارگرى لطمات وسيعى وارد كرده و آن
را از درون تضعيف مىنمايد .هنوز بسيارى از جنبشهاى كارگرى
متشكل و سازمانيافته ،مطالبهى دستمزد برابر در مقابل كار برابر
را از آن خود نمىبيند و مبارزه براى تحقق آن را صرفا به دست
زنان طبقه مىسپارند .اين امر البته ريشه در آلوده بودن خود جنبش
كارگرى به قالبهاى جنسيتى متكى برديدگاه مرد /پدرساﻻرانه دارد،
كه به مردان »امتياز«هايى چون »نانآور« خانه بودن را مىبخشد .به
عﻼوه ،بحران بىكارى گُسترش بيشترى مىيابد و سياستهاى
تعديل نيرو به خصوص دامن زنان كارگر و زحمتكش را بيش از
همه مىگيرد .حذف زنان كارگر از بازارهاى كار رسمى ،بدان معنا
نيست كه آنها لزوما به خانه بازمىگردند و خانهنشين مىشوند.
شرايط فعلى زيسستشان به آنها اصﻼ اجازهى چنين انتخابى
را نمىدهد .فشارهاى مالى و اقتصادى بر خانوارههاى كارگرى
چنان شديد است ،كه اين زنان به ناچار جذب مشاغل حاشيهاى
غيررسمى ،قراردادى و خارج از دايرهى شمول قانون كار و تامين
اجتماعى مىشوند .با اين همه ،ما هنوز در هيچ نقطهى جهان شاهد
يك حركت منسجم از سوى كارگران متشكل و سازمانيافته نيستيم،
كه كار را در برابر اين سياست تعطيل كنند و يك اعتصاب عمومى
و همه جانبهى وسيع را در مقابل اين تبعيض آشكار سازماندهى
نمايند .ما هنوز به نُدرت شاهد اين هستيم ،كه يك جنبش كارگرى
سازمانيافته در مقابل تحميل رفتارهاى جنسى در محيطهاى كار،
عكسالعمل درست و به موقع نشان بدهد.
در مورد مزد كمتذ زنان ،به مسالهى ديگرى هم بايد توجه كرد .زنان
كارگرى كه مزد كمترى دريافت مىكنند ،بازنشستگى كمترى نيز
خواهند داشت .زنان كارگر مسن ،اغلب تا پايان عُمرشان ناچار به
كار هستند و با اين همه دست به دهان زندگى مىكنند .از آنجايى كه
متدهاى ارزيابى تعيين مزد خالى از تبعيض جنسيتى نيست ،صدمات
بسيارى بر زندگى زنان كارگر ،چه شاغل و چه بازنشسته ،وارد
مىكند .از جملهى اين صدمات مىتوان از تداوم شكاف جنسيتى در
درون خود طبقهى كارگر نام برد .امرى كه متاسفانه مسئوليت مقابله
با آن عموما و مستقيما بر عُهدهى خود زنان كارگر قرار مىگيرد ،به
جاى اين كه كُل طبقه را در بر بگيرد .البته بخش عُمدهاى از چرايى
تداوم اين شكاف برمىگردد به سامانهى بازارهاى كار مردمحور و
مبتنى بر كاركردهاى جنسيتى و مناسبات پدر /مردساﻻرانه ،كه حتا
در درون خود جنبش كارگرى هم عمل مىكند.
شكاف جنسيتى در درون طبقه ،به مثابه يكى از بُنيادىترين و
مُضرترين شكافهاى آن ،نمود برجستهاى از عدم اتحاد در درون
طبقهى كارگر نيز مىباشد .امرى كه بسيار واقعى است و خدمت
شايانى به تداوم سُ لطهى سرمايه مىنمايد .به رسميت شناختن اين
شكاف در درون طبقهى كارگر و سخن گفتن از مسايل ويژهى زنان
و مطالبات به حق آنها ،نه تنها به اتحاد در درون طبقه لطمه نمىزند،
بلكه آلودگىهاى آغشته به مردساﻻرى را مىزدايد و به برونرفت
از اين مخمصه كمك مىكند .قرار بر اين نيست ،كه طبقهى كارگر
تحوﻻت ب ُنيادى و انقﻼب اجتماعى را به طور تكجنسيتى پيش
ببرد .مبارزهى مشترك زنان و مردان طبقه عليه ستم جنسيتى بر
زنان و به چالش كشيدن همهى نمودهاى آن در خانه و اجتماع ،در
محيطهاى كارى ،و صد البته در درون جنبش كارگرى ،به نيرومند
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كردن اين جنبش خواهد انجاميد .يك جنبش براى آن كه قوى گردد،
بايد با هر آنچه كه آن را از برون و درون مىپوساند و تضعيف
مىكند ،مبارزه نمايد .شكاف جنسيتى در درون طبقهى كارگر ،به
اين طبقه از درون ضربه مىزند ،از صﻼبت آن مىكاهد ،نيروى آن
را كاهش مىدهد ،يكپارچگى آن را از بين مىبرد ،و نهايتا قدرت
آن را در پيشبُرد امر انقﻼب رهايىبخش اجتماعى ،و در يك كﻼم
در سرنگونى بورژوازى و واژگونى سيستم كار مزدى تقليل مىدهد.

 وقتى نگاهى به مقطع برگزارى كنفرانس بين المللى زنان
سوسياليست كه طى آن روز جهانى زن تعيين شد مىاندازيم،
و با توجه به وضعيت و شرايط زندگى و كار اكثريت زنان در
چهارگوشهى جهان ،متوجه مىشويم كه جنبش حق زن چه فراز
و نشيبهايى را در اين مدت طى كرده است .هر دستاوردى كه
كسب شده ،حاصل مبارزات پيگيرانه در طول بيش از صد سال
اخير بوده است .جنبش حق زن البته هرگز به تنهايى و مجزا از
جنبشهاى اجتماعى ديگر رشد نكرده و به جلو نرفته است ،بلكه
همراه ،در كنار و در امتداد جنبشهاى به حق ديگر راه خود را باز
كرده است .هريت كﻼى هيل اين جنبش را »كُنشهاى آگاهانهى
زنان كه جايگاه فرودست جنسيت زن را در جامعهى مردساﻻر
نمىپذيرد و به دنبال تغييرات اجتماعىاند« ،خصلتبندى مىكند.
و دقيقا در تقابل با اين جايگاه فرودست است ،كه ما شاهد دخالت
مستقيم زنان در همهى عرصههاى اقتصادى -سياسى و اجتماعى
هستيم .اما اين واقعيت را هم از نظر دور نداريم ،كه زنان در رابطه
با ستم جنسيتى و سُ لطه در جامعهى مردساﻻر ،داراى منافع مشتركى
هستند ،.در عين حال ،از نظر دور نداريم كه به طبقات مختلف نيز
تعلق دارند و محدودهى عملكرد و مآﻻ پيگيرىشان ،به حدود و ثغور
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همان طبقات برمىگردد .در نقطهاى نيز از يكديگر جدا مىشوند و
جبهههاى جديد و ديگرى را مىگُشايند .به عبارتى ،مىتوان گفت
از محدودهى »فراطبقاتى« خارج گرديده و دقيقا طبقاتى مىگردند.
اما جنبش حق زن ،به خودى خود يك جنبش رفرميستى نيست،
هرچند مطالباتى را هم پى مىگيرد كه در يك جامعهى سرمايهدارى
قابل پيگيرى بوده و حتا بنا به شرايطى امكان كسب و تحقق آن
فراهم است .به طور مثال ،مطالبهى داشتن پناهگاه خاص براى زنانى
كه مورد خشونت و آزار يا تجاوز جنسى قرار مىگيرند ،نمىتواند و
نمىبايد بر زمين بماند تا سرمايهدارى نابود گردد .اين مطالبه همهى
زنان را جدا از اين كه در چه جايگاه طبقاتى قرار داشته باشند ،در
برمىگيرد .مطالبهى لغو حجاب هم از اين دست است و دامنهى آن
همهى زنان را شامل مىشود .ادعاى نادرستى است ،اگر اين مطالبه
را فقط به زنان بورژوا منتسب كنيم .طبقهى كارگر آگاه هر مطالبهاى
را كه گوشهاى از حق انتخاب آزادانهى زن را به عرصهى اجتماعى
بكشاند ،مورد حمايت قرار مىدهد.
مُهمترين چالشهاى جنبش حق زن در قرن نوزدهم عبارت بودند
از حق تحصيل و شغل ،حق درآمد و ارث ،حق تجرد و تن ندادن
به زندگى در زير سُ لطهى مردان ،حق مشاركت سياسى و به طور
كُلى حق برابرى در حقوق شهروندى .حقوقى كه اكثريت عظيمى
از شهروندان جوامع را تحت پوشش قرار مىداد .اما همزمان ،آنها
خواهان برچيدن بردهدارى و از بين رفتن فقر ،تبعيض و نابرابرى
اقتصادى نيز بودند و خواست كاهش ساعات كار و افزايش دستمزد
و همچنين دستمزد برابر در مقابل كار برابر نيز در سرلوحهى
مطالباتشان قرار داشت .جنبش حق راى مساوى ،نمونهى بارز
ديگرى است .اگرچه زنان بورژوا براى كسب حق رأى مساوى با
مردان هم طبقهشان ،وارد ميدان شدند ،ولى سوسياليستها خواهان
حق راى براى همه بودند .اين تلفيق ،به جنبش حق زن كمك كرد
با صﻼبت بيشترى به پيش برود و با رشد جنبشهاى كارگرى در
حوالى چرخش سده ،گُستردهتر گردد .به جرئت مىتوان ادعا كرد،
دستاوردهايى كه امروز زنان در بسيارى از كشورهاى سراسر دنيا و
به خصوص در غرب كسب كردهاند ،به پشتوانهى همان مبارزات
متحقق شده است .ا ُفق جنبش حق زن به هيچ عنوان ا ُفقى رفرميستى
نيست ،ولى از رفرمهايى كه يك قدم زنان را به حق و حقوقشان
نزديكتر كند ،وسيعا بايد پشتيبانى كرد .بىتوجهى جنبش كارگرى
سازمانيافته به امر حقخواهى زنان و مطالبات پايهاى آنها ،مطالباتى
كه اكثريت عظيم زنان كار و زحمت را با در نظر گرفتن بافت درونى
جنبش حق زن در برمىگيرد ،يكى از مسايل اساسى است كه نبايد از
نظر دور داشت .مناسبات سُ لطهى طبقاتى به ساختارهاى مردساﻻر
اتكا دارد .ساختارهايى كه كُليهى حوزههاى زندگى فردى و اجتماعى
زنان را به زير مىگيرد ،به تداوم مناسبات طبقاتى كمك كرده و به
همهى زواياى زيست انسانها  -خارج از جنسيت و گرايش جنسى
آنها -لطمه وارد مىكند .اين مناسبات و ساختار در كنار هم و به
موازات يكديگر ،زمينهى سُ لطهى هرچه بيشتر را فراهم مىسازد.
لذا نمىتوان يك بخش را )منظورم جنبش حق زن است( به جنبش
رفرميستى و بخش ديگر را )جنبش كارگرى( به جنبش طبقاتى
سپرد و تازه آن هم به صورت جدا از هم .اين تفكيك ،جداسازى و
شكاف عامدانه كه دقيقا بر اساس جنسيت صورت مىگيرد ،نه تنها
به جنبش حق زن و جنبش كارگرى كمك نمىكند ،بلكه صﻼبت و
يكپارچگى آنها را به زير مىگيرد.
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زنان در طول تاريخ بانى تحوﻻت برجسته و مُهمى بودهاند .جنبش
حق راى در بريتانياى كبير و قيام گرسنگان  ١٩١٦و  ١٩١٧در
انقﻼب روسيه را به خاطر داشته باشيم ،اين كه زنان آغازگر مبارزات
عليه جنگ جهانى اول و دوم بودند ،در صف مقدم جنبشهاى
ضد هستهاى ،جنبش حقوق مدنى در اياﻻت متحده و همبستگى
با مقاومت عليه نظاميان لهستان و ...شركت داشتند ،عليه تجارت
جنسى ،نبود مهدكودكهاى عمومى براى فرزندانشان ،افزايش
بهاى اجناس ،به هيچ گرفتن كليسا با خواست مجاز بودن سقط
جنين ،براى دسترسى به بهداشت رايگان و همگانى ،و بسيارى از
خواستهاى كليدى ديگر مبارزه كرده و همچنان مىكنند .مبارزاتى
كه از سويى عمﻼ با جنبشهاى سوسياليستى و كارگرى گره خوردند
و از سوى ديگر از طرف بخشهايى از اين جنبشها ،به اين عنوان
كه اين خواستها رفرميستى و مختص زنان خُ رده بورژوا يا بورژوا
است ،مورد »كم لطفى« قرار گرفتند .و متاسفانه تا همين امروز هم
با تقسيمبندى »انقﻼبى« يا »رفرميستى« مطالبات زنان ،آنهم بدون
توجه ﻻزم به جايگاه آن مطالبات در كُل جنبش طبقاتى و بهرهورى
وسيعترين اقشار تحتانى زنان جامعه از آنها ،همچنان ادامه دارد.

 عامل جنسيت از جمله عواملى است ،كه بر شرايط زيست
انسانها تاثير مىگذارد و گاها عاملى تعيين كننده بوده و در نقشى
ظاهر مىشود كه ساير عوامل را از نظر دور كرده و تحتالشعاع
قرار مىدهد .سوسياليستهاى قرن بيستم ،سياستهاى خود در مورد
رهايى زنان را عموما بر اساس بررسى مقولهى منشاء نهاد خانواده و
مالكيت خصوصى مورد بررسى قرار مىدادند و حق زن را كاتاليزور
اين امور مىدانستند .علىرغم اين كه بسيارى از استدﻻﻻت پيشين
همچنان پابرجاست ،اما قرن بيست و يكم و اكنون هزارهى سوم آن
و روندى كه مسالهى آزادى و برابرى زنان طى كرده است ،ما را
حتما بر آن مىدارد كه فاكتورهاى ديگرى را هم در متن اين مقوﻻت
در نظر داشته باشيم؛ از جمله ،تغييراتى كه در نهاد خانواده رُخ داده
است ،تغيير در امر خانهنشينى زنان ،اشتغال زنان حتا در عرصههايى
كه »مردانه« خوانده مىشد ،و تركيب زندگى كارى و خانوادگى.
علىرغم اين كه همهى اين تغييرات هنوز بر بطن نابرابرىهاى
اقتصادى -سياسى و اجتماعى در جريان بوده ،و در قوانين بسيارى
از كشورها هم فُرموله شده ،اما آنچه كه در بستر واقعيتها قد علم
مىكند و در عُمدهى كشورهاى جهان خود را نمايان مىسازد ،اين
است كه »دخالت« دولتهاى بورژوا در شكل تدوين قوانين ،و به
عبارت ديگر برابرى قانونى صرف ،كافى نبوده و هنوز راه درازى در
پيش داريم كه مناسبات مردساﻻرانه را از زندگى زنان كوتاه نماييم.
اين نگرش ،يكى از خطوط فاصل با »فمينيسم بورژوايى« است ،كه
صد البته قصد فراتر رفتن از برابرى قانونى را ندارد و سازماندهى
مبارزات زنان در كنار مردان براى تغييرات ب ُنيادى ،نه تنها مسالهاش
نيست ،بلكه بر اساس خاستگاه طبقاتى خود و نقشى كه در
حكومتهاى سرمايهدارى ايفا مىكند ،اساسا رو به زنان طبقهى باﻻ
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دارد و مانع تحقق اين تغييرات در ﻻيههاى تحتانى جامعه مىگردد ،تا
جايى كه خود نيز رفاه اقتصادى و اجتماعى زنان كارگر و زحمتكش
را در بطن مناسبات سرمايهدارى به زير مىگيرد .بنابراين ،چارهى
ديگرى وجود ندارد جز اين كه مبارزهى زنان براى احقاق حقوق
خود ،به كُل مبارزات اجتماعى در جامعه پيوند بخورد .ما اين پيوند
و به عبارت ديگر ،درهم تنيدگى روابط اجتماعى جنسيتى ،طبقاتى،
قومى ،جنسى را در همهى جوامع طبقاتى به وضوح مىبينيم ،كه در
واقع حقخواهى زنان را در پيوند با مبارزات كارگرى فراجنسيتى،
اقليتهاى جنسى ،اقليتهاى نژادى ،فعاليتهاى زيستبومگرايى
و بسيارى از فعاليتهاى اجتماعى ديگر برجسته مىكند .نقش زنان
در هر يك از اين جنبشهاى اجتماعى به وضوح قابل رويت است،
تا جايى كه به جرئت مىتوان گفت زنان ،مطالبات اين جنبشها
را دقيقا از آن خود ساخته و براى تحقق آنها تﻼش مىكنند .اما
متاسفانه كمتر شاهد هستيم ،كه اين جنبشها مطالبات حقطلبانه
و پايهاى زنان را از آن خود كرده باشند .اين همسويى يكطرفه،
به نفع جنبش حق زن نيست و بار سنگينى را بر دوش اين جنبش
مىگُذارد تا ساير جنبشها را به همسويىهاى دو طرفه بكشاند .با
در نظر گرفتن اين زنان يك تودهى همگون نيستند ،روابط قدرت
در يك جامعهى طبقاتى تا رابطهى قدرت بين خود زنان نيز تعميم
يافته است ،و بسته به اين كه زنان به چه گروه اجتماعى و يا چه
گروههاى نژادى ،جنسى و حتا مذهبى تعلق داشته باشند ،اين رابطهى
قدرت ،عملكردهاى متناسبى را برمىگُزيند .اين امر ،وظيفهى ما را به
خصوص در دستيابى به مطالبات انسانى فرودستان جامعه ،تحقق
عدالت اقتصادى -اجتماعى ،و واژگون ساختن نظم نابرابر موجود،
از طريق مبارزه با سرمايهدارى ،مبارزه با مذاهب توتاليتر ،ارتجاع،
پدرساﻻرى و هر نظم و نهادى كه ستم بر زن و مبارزهى زنان عليه
آن را ناديده مىگيرد و يا در مقابل آن مانع ايجاد مىكند ،سنگينتر
مىنمايد .از اين نظر ،جنبش حق زن يك جنبش تكمحور نيست و
مبارزه عليه ستم و بهرهكشى را بايد به تمام ﻻيههاى ستمديدگان
بكشاند ،آنها را به مشاركت بطلبد و تا تغيير و تحول ب ُنيادى وضعيت
موجود و تغييرات اساسى در پايههاى اقتصادى و اجتماعى جامعه و
سلب حاكميت از طبقات فرادست از پاى ننشيند .در همين راستا،
صد البته نبايد نقش قابل توجه تبعيض و سركوب و اهميت خاص
آن را در ايستايى و متوقف كردن اين مبارزه از نظر دور داشت .ضمن
اين كه ،بنا بر همان رابطهى قدرت كه در پيش برشمردم ،برخى از
زنان بدون هيچ بيم و واهمهاى قادر خواهند بود از وضعيت بهبود
يافتهى خود براى استثمار و سركوب زنان ديگر استفاده كنند .لذا
مطالبات مشترك و پايهاى و چگونگى تحقق آنها ،نقش همسو و
غربال كننده در مسير پايان بخشيدن به شكاف جنسيتى را نيز دارا
مىباشد .زنان كارگر و زحمتكش ،كه اكثريت قريب به اتفاق زنان
را تشكيل مىدهند ،بايد تﻼش كنند كه برابرى جنسيتى را از اين
تلقى كه يك مقولهى عمدتا »زنانه« است ،خارج سازند و در يك
جنبش كارگرى فراجنسيتى سازمانيافته ،آن را به تغيير معادﻻت
ستمكشى و نابرابرى موجود در كُل سيستم حاكم بر جامعه مرتبط
نمايند .تكانهاى سياسى بيدار كنندهاى كه جنبشهاى حق زن در
طول دهههاى اخير به جوامع دادهاند ،چنانچه به ريشهى خود باز
نگردد ،و تحوﻻت ساختارى اقتصادى -اجتماعى فراتر از آنچه كه تا
امروز دستاورد خطاب مىشود را به دنبال خود نداشته باشد و خود
را در دايرهى همان خواستهايى كه در ابتداى قرن براى دسترسى
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به آنها مبارزه كرد ،محصور نمايد ،قادر نخواهد بود برابرى جنسيتى
را به معناى واقعى خود جامهى عمل بپوشاند.
برابرى بين زن و مرد به معناى برخوردارى برابر زنان و مردان در
همهى حوزههاى زندگى ،همهى سطوح حقوق اقتصادى -اجتماعى
و سياسى ،خدمات ،فرصتها و منابع در جوامع ،و البته بدون در نظر
گرفتن جهتگيرى جنسى آنان ،امريست مطلوب كه اگر چنانچه در
چهارچوب جنسيت خود را محصور كند ،بخش وسيعى از جامعه را
با خود همراه نخواهد داشت .اين برابرى بايد خود را به يك مقولهى
فراجنسيتى در درون جنبشهاى اجتماعى تبديل نمايد و مطالبات
و نيازهاى حول آن ،به مطالبات كُل جامعه تبديل شود تا به تغيير
مناسبات ساختارى قدرت پدرساﻻر /مردساﻻر بيانجامد .فراموش
نكنيم اكثريت زنان طبقهى كارگر ،خود كارگرند و فاكتور تبعيض
جنيسيتى ،و حفظ فرودستى آنان ،در به انقياد كشاندن و بردگى كُل
جامعه نقش مُهمى ايفا مىكند و يكى از ب ُنمايههاى اصلى آن است.
و از همين رو ،نبايد از چشم جنبش كارگرى پنهان گردد .رهايى
زنان از همهى اين قيود ،نمىتواند در انتظار بماند تا باورهاى كُهنه
به سود جايگاه مناسب براى زنان تغيير يابد يا به قولى »وعدهگرايى«
سوسياليستى متحقق گردد ،بلكه خود اقشار وسيع زنان عمدتا كارگر
و زحمتكش هستند ،كه در متحقق ساختن اين »قول« در راستاى
رهايى كامل خود نقش ايفا خواهند كرد .اين امر ،يك مقولهى
گُسستناپذير دو طرفه و مرتبط به هم است .در واقع ،بدون رهايى
زنان ،سوسياليسم امكانپذير نيست! و بدون سوسياليسم هم ابقاى
رهايى همه جانبهى زنان متحقق نخواهد شد!
فوريه ٢٠٢٢
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گُ فت وگوى »نگاه« با فريبا اميرخيزى

جان زنان در خيابانها براى تضييع حقوق
از دست رفتهشان باشد.
تاريخچهى روز جهانى زن ،يعنى سركوب
اعتراضات و كشتار زنان كارگر كارخانهى
نساخى و متعاقبا تﻼش ساير زنانى مبارز
و پيشرو از مليتهاى ديگر در قاره و
بازه ى زمانى ديگر براى انتخاب روزى
به نام زنان و برگُزيدن مقاومت شورانگيز
زنان كارگر نيويوركى به عنوان مبدا چنين
حركتى و پافشارى بر آن تا تحميلاش بر
تقويم تاريخى -جهانى بشر ،تماما درسهاى
مبارزات و پيشروى زنان را در خود دارد.
بر چنين بسترى ،بزرگترين دستاورد زنان،
تثبيت جنبش زنان )جنبش مستقل زنان( در
عرصهى مبارزاتى است .در سالهاى گذشته،
خصوصا در دويست سال گذشته ،تﻼش
زنان )و مردان( براى درك و تغيير موقعيت
فرودست زنان از يك طرف باعث شد كه
موضوعى به نام ستم جنسى به شكل مستقل از ساير اشكال ستم و
استثمار در جامعهى طبقاتى به رسميت شناخته شود و از طرف ديگر
تﻼش فكرى و عملى در اين زمينه ،جنبشى به نام جنبش زنان را
متولد كرد .جنبشى كه هم زرادخانهى فكرى و هم ابزارهاى عملى
براى مبارزهى عينى را در احتيار زنان قرار مىدهد.
البته مستقل بودن مسالهى ستم بر زن و جنبش زنان هم در اين دنياى
طبقاتى به يك معنا نسبى است .يعنى ضمن اين كه بسيار اهميت دارد
كه به عنوان يك پديدهى كُنكرت به رسميت شناخته شود تا بتوان
آن را درك و تغيير داد ،از طرف ديگر ،هم مسالهى ستم بر زن و هم
جنبش زنان در ميدان جاذبهى ساير اشكال نابرابرىها ،بىعدالتىها
و موجهاى سياسى -اجتماعى -اقتصادى جامعهى طبقاتى قرار دارد.
اما من روى مستقل بودن پديدهى ستم جنسيتى ،جنبش زنان و
متعاقبا نياز اضطرارى به تشكﻼت مستقل زنان )در كنار ساير اشكال
سازماندهى( اصرار دارم؛ چرا كه به علت محتواى ستم بر زن بخش
بزرگى از راهپيمايى چندين هزارسالهى زنان ،مبارزات و انرژىشان
در يك نظام طبقاتى وعميقا پدر /مردساﻻر صرف اين شده كه
خودشان را به عنوان يك انسان مستقل )نه صرفا ا ُبژهى جنسى( و
قائم به ذات بازشناسى ،بازتعريف و تحميل كنند .بنابراين ،مبارزه
براى كسب و اعﻼم اين استقﻼل بخشى از سوخت و ساز درونى
و اضطرارى در جنبش زنان است ،موضوعى كه لزوما در دستور
كار پايهاى ساير جنبشهاى اجتماعى ،سياسى و يا صنفى نيست.
اگر بخواهيم منصف باشيم ،حتا در جنبش كارگرى ـ كه بسيارى
اوقات با ديدگاهى كورجنسـ به عنوان »رقيب« و گاها »قيم« جنبش
زنان مطرح مىشود ،سئوال پايهاى هرگز اين نبوده كه آيا چيزى
به عنوان كارگر اصﻼ وجود دارد يا نه؟! و يا كارگر بودن بخش
بيولوژيك و سرنوشت »طبيعى« كارگران است و چرا كارگران به آن
اعتراض دارند؟! يا در جنبشهايى مثل جنبش محيط زيست ،جنبش
 +LGBTQRيا جنبش اقليتهاى ملى ،مذهبى ،زبانى يا ...مسالهى
به رسميت شناخته شدن گاها به شكل پايهاى و گاها در ابتداى
شكلگيرى آن جنبش موضوع مبارزه بوده است .اما اين جنبشها
عمدتا جنبشهاى اقليتهايى هستند كه به علت ناشناخته بودن يا

زن :آزادى و برابرى؛
چگونه؟

 بگذاريد از اينجا شروع كنم» ،هرجا ستم هست ،مقاومت هم
شكل مىگيرد!« بنابراين ،راهپيمايى طوﻻنى زنان قدمتى چند هزار
ساله دارد ،همسن با شكلگيرى سلسله مراتب جنسيتى ستمگرانه
عليه زنان و به موازات يا در درون شكلگيرى سلسله مراتب طبقاتى
در درون جامعهى بشرى و از درون نُطفههاى تقسيم كار جنسى و
»طبيعى« بين زن و مرد؛ از زمانى كه تمايزات طبقاتى ظهور يافت
و كار زن به وسيلهى مرد براى انباشت ثروت به انقياد كشيده شد.
به اين شكل ،رابطهى بين زن و مرد تبديل به اولين تقسيم كار
اجتماعى در ميان انسانها شد .تقسيم كارى كه نُطفهى بردهگى زن
را در خود داشت و با ظهور نظام طبقاتى هم زن را برده و رابطهى
بين زن و مرد را خصمانه كرد .اين رابطه كه به واسطهى مرد متحقق
مىشود ،در همهى جوامع طبقاتى به تصاحب توليد اجتماعى توسط
طبقات حاكم خدمت كرده و توليد و بازتوليد شده است و همين
امروز هم يكى از ستونهاى اصلى توليد و بازتوليد سرمايهدارى است.
راهپيمايى پُر اُفت و خيز زنان بر چنين بسترى پيشروى كرده است
تا در درون كشمكشهاى مبارزهى طبقاتى به نقطهاى برسد ،كه
ن ُطفههاى مادى وعينى رهايى زنان فراهم شود .بنابراين ،اهميت برگ
زرينى همچون مبارزهى زنان براى تثبيت روزى به نام »روز جهانى
زن« را هم بايد بر همين بستر تاريخى بررسى كرد.
تﻼشى كه همزمان بسيارى از نقاط قوت و ضعف زنان و جنبش
نوپاى زنان را در خود داشته و دارد .هشت مارس ،با تمام تﻼشهاى
مغرضانه ،روز »جشن زنان« يا »قدردانى از زنان و مادران« و يا
تاييد جايگاه »زن در خانه« به عنوان »جنس لطيف« نيست ،بلكه
اين روز نماد مبارز بودن زنان و همبستگى انترناسيوناليستى آنها
براى انتخاب روزى است كه نماد مبارزهى مشترك ،متحد و تا پاى
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در اقليت بودن تحت فشار قرار داشتهاند .اما زنان در يك عرصهى
تاريخى -جهانى هرگز اقليت نبودهاند ،ولى با وجود اين مقاومت در
برابر بازشناسى و تغيير اين ستم در درون جامعهى طبقاتىِ مردساﻻر
حتا در بين خود زنان هم وجود دارد كه نشان از عُمق نفوذ و هژمونى
رابطهى ستم مرد بر زن است.
بنابراين ،از نظر من بزرگترين دستاورد تاكنونى زنان ،بازشناسى و
تثبت مسالهى ستم جنستى و استقﻼل آن است .متعاقبا جنبش مستقل
زنان به عنوان ديناميزيم ضرورى براى پيشبُرد مبارزات متحد زنان از
تمام اقشار و طبقات ،عليه ستم جنسيتى است؛ و قطعا زنانى از طبقات
مختلف با روىكردهاى مختلف و گاها آنتاگونيستى در آن حضور
دارند .در درون جنبش زنان ،مثل ساير جنبشهاى اجتماعى ،اشكال
و ابزارهاى مختلف سازماندهى وجود دارد كه مُهمترين دستاورد
زنان در اين حيطه هم تثبيت ضرورت وجود تشكﻼت مستقل زنان
به عنوان مُهمترين ابزار براى مبارزهى آنان عليه ستم جنسيتى است.
اين شكل از سازمانيابى از نظر من بايد مستقل از مردان ،مستقل از
ساير احزاب و سازمانها و مستقل از دولتها ،باشد؛ حتا مستقل از
دولت سوسياليستى در آينده .قطعا استقﻼل تشكيﻼتى به معناى عدم
دخالتگرى اُرگانيك است ،چون كماكان اين تشكﻼت و اعضاى
آن در ميدان جاذبهى تفكرات حاكم بر جامعه هستند.
البته ضرورت تشكل مستقل زنان ،نافى ساير اشكال سازماندهى
نيست مثﻼ تشكﻼت صنفى زنان ،تشكﻼت صنفى مشترك با مردان،
تشكﻼت زنان وابسته به احزاب )با چراغ روشن و نه چراغ خاموش(
و ...حتا تشكﻼت مردان در جهت رفع ستم جنسيتى يا اشكال كمپينى
و موقت و ...همچنين ضرورت تشكﻼت مستقل زنان براى رفع )و
گاها رفرم( ستم جنسيتى ،قاعدتا نافى حضور ،مشاركت و مبارزهى
زنان در ساير عرصههاى سياسى -اجتماعى يا متشكل شدن آنها در
آن عرصهها نبوده و نبايد باشد ،بلكه به عكس بايد آن را تقويت كرد.
چون خود اين موضوع باعث شده عرصهى مبارزه عليه ستم جنسيتى
در ساير حوزهها و گرهگاهها گُسترش پيدا كند )متقابﻼ مبارزه در آن
عرصهها هم در جنبش زنان تاثيرگذار بوده( .زنان براى مبارزه در
ساير گُسلهاى اجتماعى  -از محيط زيست گرفته تا جنبش كارگرى،
از جنبش ضد جنگ تا جنبشهاى اقليتهاى ملى ،مذهبى و ...تا
جنبشهاى دانشجويى ،معلمان -...در دويست سالهى گذشته بسيار
فعال بودهاند و توانستهاند در آن جنبشها نيز ديناميزم مبارزه با ستم
جنسيتى مشخصا تقابل با روىكرد جنسيتزده را به اشكال مختلف
به راه انداخته و تقويت كنند .نفس حضور آنان و مشاركت نه صرفا
به عنوان تداركاتچى ،بلكه به عنوان اعضاى فعال در جهتدهى و
سازماندهى اين تشكﻼت و جنبشها هم باعث تقويت آن جنبشها
شده و هم مسالهى مبارزه عليه ستم جنسيتى را فراگير كرده است.
از نظر من ،اين ديناميزم صحيحى براى همافزايى جنبشهاى اجتماعى
است كه بايد درك و تقويت شود ،هرچند ممكن است در بين اين
جنبشها گاهى تاثيرات منفى موقتى هم به وجود بيايد كه شايعترين
آن براى زنان ،استفادهى ابزارى از زنان براى متحقق كردن اهداف
ساير جنبشهاى اجتماعى يا استفادهى ابزارى و فرصتطلبانه از
مسالهى ستم جنسيتى و حذف زنان و خواستههاى آنان پس از تحقق
آن اهداف بوده است .اين يكى از دﻻيل نياز استراتژيك زنان به
تشكﻼت مستقل زنان در كنار ساير مبارزات است .بنابراين ،چالش
استقﻼل مسالهى ستم جنسيتى ،جنبش زنان و ضرورت وجود
تشكﻼت مستقل زنان كه از پيچيدگى عميق و چندﻻيهى ستم بر
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زنان برمىخيزد ،يكى از دستاوردهاى مهم زنان و جنبش زنان بوده
و چالشى است كه درگير شدن در آن ،نيروى فكرى و عملى ما را
در جنبش زنان و ساير عرصههاى مبارزهى طبقاتى آزاد خواهد كرد.
از ديگر دستاوردهاى زنان )و جنبش زنان( ،رشد نظرى و عملى
در عرصهى مسالهى ستم بر زن است .مشخصا تغيير عينى موقعيت
زنان همزمان با رشد روابط بورژوايى و استقرار دولت سرمايهدارى،
مسالهى ستم جنسيتى را به يك چالش جدى عملى -نظرى تبديل
كرد؛ با ظهور جنبش كمونيستى و برخورد نقادانه به كُليهى اشكال
روابط توليدى بشر اين چالش عميقتر شد ،راهگُشايى نظرى در اين
زمينه راه را براى رشد مبارزات هدفمند و شكلگيرى جنبش زنان
باز كرد؛ هرچند با يك تاخير تاريخى صدساله .زنان و بخشا مردانى
همت كردند كه در عرصهى نظر ،خطوط كُلى مسالهى منشا ستم
بر زن و راه رهايى از آن را ترسيم كنند .در اين مسير ،به نظر من
دستاوردهاى ماركس و انگلس براى تبيين يك چهارچوب نظرى
و يك متدولوژى صحيح براى بررسى آن بسيار درخشان است .اما
در مسير شناخت عميقتر ،به درستى زنان وارد اين عرصه شدند تا
بتوانند به عنوان سوژهى رفع ستم جنسيتى در حيطهى نظر و عمل گام
بردارند .زنان البته در ميدان جاذبه و كشش ساير مبارزات طبقاتى و به
شكل برجستهاى جنبش بينالمللى كمونيستى و تجربهى دولتهاى
سوسياليستى توانستند گامهاى بلندى در جهت ترسيم ا ُفق رهايى زنان
)رهايى كامل از ستم جنسيتى( بردارند .در اين مسير ،زنان )البته نه
تمام گرايشات جنبش زنان( هم توانستند اين ا ُفق رهايىبخش را از
سطح يك آرزوى رويايى و آسمانى به شكل يك استراتژى زمينى
ترسيم كنند؛ هرچند همزمان كمبودها ،محدوديتها ،انحرافات و
موانع جنبش انقﻼبى هم آنها را بىنصيب نگُ ذاشت.
در همين مسير پُر سنگﻼخ ،زنان و جنبش زنان توانستند ضمن ترسيم
خطوط كُلى و استراتژيك )كه در جنبش زنان هم گاها در تقابل
با هم بود( به ﻻيههاى زيرين و خاص ستم جنسيتى هم بپردازند.
يعنى جنبش زنان هم در سطوح كﻼن با چالش استراتژى صحيح
براى رفع ستم جنسيتى درگير بوده و هم در اشكال خاص .منظورم
از اشكال خاص ،اشكال مختلف تبلور رابطهى ستم مرد بر زن در
زندگى اجتماعى بشر است .از موضوعاتى مثل حق سقط جنين
گرفته تا حق طﻼق ،از انواع و اقسام خشونتهاى جنسى و جنسيتى،
فيزيكى و روانى ،خشونت خانگى يا دولتى گرفته تا مزد نابرابر زن
و مرد ،از همجنسخواهى زنان تا كار نامرئى خانگى و ...همهى
خاص درون جنبش زنان هستند ،كه پاسخ طلب
ِ
اينها موضوعات
مىكنند و زنان از گرايشات مختلف طبقاتى به آنها پرداختهاند و
گاها پاسخهاى متفاوت و متضاد به آن دادهاند اما برآيند آن پيشروى
زنان در اين حيطهها بوده است؛ هرچند به شكل چالشى ،ناموزون و
گاها انحرافى و بازدارنده؛ برخى گرايشات راهحل را در كمك آنى
به قربانيان اين حيطهها دانستهاند؛ برخى راهحل را تلطيف آنى اين
تضادها دانستهاند؛ برخى حتا منكر وجود يا استقﻼل اين تضادهاى
خاص شدهاند و...
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 من پيشتر گفتم كه يكى از دستاوردهاى جنبش زنان ،چالش
با همين سئوال بوده و هست كه منشا ستم بر زن و متعاقبا راهحل
آن چيست؟! اتفاقا اهميت اين چالش در همين جا نهفته است .در
اين كه به دنياى پُر از فجايع و جنايت پيرامونمان نگاهى كنيم و
عميقا از خودمان سوال كنيم ،آيا نمىشد جهان به شكل ديگرى كار
كند؟! و از آن مُهمتر اين كه آيا نمىشود جهان به شكل ديگرى كار
كند؟! آيا زندگى بهتر از اين براى نوع بشر ،حيوانات ،گياهان و...
طبيعت امكانپذير نيست؟! اگر با پاسخهاى سطحى و فريبكارانه
قانع نشويم ،همين جا به اين سئوال مىرسيم كه اگر پديدهها منجمد
و ثابت نيستند و قابل تغييرند ،بنابراين پتانسيل تغيير كجاست و
راه تغيير چيست؟ براى پاسخ به آن ما بايد به عميقترين ﻻيههاى
تضادهاى درهم تنيده در اين جهان نفوذ كنيم .از نظر من ،ماترياليسم
ديالكتيك به عنوان يك علم پويا ،چنين ابزارى و متدولوژى به دست
ما مىدهد )هرچند كسب مهارت براى استفاده از آن هم در دل اين
متدولوژى نهفته است(.
در حيطهى ستم جنسيتى ،يعنى موقعيت فرودستى كه زنان به
واسطهى جنسيتشان در آن قرار مىگيرند ،هم سئواﻻت مشابه است.
از نظر من ،همانطور كه پيشتر گفتم ،تقسيم كارِ »طبيعى» كه به
علت تفاوت بيولوژيك دو جنس پيش از ظهور طبقات وجود داشت،
با ورود بشر به نظام طبقاتى شكل ستمگرانه و خصامانه به خود
گرفت .اين اولين تقسيم كار اجتماعى در بين نوع بشر در جامعهى
طبقاتى بود؛ يعنى تقسيم كار جنسيتى بين زن و مرد ،كه اولين شكل
استثمار بود ،استثمار نيروى كار زن به وسيلهى مرد؛ همزمان اين
اولين شكل مالكيت خصوصى بر ابزار توليد هم بود؛ چون در يك
جامعهى طبقاتى مبتنى بر مالكيت خصوصى بر ابزار توليد ،بدن زن
به خاطر قدرت بارورى» ،ابزار« بازتوليد نسل محسوب مىشود.
به اين شكل با شكلگيرى نهادى به نام خانواده ،زن در موقعيت
برده قرار گرفت كه جايگاه او به وسيلهى تقسيم كار اجتماعى و
سُ لطهى روابط پدرساﻻرانه در درون خانواده )كه آن هم محصول
نظام طبقاتى بود( تعيين شد.
براى پاسخ به اين كه آيا ابتدا ستم بر زن و بعد از آن ساختار طبقاتى
شكل گرفت يا بالعكس ،چالش بزرگى در بين نحلههاى مختلف در
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درون جنبش زنان وجود دارد كه بسيار قابل تاملاند و تاكنون زواياى
مُهمى را براى ترسيم اين راه طوﻻنى روشن كردهاند .من معتقدم جدا
از تقدم و تاخر تاريخى شكلگيرى اين ستم ،آنچه شواهد امروز
نشان مىدهد اين است كه اين نظام طبقاتى است كه شاكلهى اصلى
جامعه را تعيين مىكند و بستر و زمين مساعدى براى شكلگيرى
استثمار و همهى اشكال ستم و نابرابرىها را ايجاد مىكند و ستم بر
زن هم از اين قاعده مستثنا نيست .اين رابطهى ستمگرانه به حداكثر
توسط چهارچوب طبقاتى مورد استفاده قرار مىگيرد ،بهروز رسانى،
حفظ و بازتوليد مىشود.
هرچند تغييرات كﻼن در فرماسيونهاى اجتماعى -اقتصادى تغييرات
زيادى در موقعيت زنان به وجود آورد ،اما متاسفانه هيچكدام از اين
تغييرات و متقابﻼ مقاومت زنان در مقابل آن نه تنها تاكنون نتوانسته
رهايى زنان را متحقق كند ،بلكه صرفا ضرباتى به اشكال پيشين وارده
كرده و اشكال جديدتر ،پيچيدهتر و گاها رازورانهاى حول موقعيت
فرودست زنان ايجاد كرده و برخى از اشكال قديمى ستم بر زن را
هم در اين پروسهى تكاملى در اشكال جديد ادغام و بهروزرسانى
كرده است .مثﻼ روابط پدرساﻻرانهى دوران بردهدارى  -كه در آن
پدر مالك زن و خانواده به عنوان بردهى خانگى و همزمان مالك بدن
زن به عنوان ابزار بازتوليد نسل و تعيين وراثت هم بود -با ورود به
دوران فئوداليسم ضربات سهمگينى خورد ،اما نهاد خانواده با تغييراتى
به عنوان يك واحد اقتصادى -سياسى پايهاى در نظام طبقاتى حفظ
شد؛ روابط پدرساﻻرانهى سابق به شيوهاى جديدى در فرماسيون
جديد امتداد يافت و اشكال جديدى به آن اضافه شد .با ورود به
سرمايهدارى و شكلگيرى خانوادهى تكهمسر هستهاى )بر پايهى
هنجار دو جنسگرايى( هرچند به اشكال و ساختار پيشين ستم بر
زن ضرباتى وارد شد ،اما سرمايهدارى با انعطاف بسيار باﻻيى اشكال
پيشين ستم و استثمار را در خود جذب و بهروزرسانى كرد و البته
اشكال جديد و پيچيدهترى نيز بروز يافت .با ورود به سرمايهدارى،
نهاد خانواده به عنوان واحد اقتصادى براى بازتوليد نسل و بازتوليد
نيروى كار و نهاد ايدئولوژيك -سياسى پايهاى براى تثبيت جايگاه
فرودست زن كماكان و با جديت حفظ و مراقبت مىشود .بدن زن
ضمن اين كه در همان رابطهى ستم مرد بر زن تحت مالكيت مرد و
به واسطهى مرد تحت مالكيت و كُنترل نظام طبقاتى قرار مىگيرد،
اين بار تبديل به كاﻻ نيز مىشود .يعنى بدن زن كه تا پيش از اين
در ساختارهاى پيشين عمدتا به عنوان ابزارتوليد نسل مورد استثمار
و مالكيت قرار مىگرفت ،اين بار تبديل به كاﻻيى قابل مبادله نيز
مىشود؛ مثﻼ ضمن حفظ شكل پيشين بهرهكشى ،از توان جنسى
زنان -تحت عنوان تنفروشى -اين بار در اشكال پيچيده و ابعاد
وسيع جهانى به شكل تجارت سكس بروز مىيابد .تجارتى كه بعد
از تجارت اسلحه بيشترين سودآورى را براى نظام سرمايه دارد.
حول همين تجارت پُر رونق جهانى ،انواع و اقسام فجايع عليه زنان
تحت عنوان صنعت پورنوگرافى يا مُدلينگ يا ...نيز شكل گرفته كه
در آن بدن زن و قابليتهاى او هر كدام كاﻻيى براى عرضه در نظام
كاﻻيى هستند و همان هالهى رازورانهى نظام كاﻻيى را ايجاد مىكنند؛
همان استدﻻلهاى به اصطﻼح فلسفى -سياسى مبتنى بر قوانين بازار
آزاد ،كه در مورد رابطهى بين فروش نيروى كار كارگر و مبادلهى به
اصطﻼح ارزشهاى برابر گفته مىشود؛ همان قانونمندى وحشيانهى
بازار سرمايه ،زنان و بدن زنان را هم به درون خود مىكشد.
گفتم كه بدن زن تحت نظام سرمايهدارى تبديل به كاﻻ هم شده است،
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يعنى زن هم در جايگاه ابزار /ا ُبژهى جنسى قرار مىگيرد و هم در
جايگاه كاﻻى جنسى .شكل استثمار و ستم بر زن به دليل قدرت
باروى او ،به موضوع كُنترل و مالكيت بر بدن زن گره خورده و
شكل بسيار پيچيده و درهم تنيدهاى از ستم و استثمار به وجود آورده
است كه امروزه مىتوان آن را سرمايهدارى مردساﻻر ناميد .به اين
شكل هم كُليت مناسبات ستمگرانه و استثمارگرانهاى كه متوجه زنان
است و هم خصلت سيستماتيك آن را بيان مىكنيم .اين تحليل ابعاد
تاريخى و اجتماعى و حتا جغرافيايى استثمار و ستم بر زنان را هم
نشان مىدهد و آن را از تفاسير بيوژيك از ستم بر زن متمايز مىكند.
همانطور كه گفتم ،اين ستم عليه زنان اوﻻ در طبقات و اقشار مختلف
تقويت يا تشديد مىشود و دوما زنان طبقات مختلف پاسخهاى
متفاوتى به اين موقعيت ،چه براى از بين بردن چه براى حفظ آن،
مىدهند .به اين معنا كه زنان طبقات حاكم نيز هرچند به شكل واقعى
تحت ستم جنسيتى هستند ،اما به خاطر جايگاه طبقاتىشان معموﻻ
كمتر آسيب مىبينند يا بهتر بگويم از امكاناتى برخوردارند كه به
درجاتى جلوى شدت ستم جنسيتى را بگيرند و عمدتا با دريافت
امتيازات طبقاتى چشم به روى ساختار ستم ببندند و خواهان امتداد
و نهايتا اصﻼح وضع موجود بشوند .در طبقات ميانى معموﻻ زنان
از امكانات بسيار كمترى برخوردارند و طيف وسيعى از تفكرات
اصﻼحطلبانه و بخشا راديكال در بين زنان اين طبقات ديده مىشود.
زنان طبقات تحتاتى كه در اصل تحتانىترين بخش بشريت هستند و
حتا در بين طبقهى خود نيز تحت ستم و استثمار حتا از طرف مردان
همطبقهى خودشان قرار مىگيرند .اين زنان ضمن اين كه اكثريت
زنان دنيا هستند ،عﻼوه بر استثمار و ستم جنسيتى ،در نظام طبقاتى
به عنوان بخشى از طبقهى كارگر به عنوان نيروى كار استثمار و
فوقاستثمار مىشوند و زن بودنشان ابعاد اين استثمار را تشديد و
تقويت مىكند .اما در زمينهى راهكار ،زنان اين طبقه پتانسيل نظرى
و عملى ترسيم و متحقق كردن اُفق رهايى زنان را دارند .به اين
معنا ،كه روىكرد استراتژيك كمونيسم  -كه هدف آن مبارزه با تمام
اشكال ستم و رفع مالكيت خصوصى است -تنها روىكردى است
كه رهايى كُليهى زنان را به شكل مادى متحقق مىكند )و نه فقط
رهايى زنان طبقات تحتانى( .فقط بر پايهى هدف استراتژيك رفع
مالكيت و كُنترل بر بدن زنان است ،كه مىتوان زنان تمام طبقات را
از اين ستم رها كرد .اين يك هدف استراتژيك است ،كه در مسير
تحقق آن بايد از مراحل مختلفى با موفقيت عبور كند؛ بايد زنان ساير
طبقات را هم به درجاتى متحد و همراه كند و همزمان از مبارزات
آنها بياموزد؛ مُهمتر اين كه آگاهى انقﻼبى بايد توسط زنان همين
طبقه جذب ،به كارگرفته و بازتوليد شود ،كه نياز به اتكا به آخرين
دستاوردهاى مبارزات نظرى و عملى جنبش كمونيستى نيز دارد.

 در سئواﻻت قبل ،من به درجاتى توضيح دادم كه چرا من
اين تقسيم كار ستمگرانهى جسيتى را در اين مرحلهى تاريخى،
سرمايهدارى مردساﻻر مىنامم؛ هرچند اين شكل از رابطهى توليدى
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بشر به واسطهى مرد متحقق مىشود )البته زنان هم مىتوانند در بين
زنان يا در برخورد به مردان ،رابطهى مردساﻻرانه را بازتوليد كنند( ،اما
نمىتوان آن را صرفا رابطهى سُ لطه ناميد .هرچند به لحاظ محتوايى
سُ لطهگرانه هم هست ،اما رابطهى سُ لطه نمىتواند محتواى ستم و
استثمار سيستماتيك ،آن هم در ابعاد اجتماعى -طبقاتى و تاريخى
آن را بيان كند و بيشتر اشاره به تفاوت بيولوژيك بين زن و مرد و
سُ لطهى بيولوژيك مرد بر زن دارد ،كه من با اين تعريف توافق ندارم.
به همين علت ،گرايش انقﻼبى جنبش زنان ،رهايى كامل زنان را در
گروى از بين رفتن اين رابطهى استثمار و ستم مرد بر زن در تمام
حيطهها در همراهى و موازى با از بين رفتن ساير اشكال ستم و
استثمار و در قلب آن از بين رفتن ساختار مبتنى بر طبقات مىداند.
اين ،به اين معنا نيست كه بايد مبارزه در حيطهى ستم جنسيتى را
تعطيل كرد و به انقﻼب و حل خودبهخودى آن در فرداى بعد از
انقﻼب موكول نمود؛ برعكس ،زنان از همين لحظه و با تمام قوا
بايد در درون جنبش زنان )و ايضا درون جنبش كمونيستى( براى
رفع ستم جنسيتى مبارزه كنند .اتفاقا اين مبارزه است ،كه راه را
براى آزاد شدن نيروى انقﻼبى زنان باز مىكند .ضمن اين كه انقﻼب
بدون مشاركت زنان و بدون مبارزه با ستم جنسيتى به عنوان يكى از
ستونهاى نظام سرمايهدارى مردساﻻر اصوﻻ محتواى پيشرو نخواهد
داشت .تجربهى انقﻼب  ٥٧در ايران يكى از اين مثالهاى دردناك
است .زمانى كه ضدانقﻼب به عنوان يك نيروى واپسگرا در حال
قبضهى انقﻼب بود ،زنان مبارز ايران اولين گروهى بودند كه صداى
پاى ارتجاع را شنيدند و به درستى در مقابل فرمان حجاب اجبارى
به خيابان آمدند و گفتند »ما انقﻼب نكرديم تا به عقب برگرديم!«،
اما ساير نيروهاى سكوﻻر ،كمونيست و سوسياليست با وجود اين
كه قطعا خواهان اجبارى شدن حجاب و فرودستى زنان نبودند ،اما
به علت روىكرد انحرافى و آغشته به مردساﻻرىشان نتوانستند
حقانيت مبارزهى پيشروى زنان را درك و جذب كنند .اما واقعيت
عينى سخت در گوشمان نواخت ،كه »ميزان آزادى زنان ،معيار
آزادى جامعه است!«
البته اين كه من عمدتا روى موضوع رهايى زنان تاكيد دارم و نه
صرفا آزادى و برابرى آنان ،به معناى اين نيست كه زنان به آزادى
و برابرى نياز ندارند؛ برعكس ،اما از نظر من ،رهايى زنان هدف
استراتژيك جنبش انقﻼبى زنان و قطعا جنبش كمونيستى و يكى
از عوامل پايهاى براى رهايى كُل بشريت است .زنان براى رهايى
از هر شكلى از ستم و استثمار نياز دارند ،كه به حداكثر براى
آزادى و برابرى هم مبارزه كنند .اما آزادى و برابرى هم عميقا يك
محتواى طبقاتى دارد .در چهارچوب نظام طبقاتى سرمايهدارى،
حداكثر محتواى آزادى يعنى آزادىهاى بورژوا -دموكراتيك و
برابرى حقوقى؛ و تحت سوسياليسم هم مبارزه براى كسب حداكثر
آزادى و برابرى ادامه خواهد يافت ،البته آزادى و برابرى با محتواى
سوسياليستى .قطعا در پروسهى فرگشت تاريخى -اجتماعى بشر،
دستيابى به آزادىهاى بورژوا -دموكراتيك و برابرىهاى حقوقى
يك پيشروى محسوب مىشود و گامى به جلو بوده است؛ اما امروز
كه تاريخ مصرف كُليت نظام سرمايهدارى امپرياليستى گذشته ،ديگر
مبارزه با ا ُفق دستيابى به آزادى و برابرى بورژوايى هيچ خصلت
پيشروانهاى ندارد.
برابرى زن و مرد در ساختار سرمايهدارى ،يعنى برابرى )عمدتا
حقوقى( در مقابل يك ساختار عميقا نابرابر ،كه به شكل سيستماتيك
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نابرابرى را توليد و بازتوليد مىكند .ضمن اين كه مردان اصوﻻ به
اين علت در جايگاه برتر قرار گرفتهاند ،كه در ساختار سرمايهدارى
مردساﻻر از امتيازات مردساﻻرانهاى برخوردارند كه در ازاى فرودستى
زنان به دست آمده است .بنابراين ،برابرى واقعى زن و مرد زمانى
متحقق مىشود كه همزمان امتيازات و جايگاه برتر مردساﻻرانه در
روابط توليدى جامعه از بين برود ،نه اين كه زنان هم مبارزه كنند
تا از اين امتيازات برخوردار شوند و ساختار سرمايهدارى مردساﻻر
را تقويت كنند؛ اتفاقى كه در بسيارى از كشورهاى سرمايهدارى
امپرياليستى شاهد آن هستيم .در مقولهى آزادى هم آزادى بورژوايى
در نهايت يعنى آزادى مبادلهى ارزشهاى برابر ،يعنى حركت بر
مبناى قانون ارزش سرمايهدارى؛ يعنى فرودستان هم به حداكثر آزادند
تا نيروى كار خود را در بازار در ازاى »ارزش« برابر بفروشند؛ به
همين دليل ،قيمت رحم اجارهاى در هند ،قيمت تصاحب بدن زنان
در خيابانهاى تايلند ،و كار پرداخت نشدهى خانگى و ...را قانون
بازار تعيين مىكند.
البته از يك طرف امروزه با اوجگيرى راست افراطى و فاشيسم در
كشورهاى سرمايهدارى پيشرفته هم جريانات واپسگرا در حال
بلعيدن همين دستاوردهاى دموكراتيك گذشته و بازگشت به پيش
از آن هستند .به همين دليل ،در جنبش زنان مانند ساير جنبشهاى
اجتماعى نياز به مقاومت در مقابل اين تهاجم و متقابﻼ پيشروى
به سمت استقرار اشكال نوينى از آزادى و برابرى هستيم .از طرف
ديگر ،امكان استقرار آزادىهاى بورژوا -دموكراتيك و برابرى حقوقى
به اين شكلى كه در كشورهاى سرمايهدارى امپرياليستى شاهد آن
بوديم ،در بسيارى از كشورهاى تحت سُ لطه وجود ندارد؛ اين موضوع
برخاسته از ساختار انحصارى سرمايهدارى امپرياليستى است؛ چون
حتا در زمينهى روبناى ايدئولوژيك -سياسى هم انحصار امپرياليستى
بايد مافوق سود سرمايه را تضمين كند؛ از جمله از طريق ادغام
واپسگراترين نيروها در ساختار سرمايهدارى اين كشورها .مثﻼ تﻼش
براى به قدرت رساندن ب ُنيادگرايان اسﻼمى در ايران ،حمايت از اسد
در سوريه ،ادغام مجدد طالبان در افغانستان و ...همگى اشكالى از اين
دخالتگرىهاى امپرياليستى است كه با حفظ و ادغام اين نيروهاى
واپسگرا و تكيه بر روابط ماقبل سرمايهدارى در اين كشورها ،فافوق
سود سرمايهدارى را در مدار انحصار امپرياليستى تضمين مىكند.
البته به مقولهى آزادىهاى بورژوا -دموكراتيك نبايد چپروانه
يا دُگم برخورد كرد .اين كه آزادى و برابرى با محتواى طبقاتى
بورژوايى در كشورهاى توسعه يافته به حداكثر متحقق و تجربه و
تاريخ مصرف گذشته شده است ،به اين معنا نيست كه ضرورت
تحقق آن براى ديگر كشورهاى توسعه نيافته از بين رفته است .در
اين كشورها بايد كماكان براى اين حقوق پايهاى مبارزه كرد ،مثﻼ
براى الغاى حجاب اجبارى در ايران و حق آزادى پوشش و ...اما
ا ُفق اين مبارزات نبايد ا ُفق بورژوايى باشد و اين مبارزات نبايد تبديل
به هدف استراتژيك جنبش زنان در اين كشورها ،از جمله ايران،
باشد؛ با درسگيرى از موقعيت زنان در كشورهاى سرمايهدارى كه
با گرفتن بخشى از اين حقوق ،جنبش زنان متوقف شد؛ اما ساختار
مردساﻻرانه اشكال جديد و پيچيدهى ديگرى را ايجاد كرده و زنان
عمﻼ به رهايى دست نيافتهاند.
در مورد استقﻼل اقتصادى ،قطعا خروج زنان از حيطهى خصوصى/
خانه و استقﻼل درآمد ،يكى از شروط ﻻزم براى مبارزهى زنان براى
رهايى است ،اما شرط كافى نيست .با رشد سرمايهدارى زنان در ابعاد
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وسيع و اتفاقا به شكل سيستماتيك از حيطهى خانواده /خصوصى
خارج شدند ،كه اين خود گام بزرگى براى ادغام زنان در ساختار
اقتصادى -اجتماعى و رشد آگاهى اجتماعى -سياسى آنان و شكستن
ساختارهاى پدر /مردساﻻرنهى خانواده بوده و هست .اما متاسفانه از
يك طرف ،خروج زنان از خانه به خودى خود نهاد خانواده را ملغا
نكرده و نمىكند؛ و كار بيرون از خانه به توليد مثل ،بازتوليد نيروى
كار و بىگارى خانگى آنان اضافه شده است .از طرف ديگر ،در
خيلى از كشورهاى »جهان سوم« و يا حتا پيشرفتهى سرمايهدارى
با وجود اين كه زنان بيرون از خانه كار مىكنند )چه در مزرعه ،چه
كارخانه و (...حقوقشان يا به صورت اجبارى يا توافقى در اختيار
مرد /مردان خانواده قرار مىگيرد و دستمزدشان هم بر اين اساس
تعيين مىشود كه زنان اصوﻻ »خانهدار« هستند و كار بيرون از خانه،
كار جانبى آنان است .بنابراين ،از يك طرف متاسفانه خارج از خانه
كار كردن زنان مساوى استقﻼل مالى آنان نيست؛ و استقﻼل مالىشان
هم اگرچه ضرورى است ،اما كافى نيست.
به معناى ديگر ،زنان براى ورود به عرصهى توليد اجتماعى و مشخصا
مبارزه براى حقوقشان در دو جبهه بايد مبارزه كنند ،تقريبا همهى
زنان از تمام اقشار و طبقات براى بيرون رفتن از چهارچوب خانواده
)چه به عنوان دختر ،همسر ،خواهر ،مادر( بايد در قدم اول با موانع
درون خانوادهى پدر /مردساﻻر مبارزه كنند و در قدم بعد با موانع
موجود در سطح جامعه .و اين تازه شرايط اوليه را براى ورود زنان
به عرصهى اجتماعى يا عرصههاى مبارزاتى ايجاد مىكند ،ولى براى
ﻼ در جوامعى مثل ايران ،كه روابط
پايان دادن به آن كافى نيست .مث ً
ماقبل سرمايهدارى از نوع قيود خانوادگى ،فاميلى ،عشيرهاى ،قومى،
مذهبى ،سُ نتى و ...زنان را به شدت در چهارچوب خانواده به اسارت
گرفته ،يك زن فقط براى عبور از مانع خانواده چه براى كار ،چه
درس حتا ازدواج غيرسُ نتى و ...بايد ابتدا در مقابل تمام اين روابط
قد علم كند .و در گام بعدى بايد با موانع درون ساختار جامعهى
مردساﻻر مثل تبعيض در شانسهاى كارى و آموزشى ،جو تحقير
توانايىهاى زنان ،خشونت و تحقير در محيطهاى كارى و آموزشى،
عدم امكان زندگى مستقل )مُجرد( و ...مبارزه نمايد .اينها ،همه در
شرايطى است كه مقاومت در مقابل كشش مجدد زنان به بازگشت
درون روابط خانوادگى به شكل مستمر وجود دارد .مثﻼ تمايل مرد
بعد از ازدواج به توقف كار و درس زن بيرون از خانه ،هُل دادن
زنان به بازگشت به خانه پس از تولد بچه و دست كشيدن از كار و
تحصيل ،بازگشت »داوطلبانه«ى زن به خانه براى كاهش هزينههاى
نگهدارى از فرزندان و...
بنابراين ،اشتغال و استقﻼل مالى زن ،آزادى و برابرىهاى حقوقى،
همگى هرچند گامهاى موثرى در تغيير موقعيت فرودست زن و
آزاد شدن او براى دخالتگرىِ هرچه بيشتر در عرصهى اجتماعى
و باﻻ رفتن آگاهى سياسى -مبارزاتى او از موقعيت خودش و جامعه
است ،اما براى از بين بردن رابطهى ستمگرانه بر زن كفايت نمىكند.
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 براى ورود به بحث كار خانگى بايد ابتدا به بحث نهاد خانواده
بپردازيم تا جايگاه ،ضرورت و كاركرد كار خانگى را بهتر درك
كنيم .فقط در اين صورت مىتوان در مورد راهكارهاى مقابله با آن
هم صحبت كرد.
خانواده اولين نهاد جامعهى طبقاتى است ،كه با ظهور مالكيت
خصوصى متولد شد .اگرچه اساس طبيعى آن رابطهى خونى است،
اما زيربناى اقتصادى آن مالكيت خصوصى و رابطهى درونى آن مبتنى
بر پدرساﻻرى است .بنابراين ،خانواده پايهاىترين نهاد اقتصادى نظام
طبقاتى بوده و هست .خانواده همزمان هم بخشى از زيربناى اقتصادى
و هم بخشى از روبناى ايدئولوژيك سياسى است .خانواده در طول
تاريخ همزمان يك واحد توليدى ،يك واحد مصرفى ،واحدى براى
بازتوليد نيروى كار نسل بعدى و واحدى براى تربيت فرزندان و...
بوده است .البته به مرور نقش توليدى خانوادگى كمرنگتر شد تا
جايى كه با ظهور خانوادهى هستهاى در نظام سرمايهدارى ،توليد
خانگى در كشورهاى سرمايهدارى عمدتا از بين رفت .در بخشهاى
بزرگى از دنيا ،توليد خانوادگى در توليد سرمايهدارى ادغام شده
است .اما در هر صورت ،خانواده كماكان به عنوان پايهاىترين نهاد
اقتصادى نظام طبقاتى سرمايهدارى باقى مانده است ،كه وظيفهى
بازتوليد نسل و بازتوليد نيروى كار را به عُهده دارد و با تثبيت و
تحكيم كُنترل و مالكيت مرد بر بدن زن ،مُهمترين اهرم امتداد و
تحكيم روابط پدر /مردساﻻرى در حوزهى خصوصى )خانه( بوده
است .به عبارتى ،يكى از اصلىترين روابط ماقبل سرمايهدارى است
كه در سرمايهدارى ادغام شده است .خانوادهى پدرساﻻر بخشى از
بافت سيستم سرمايهدارى است .به همين دليل ،من تاكيد دارم كه
خانواده همزمان بخشى از روبنا و زيربناست.
در اين بين ،انبوهى از وظايف خُ رد و كﻼن در خانه با محوريت زن
در خانه انجام مىشود كه تقويت كنندهى معرفى زن به عنوان »زن
خانهدار« است؛ از مُهمترين آنها ،يعنى توليد مثل گرفته تا انبوهى
از وظايف براى بازتوليد مجانى نيروى كار؛ از پُخت و پز ،تعليم و
تربيت كودكان ،كارهاى بهداشتى و نظافتى ،تنظيم و مديريت اقتصاد
خانواده تا نگهدارى و پرستارى از بيماران و حل بحرانهاى خانوادگى
و تيماردارى اعضاى خانواده و ...ليست بىپايانى از كارهاى مختلف،
متفاوت و متنوع كه بايد از سطح كُلى تا جزيىترين بخش آن توسط
زنان مديريت و در بازهى مشخصى به انجام برسد .اگرچه رشد
تكنولوژى ،مانند تمام مشاغل ،ظاهرا كار زنان در خانه را نيز به
لحاظ فيزيكى »سبكتر« كرده ،اما در واقعيت به شكل باورنكردنى
تنوع و جزييات بىپايانى را به آن اضافه كرده است و بخشى بزرگى
از پيگيرى ضرورتهاى مورد نياز تمام اعضاى خانواده ،كارهاى
همآهنگى ،ل ُجستيكى ،ادارى و مديريتى را هم به اشكال سابق كار
خانگى اضافه كرده است .اما همهى مشكل كار خانگى در مشتبار
بودن آن نيست .كار خانگى به معناى واقعى بىگارى است ،يعنى
كارى كه در ازاى انجام آن زن دستمزدى دريافت نمىكند و به
همين دليل به شكل رازورانهاى »كار« محسوب نمىشود .به همين
دليل ،به درستى ما آن را كار نامرئى مىناميم؛ چون به شكل نامرئى،
اما دائم و بىوقفه بدون اين كه به رسميت شناخته شود ،ادامه دارد.
اين كار يك كار تكرارى و مﻼلآور است ،كه در درون آن امكان
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عبور از سطح محدودى از خﻼقيت و مهارت نيست .به همين دليل،
زنان كه طبعا تمايل دارند توانايىهاى خود را به عنوان يك انسان
اجتماعى متحقق كنند ،در انجام امور خانگى غلو مىكنند و تبديل
به »كدبانوها«يى مىشوند كه هرچند گرماى كه افروختهاند ،خانه
را گرم مىكند ،اما اين گرما از سوختن شمع وجود خودشان است؛
از درون سوختن و خاكستر شدن اميدها ،آرزوها ،بلندپروازىها و
استعدادهاى هنرى ،ادبى ،تكنولوژيك ،ورزشى و ...كه هرگز فرصت
بروز نيافتند .به اين معنا ،كار نامرئىِ خانگى نه تنها مشقتبار است،
نه تنها وقت »نامحدود« زن را بدون وقفه و استراحت و تعطيﻼت
مىبلعد ،بلكه تكرارى ،مﻼلآور و بخشا تحميقكننده است .با اسارت
زن در محيط خانه ،به عنوان »زن خانهدار« ،در قفس طﻼيى خودگرا ِن
خود گرفتار شده و از جامعه منزوى مىشود ،به طورى كه بسيارى
از زنان كه تنها كانال ارتباطى آنان شوهر و يا فرزندانشان هستند،
پس از مدتى دنيا را از دريچهى چشم آنها مىبينند و از اين زاويه
حق و نقشى براى خود قايل نمىشوند .زنان خانهدار عمدتا حتا مثل
يك زندانى و آشكارا از دﻻيل اسارت خود در اين زندان اطﻼعى
ندارد؛ و به شكلى »داوطلبانه« اين انزوا را مىپذيرند و به همين
دليل ،به اندازهى يك محكوم به اسارت در زندان ،آرزوى فرار از
اين »زندان« را در سر نمىپرورانند .چون ساختارهاى ايدئولوژيك
پدرساﻻر ،جايگاه زن را در خانه و خدمت به خانواده تعريف كرده
و به اين نقش قداست مىدهند.
به دليل اهميت نقش اقتصادى و ايدئوژيك -سياسىِ نهاد خانواده ،با
وجود كاﻻيى شدن همهى عرصهها در نظام سرمايهدارى ،هنوز كار
خانگى و توليد مثل كاﻻيى نشده است .كاﻻيى نشدن آن به معناى آن
نيست ،كه ربطى به انباشت سرمايه ندارد ،به عكس ،نهاد خانواده و
مشخصا كار خانگى /بىگارى خانگى نقش بسيار مهمى در سودآورى
سرمايهدارى در سطح جهانى دارد و بخشى از چرخهى توليد كاﻻيى
است .درست است كه كار خانگى زن مولد ارزش اضافه نيست ،اما
مانند ساير كارهاى خدماتى )البته در اينجا به شكل مجانى( نقش
مهمى در تحقق ارزش دارد .به هر حال ،اشكالى از كار خانگى به
درجاتى اجتماعى شده است؛ اما گرايش عمدهى سرمايهدارى ،تمايل
به حفظ كار خانگى است .اين كار پرداخت نشده در زمان نامحدود،
همچنين يكى از پايههاى اصلى تنظيم سياستهاى كﻼن سرمايهدارى
است .مثﻼ در سياستهاى نئوليبرالى ،عﻼوه بر خصوصىسازى
مهدكودكها و مدارس و ،...براى از بين بردن خدمات اجتماعى به
شكل واضحى روى كار نامحدود زنان در خانه حساب كردند .ضمن
اين كه همين سياستهاى نئوليبرالى ،همزمان روى كار ارزان زنان
بيرون از خانه نيز برنامهريزى مىكنند ،يعنى زنان عمﻼ سه شغله
مىشوند؛ كار در خانه ،كار در بيرون و توليد مثل.
اما چه بيرون از جنبش زنان و چه در درون جنبش زنان ،بحثهاى
چالشى زيادى در مورد راهكار در مقابل كار پرداخت نشدهى خانگى
وجود دارد كه يكى از مهمترين آنها دادن حقوق به زنان است كه در
درون جنبش زنان و حتا در بين زنان سوسياليست و ماركسيست هم
طرفدارانى دارد .من بدون ورود به اين چالشها ،نظر خودم را بيان
مىكنم .از نظر من ،راهحل نهايى براى از بين بردن كار مﻼلآور و
پرداخت نشدهى خانگى ،اجتماعى كردن آن است .البته براى رسيدن
به هدف استراتژيك بايد مسير صحيح را ترسيم كرد .در اين مسير،
يكى از كارها ،آگاهى زنان از موقعيت اسارتبارشان در خانه است
كه مطلقا با دادن حقوق به دست نمىآيد ،بلكه دادن حقوق به زنان

٥١

www.negah1.com

خانهدار ،موقعيت منزوى زن را مشروع و تثبيت مىكند؛ در حالى
كه هدف ،بيرون كشيدن هرچه بيشتر زنان از چهارچوب خانه و
خانواده و دخالتگرى آنان در توليد اجتماعى است .بنابراين ،ايجاد
فرصت كار براى تمام زنان در بيرون از خانه يكى از اين راهكارهاست.
همزمان افشاگرى از رازورزى و تقدس نهاد خانواده است ،كه در
يكى از شعارهاى موج دوم جنبش فمينيستى به شكل درخشانى
فرمولبندى شده است» :خصوصى سياسى است!« .نهاد خانواده
به عنوان يك نهاد خصوصى با بركشيدن ديوارهاى مرئى و نامرئى
در اطراف روابط درون خانه و خانواده ،اين حقيقت را مىپوشاند
كه آنچه در درون نهاد خانواده جريان دارد ،مينياتورى از كُليهى
روابط سياسى ،اقتصادى و اجتماعى درون جامعه است؛ بازتاب آن و
تقويت كنندهى آن است .بنابراين ،از نقد روابط پدر /مردساﻻر درون
خانواده گرفته و تبلور آن در انواع و اقسام خشونتهاى خانگى تا
كاركرد توليد مثل و مشخصا كار خانگى ،همه و همه ،موضوعاتى
هستند كه بايد در دستور كار جنبش زنان قرار بگيرد؛ و آن را به
عنوان يك چالش نه فقط در مقابل زنان ،بلكه به عكس چالشى
براى زنان و مردان براى ايجاد ساختارى نوين قرار دهد .بنابراين،
مبارزه براى لغو كار خانگى به مبارزه براى ساير اشكال ستم بر زن
گره خورده است و صرفا جنبهى دستمزدى و اقتصادى ندارد،
بلكه بايد ضرورت انجام آن توسط زنان در حيطهى خصوصى در
يك مبارزهى سياسى -ايدئولوژى به چالش گرفته شود و همزمان
پايههاى مادى براى اجتماعى كردن آن ايجاد گردد.

 وحدت استراتژيك بين مبارزه براى رهايى زنان و مبارزهى
طبقاتى پرولتاريا فراتر از منافع فورى اقتصادى زنان و مردان طبقهى
كارگر مىرود و به طور مستقيم از آن سرچشمه نمىگيرد.
آنچه زنان به واسطهى زن بودن تجربه مىكنند ،ستم جنسيتى
است؛ ستمى بافته در روابط سرمايهدارى مردساﻻر كه در حيطهها و
حوزههاى گوناگون و حتا در كشورهاى مختلف تبلورهاى متفاوتى
دارد .يكى از تاثيرات آن در بازار كار سرمايهدارى ،تبديل زنان به
نيروى كار ارزان است .البته زنان شاغل همهى طبقات به واسطهى
جنسيتشان معموﻻ از دستمزد كمترى برخوردارند؛ حتا در
كشورهاى سرمايهدارى امپرياليستى .اما اين تفاوت دستمزد در
بين زنان و مردان طبقهى كارگر ،عﻼوه بر اعمال فوق استثمار بر
اساس ستم جنسيتى ،تبديل به اهرمى براى ايجاد تفرقه در بين زنان
و مردان كارگر هم هست .به اين شكل كه چون زنان كارگران ارزان
محسوب مىشوند ،مردان كارگر در ارتش ذخيرهى كار ،زنان كارگر
را رقيبى براى خود مىيابند كه مىتوانند فرصتهاى شغلى را شكار
كنند؛ و گاها »لطافت زنانه« هم به كمكشان مىآيد .زنان كارگر نيز
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كه در تمام عرصهها تحقير و تبعيض جنسيتى را تجربه مىكنند ،در
محيط كار هم در »ارزشگذارى« درآمد خود را پايينتر از همكاران
مردشان مىيابند .اين بحث تا زمانى منطقى به نظر مىرسد ،كه ما
دنيا را از دريچهى ديد و بر پايهى روىكردهاى نظام سرمايهدارى
مردساﻻر ببينيم .يعنى كارگران زن و مرد هم همديگر را كاﻻهايى
در رقابت براى عرضه در برابر قانون ارزش ببيند .اما به محض اين
كه از »منطق سرمايه« خارج شويم ،خواهيم ديد مسالهى دستمزد
نابرابر هم يكى از اهرمهاى نظام سرمايهدارى براى افزايش سود و
متعاقبا ايجاد تفرقه در بين كارگران است .همانطور كه سرمايهدارى
از ساير تضادها هم براى ايجاد تفرقه در بين طبقهى كارگر استفاده
مىكند ،مثل تفاوت مليت ،زبان يا مذهب و...
به اين معنا ،گُسلها و تضادهاى مختلفى در جامعه وجود دارند كه در
يكديگر تنيده شدهاند و از يك حيطه به حيطهى ديگر گُسترش يافته،
بر يكديگر تاثير مىگُذارند و در هم ادغام مىشوند .اين كه در بين
طبقهى كارگر هم ستم جنسيتى ،ستم ملى ،ستم بر اقليتهاى جنسى،
ستم مذهبى و ...وجود دارد ،عجيب نيست .تا زمانى هم كه كارگران
بر اساس منطق سرمايه وقايع را نظاره و درك كنند ،متوجهى غلط
بودن روىكردشان براى استفاده از امتيازات مردساﻻرانه ،شوونيستى،
ناسيوناليستى و مذهبى نخواهند بود .درست است كه آنان به علت
درگير شدن در پروسهى توليد و يا مبارزات روزمرهى مطالباتى به
آگاهى خودبهخودى دست پيدا مىكنند ،اما تازمانى كه اين آگاهى
خودبهخودى به مبارزهى سياسى گره نخورد ،تا زمانى كه كارگران
رابطهى بين موقعيت فرودست خودشان و ساير عرصهها را ندانند
و متوجه نشوند كه همان سيستمى كه در عرصهى تضاد بين كار و
سرمايه ،كارگر را استثمار مىكند ،در عرصهى تضاد بين زن و مرد،
زن را در موقعيت فرودست و تحت ستم جنسيتى قرار مىدهد و
در ازاى آن امتيازاتى به مردان مىدهد تا آنان را با خود متحد كرده
و بقاى سيستم مبتنى بر ستم و استثمار را تضمين كند؛ اگر كارگران
مرد نفهمند كه استفاده از اين امتيازات مردساﻻرانه در اصل حلقههاى
زنجير استثمار را براى زن و مرد كارگر تقويت مىكند و به جاى
اتحاد با همسرنوشتانشان ،يعنى زنان طبقهى كارگر ،آنها را متحد
نظام سركوب ،ستم و بهرهكشى مىكند و...؛ تا زمانى كه طبقهى
كارگر و مشخصا پيشروان اين طبقه چنين روىكردى نداشته باشند
و اين آگاهى را در جنبش ندمند ،امكان مبارزهى متحد طبقاتى به
وجود نمىآيد.
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در اين بين ،درگير شدن زنان طبقهى كارگر با مسالهى ستم بر زن
و مشاركت آنها در مبارزات جنبش زنان مُهمترين عامل كسب
اين آگاهى است و مىتواند زنان اين طبقه را تبديل به پيشروان
مبارزه ،چه در صف جنبش زنان و چه در صف جنبش كارگرى،
كند .در حالى كه تا امروز ما شاهد چند برخورد انحرافى كﻼن در
جنبش كارگرى بودهايم ،كه انعكاسى از انحرافات جنبش جهانى
كمونيستى هم بوده است .روىكردى كه اوﻻ طبقهى كارگر را مرد،
آن هم مرد كارگر صنعتى مفروض كرده و دوما موضوع ستم بر زن
را اصوﻻ يك موضوع رفرميستى و بورژوايى مىدانسته استد .اين
دركهاى به غايت انحرافى و كورجنس ،اگر نگوييم عامدانه در
پى توجيه ستم بر زن هستند ،اما در بهترين حالت مانعى بزرگ در
مقابل زنان درون طبقهى كارگر و پيشروى كُليت اين طبقه بوده
است .خيلى وقتها هم مقاومت جنبش كارگرى در مقابل افشاى
ستم جنسيتى اين بوده كه نبايد مسالهى ستم بر زن طرح شود ،چون
باعث تفرقه در درون طبقهى كارگر مىشود .تمام اين موانع فكرى
و عملى ،نشان از عقبماندگى در درون طبقهى كارگر و جنبش
كمونيستى دارد؛ چون آنچه به شكل عينى در درون طبقهى كارگر
تفرقه ايجاد كرده تضادهايى است كه وجود دارند و بقاى آن صرفا
و صرفا به نفع كسب سود و مافوق سود سرمايهدارانه است ،از جمله
ستم بر زن؛ اين كه فعالين جنبش زنان يا كارگران زن ،وجود ستم
و خشونت جنستى اعمال شده از طرف مردان را افشا كنند ،شايد
باعث چالشهاى موقتى شود ،ولى در نهايت آگاهى انقﻼبى زنان
و مردان را از ستم جنسيتى باﻻ برده و آنها را متحدتر مىكند ،نه
برعكس .فعالين جنبش زنان يا زنان كارگر آفرينندهى اين خشونت
نيستند ،آنها افشا كنندهى اشكال خشونت و ستم هستند .يك جنبش
پيشرو بايد از افشاى هر گونه برخورد واپسگرا استقبال كند و نه
برعكس .اگر مردان طبقهى كارگر ،مبارزه عليه ستم جنسيتى و دست
كشيدن از امتيازات مردساﻻرانهى خودشان را بخشى از مبارزهى خود
عليه كُليت نظام سرمايهدارى نبينند ،نمىتوانند تبديل به مبارزين راه
رهايى شوند و ممكن است حتا در عمل جنبشهاى واپسگرا را
تقويت كنند؛ چون كارگر بودن زن يا مرد به خودى خود قداستى
ندارد ،بلكه امكان تحقق آن نيروى رهايىبخش در درون اين طبقه
است كه به آن يك موقعيت تاريخى -جهانى رهايىبخش مىدهد.
البته مبارزه براى حقوق /درآمد برابر بين زن و مرد مىتواند و بايد
يكى از اهداف جنبش كارگرى يا جنبش زنان باشد )يا هر دو(،
اما عمدتا جنبهى صنفى دارد و مىتواند صرفا محملى براى كسب
آگاهى مبارزاتىِ عملى باشد .اما اگر اين مبارزهى صنفى به مبارزهى
سياسى ارتقا پيدا نكند و يا اگر مبارزه عليه ستم جنسيتى را به اين
سطح نازل برسانيم ،يعنى مبارزه براى برابرى دستمزد ،عمﻼ جنبش
را خلع سﻼح كردهايم.
در نهايت و در پرانتز اين را هم اضافه كنم كه از نظر من ،بين جنبش
كمونيستى و جنبش كارگرى تفاوت وجود دارد كه فرصت ورود
به آن نيست .صرفا اين كه جنبش كارگرى و جنبش زنان هر دو
مىتوانند و بايد به سطوح خاص و ﻻيههاى متفاوت و حتا مبارزات
روزمرهى در درون جنبش زنان يا جنبش كارگرى بپردازند .فعالين
انقﻼبى يا كمونيستهاى درون اين جنبشها براى تعميق اين مبارزات
بايد بتوانند مبارزات خاص و صنفى را هم به سطح مبارزهى سياسى
و انقﻼبى ارتقا دهند .البته اين تﻼش نبايد از نوع برخورد ابزارى
به اين جنبشهاى باشد .هر يك از اين جنبشها حول يك تضاد
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خاص شكل گرفتهاند و برخورد ابزارى و تبعى به آن غلط است و
اين جنبشها را خلع سﻼح و ناكارآمد خواهد كرد ،بلكه بالعكس
جنبش كمونيستى بايد وظايف كﻼن و روىكرد استراتژيك خود به
مسألهى تضادهاى پيش پاى انقﻼب را در دستور كار خود قرار دهد
تا به اين شكل تبديل به زرادخانهى نظرى و پشتوانهى عملى براى
گرايش انقﻼبى در درون ساير جنبشهاى اجتماعى شود ،نه اين كه
دستور كار خود را در سطح مبارزات روزمرهى اين جنبشها پايين
بياورد يا به قول لنين دچار خُ ردهكارى شود.

 من در پاسخ سنواﻻت قبلى ،سعى كردم توضيح بدهم كه
دركهاى متفاوتى و گاها انحرافى از جنبش زنان وجود دارد و اين
درك كه جنبش زنان يك جنبش رفرميستى يا مطالباتى يا نامتداوم
است ،همگى به نظرم مُهر كليشههاى جنسيتزده را بر خود دارد و
متاسفانه بر پايهى تحليلهاى غيرماركسيستى استوار است.
اوﻻ بر خﻼف قدمت هزاران سالهى ستم بر زن ،جنبش زنان بسيار
جوان است و در اين دورهى كوتاه مجموعا گامهاى جهشى مُهمى
برداشته است .اما مثل تمام جنبشهاى اجتماعى در جنبش زنان هم
تمام گرايشات طبقاتى حضور دارند و هر يك راهكارها و راهحلهاى
خود را به ميدان مىآورند و بر اساس آن عمل مىكنند و مثل همهى
جنبشهاى اجتماعى هم گرايشات رفرميستى /اصﻼحطلبانه در آن
حضور دارند و هم گرايشات راديكال و انقﻼبى .در بين اين دو
راهكار كﻼن هم طيف وسيعى وجود دارند ،كه مىتوانند تحت تاثير
موجهاى مختلف مبارزهى طبقاتى و وقايع تاريخى هر دوره با برخى
از راهكارها سمتگيرى كنند .اين هم موضوعى مختص جنبش زنان
نيست .مثﻼ آيا در جنبش كارگرى هيچ گرايش رفرميستىيى وجود
ندارد؟! آيا تمام كارگران به صرف كارگر بودن انقﻼبى هستند؟! آيا
مبارزات صنفى يا مطالباتى كارگران در چهارچوب نظم سرمايهدارى
براى افزايش دستمزد و بهبود شرايط كار و ...اگر در همين سطح
بماند ،چيزى غير از يك تﻼش رفرميستى و مطالباتى است؟!
موضوع را عمدتا مىتوان با دو فاكتور بررسى كرد .اوﻻ اين كه
تضادى كه آن جنبش خاص در پى حل يا مبارزه حول آن است،
آيا در چهارچوب نظام سرمايهدارى قابل حل است يا نه؟! حتا اگر
سرمايهدارى هم براى آن پاسخى دارد )كه معموﻻ دارد( ،آيا اين
مبارزه ،خصلت و پتانسيل استراتژيك براى عبور از چهارچوب نظام
طبقاتى موجود را دارد يا نه؟! دوما بايد بررسى كرد كه در هر بازهى
زمانى و جغرافاى مكانى خاص ،هژمونى و نفوذ نظرى و عملى كدام
طبقه در جنبش دست باﻻ را دارد؟! به طور مشخص در جنبش زنان،
رفع ستم جنستى و رهايى زنان ،و در جنبش كارگرى حل تضاد كار
و سرمايه و لغو كار مزدى در چهارچوب نظام سرمايهدارى مردساﻻر،
قابل تحقق نيست؛ و براى تحقق آن بايد از اين نظام طبقاتى عبور
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كرد به اين معنا ،اگر طيفى در جنبش زنان يا جنبش كارگرى با اين
هدف استراتژيك و در يك روىكرد استراتژيك در مبارزات امروز
جنبش زنان شركت كنند ،مىتوان آنها را طيف انقﻼبى جنبش زنان
يا كارگرى دانست .زمانى كه چنين گرايشى در جنبش هژمونى
نظرى و عملى داشته باشد ،مثﻼ در موج دوم جنبش فمينيستى يا در
جنبش كارگرى ،در دورهى انقﻼب در روسيه ،مىتوان گفت جنبش
انقﻼبى است .بنابراين ،از ديدگاه من به عنوان يك زن كمونيست
جنبش زنان و جنبش كارگرى ،اگر تمايل به حل تضاد مركزى خود
به صورت قطعى داشته باشند ،جنبشهايى انقﻼبى و استراتژيك
خواهند بود .اما اگر در اين جنبشها ،مبارزات روزمرهى جنبش با
اين هدف استراتژيك پيوند نخورد ،در بهترين حالت با به دست
آوردن حداكثر مطالبات يا ايجاد اصﻼحات پايهاى در نهايت يك
جنبش رفرميستى خواهند بود.
بنابراين ،وقتى گرايشى در درون جنبش سوسياليستى و كمونيستى
ادعا مىكند كه جنبش زنان يك جنبش رفرميستى است ،براى من دو
سئوال پيش مىآيد ،آيا منظور اين است كه جنبش زنان مشخص در
بازهى زمانى مشخص تحت هژمونى دركهاى اصﻼحطلبانه است
كه مىتواند درست يا غلط باشد و بايد بررسى كرد .اما وقتى منظور
اين باشد كه مسالهى زنان يك مسالهى رفرميستى است ،به اين
معنا كه ستم جنسيتى در نهايت با ايجاد رفرم در همين چهارچوب
نظام سرمايهدارى مردساﻻر قابل حل است )كه عمدتاا از اين طيف
هستند( ،با كمال تاسف بايد بگويم كه درك اين طيف هم از مسالهى
ستم بر زن ،هم چهارچوب سرمايهدارى و نحوهى عبور از آن ،به
غايت غيرماركسيستى است .اين طيف بايد پاسخ دهند كه آيا مىتوان
در چهارچوب ساختار سرمايهدارى ،كُنترل و مالكيت خصوصى بر
بدن زن را لغو كرد؟! آيا مىتوان بار استثمار بدن زن در بازتوليد نسل
را از روى دوش زن برداشت؟!  ...يا در ساختار نظام سرمايهدارى،
كار مزدى را لغو كرد؟!
عﻼوه بر اين ،از نظر من ،هم جنبش زنان و هم جنبش كارگرى
داراى اين پتاسيل انقﻼبى است و مىتواند طيف وسيعى از زنان يا
كارگران را درگير امر تغيير وضعيت خودشان و دنيا كند .اما گرايش
انقﻼبى براى اين كه بتوانند به طور عينى هژمونى نظرى و عملى
در درون اين جنبشها را ايجاد كند ،نياز به مكانيسمهاى متعدد و
موازى دارد؛ از جمله رشد جنبش انقﻼبى چه در سطح ملى چه در
سطح جهانى؛ مثﻼ موج دوم جنبش فمينيستى تحت تاثير انقﻼبهاى
سوسياليستى و مشاركت زنان در انقﻼبهاى رهايىبخش ملى يا
مشاركت زنان انقﻼبى در جنبش كمونيستى ،جنبش ضد نژادپرستى و
جنبش دانشجويى و ...توانست چنين گامهاى مهم و جهشى از تبيين
عميق و ريشهاى از مسالهى ستم بر زن بدهد و دست به مبارزهى
عملى راديكال بزند )با وجود تمام اشكاﻻت و گاها انحرافات( كه
متاسفانه به علت سيطرهى روىكرد مردساﻻرانه در ساير جنبشها،
از جمله جنبش كمونيستى )و البته اشكاﻻت جنبش فمينيستى( ،به
همان اندازه و در همان زمان جذب نشد ،وگرنه مىتوانست حداقل
روى سرنوشت انقﻼب در ايران )و قطعا جهان( تاثير بگذارد.
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 من در پاسخ سئواﻻت پيشين به اشكال مختلف تﻼش كردم
به اين سئوال بپردازم ،اما براى جمعبندى بايد بگويم كه از نظر
من جنبش زنان يكى از جنبشهاى استراتژيك است ،به اين معنا
كه تﻼش براى رفع ستم جنسيتى ،به از بين رفتن ساختار نظام
سرمايهدارى مردساﻻرِ طبقاتى گره خورده است؛ به از بين رفتن
ساير اشكال ستم و استثمار ،كه عميقا باعث تشديد و استحكام ستم
جنسيتى بر زنان هستند .بنابراين ،تﻼش زنان براى رهايى از ستم
جنسيتى ،يك هدف استراتژيك است كه بدون لغو استثمار و ساير
اشكال ستم متحقق نمىشود .در مسير تحقق رهايى زنان ،انقﻼب
سوسياليستى گام جهشىِ مهمى است كه مىتواند جهت توسعهى
روابط توليدى را در جامعه تغيير دهد .يعنى از نظام مبتنى بر سود
سرمايه به جهت لغو نظام طبقاتى حركت كند .اما انقﻼب اجتماعى
صرفا جهت قطبنما را عوض مىكند .براى نگه داشتن كشتى
سوسياليسم در مسير صحيح و طوفانى بعد از انقﻼب ،نيروهاى
مختلف بايد دست به كار تغيير در سطوح مختلف زيربنايى و روبنايى
جامعه شوند .مسالهى رفع ستم بر زن ،هم در زيربنا و هم در روبنا
يكى از موضوعات چالشى مهم در تحكيم و پيشروى سوسياليسم
خواهد بود .از نظر من ،در دوران سوسياليسم هم كماكان و چه بسا
بيشتر از امروز بايد جنبشهاى اجتماعىِ انتقادى را تقويت كرد.
جنبشهاى اجتماعى ،مزاحم تحقق سوسياليسم نيستند ،بلكه بخشى
از كاركرد درونى تغيير هستند .از جملهى اين جنبشها ،جنبش زنان
است كه از نظر من تحت سوسياليسم هم بايد استقﻼل جنبش زنان
را حفظ كند .حتا در شرايطى كه دولت سوسياليستى بايد و بايد
سياستهاى كﻼن را در جهت رفع ستم جنسيتى تبيين و اجرا كند
و گاها از تبعيض مثبت براى پيشروى زنان استفاده نمايد )در غير
اين صورت ،خصلت سوسياليستى و پيشرو نخواهد داشت( ،اما
جنبش زنان ضمن تﻼش براى استفاده از اين شرايط بايد در موقعيت
انتقادى خود باقى بماند .چون حفظ موقعيت پيشروى زنان ،بخش
مهمى از ديناميزم پيشروى سوسياليسم رو به جلو و معيار مُهمى
براى شناسايى گرايشات واپسگرايانه تحت سوسياليسم خواهد
بود .در اين بين ،تشكﻼت مستقل زنان كماكان مُهمترين ابزار زنان
براى تعميق هدف رهايى زنان خواهند بود )و شايد اشكالى كه
هنوز نمىشناسيم(.
اما يك گام عقبتر از آن ،تﻼش براى تحقق انقﻼب سوسياليستى
است .در حالى كه امروز بهتر از قبل مىدانيم» :انقﻼب بدون زنان
امكانپذير نيست و زنان بدون انقﻼب رها نخواهند شد!« .بنابراين،
جنبش كمونيستى بايد بتواند پيش از انقﻼب يا به عبارت درستتر
براى تحقق انقﻼب ،نيروى زنان را براى همراهى و به ثمر رساندن
انقﻼب آزاد كند؛ البته قطعا نه با روىكردى ابزارگرايانه نسبت به زنان
و جنبش زنان ،بلكه با روىكردى عميقا ماترياليستى -ديالكتيكى.
زنان بايد در ابعاد وسيع خود را بخشى از پروسهى تغيير در جامعه
ببينند و آگاهى انقﻼبى كسب كنند و متشكل شوند .بدون شركت
آگاهانهى زنان )و نه پيروى صرف از اهداف كﻼن جنبش( در
پروسهى انقﻼب ،امكان انقﻼب از دست خواهد رفت و در صورت
بروز تغييرات انقﻼبى ،محتواى پيشروى انقﻼب تضمين نمىشود
)مثال سال  ٥٧در ايران( .بنابراين ،براى رسيدن به گام انقﻼب هم
نياز به جنبش زنان و مشخصا كار عميق و وسيع گرايش انقﻼبى زنان
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در درون و بيرون جنبش زنان و همبستگى و همافزايى درونى در
بين جنبش زنان و ساير جنبشهاى اجتماعى وجود دارد ،كه به اين
شكل آگاهى از روىكرد انقﻼبى به مسالهى رفع ستم جنسيتى را در
آنها باﻻ خواهد برد و بالعكس .اما حلقهى مفقودهى بحث من نياز
به يك حزب كمونيست عميقا انقﻼبى است ،كه هدف استراتژيك
رهايى زنان را بخشى جدايىناپذير از پروسهى انقﻼب و استقرار
سوسياليسم بداند و براى تحقق آن ،تﻼش نظرى و عملى كند .قطعا
اين حزب يا احزاب و مجموعا جنبش كمونيستى نبايد نقش قيم
جنبش زنان را بازى كند ،بلكه بايد چنان زنده و عينى استراتژى
رهايى زنان را تبيين كند كه جنبش زنان با آن سياستها متحد شود و
نه برعكس .چنين حزبى بايد عميق ًا از جنبش زنان بياموزد و فرصت
باﻻ بردن آگاهى انقﻼبى ،به درون جنبش زنان را ايجاد كند )البته نه
با روىكردهاى ابزارگرايانه ،فرصتطلبانه و قيممابانه(.
در نهايت مىرسيم به گامهاى امروزين جنبش زنان .اين موضوع
بر اساس اين كه ما از جنبش زنان در كدام كشور صحبت مىكنيم،
متفاوت است .اما از نظر من ،مبارزهى انقﻼبى ،مبارزهى مطالباتى
نيست .چون عميقا امكان درغلتيدن به رفرميسم را دارد .روىكرد
انقﻼبى ،ضمن مشاركت واقعى )و نه ابزارگرايانه( براى تحقق
مطالبات جنبش زنان با روىكردى انقﻼبى )و نه دگماتيستى( بايد
تشخيص دهد كه كدام مطالبات به حداكثر تضادهاى نظام حاكم را
به شكل سياسى و راديكال به چالش مىكشد و قدرت متحد كردن
زنان و رها كردن نيروى آنان براى مبارزهاى طوﻻنىتر را دارد؛ و
ضمن مبارزهى واقعى براى تحقق آن مطالبه ،خود را در چهارچوب
تنگ كسب آن مطالبه نگذارد و دائما رابطهى آن مبارزهى خاص با
مسير رهايى زنان را به صورت علمى و عينى ترسيم و تعميق كند.
در كشورى مثل ايران ،با يك حاكميت تئوكراتيك ضد زن ،ليست
مطالبات زنان بىپايان است و از اوليهترين مطالبه مثل حق ازدواج
تا باﻻترين مطالبات را شامل مىشود؛ كشورى كه هنوز مبارزه
براى مطالبات پايهاى و دموكراتيك زنان ،مثل حق آزادى پوشش،
عناصر مُهمى براى سياسىتر و راديكالتر كردن اُفق جنبش زنان را
دارد .اگر اين جنبش بتواند حق آزادى پوشش را به محتواى عميقا
مردساﻻرنهى حجاب پيوند بزند و بتواند ربط آن به موضوع كُنترل
و مالكيت بر بدن زن را به شكل علمى و زنده در مقابل جنبش زنان
بگذارد ،قادر خواهد بود بخش وسيعى از زنان شورشگر و ناراضى
را حول اين مطالبهى به حق در جهت رفع مالكيت خصوصى بر بدن
زن آگاه و متحد كند؛ و آگاهى انقﻼبى را در جنبش زنان باﻻ برده
و اجازه ندهد كه ا ُفقهاى تنگ نافرمانى مدنى براى حق پوشش يا
»حجاب اختيارى« ،پتاسيل انقﻼبى و انفجارى جنبش زنان را در
جهت بازترميم همين سيستم و حك و اصﻼح جمهورى اسﻼمى
در غالب يك نظام سكوﻻر -دموكراتيك )بخوانيم بورژوايى( به كار
گيرد؛ و يك بار ديگر زنان را تبديل به پشت جبههى نيروهاى ديگر
كند ،كه سرمايهدارى مردساﻻرى را اين بار در غالبى ديگر به خورد
زنان بدهند .از اين زاويه ،فعالين كمونيست و سوياليست بايد دست
از مُنزهطلبى ،دُگماتيسم و روىكرد مردساﻻرانهى قيممابانه نسبت به
زنان و جنبش زنان بردارند و با چهارچوبهى صحيح ماترياليستى-
ديالكتيكى وارد ميدان مبارزهى نظرى و عملى در جنبش زنان
شوند .با بيرون گود نشستن ،تميز نگه داشتن دستها ،شعار دادن و
تكرار تئورىهاى كﻼن صحيح ،هيچ تضادى به شكل مادى و عينى
حل نخواهد شد .اين كه در جنبش زنان از گرايش فميسنيستهاى
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اسﻼمى تا فمينيستهاى امپرياليستى نظريه و تريبون دارند ،نبايد ما
را در موضع ضعف يا مُنزهطلبى قرار دهد .مبارزهى طبقاتى يعنى
همين!!! يعنى همهى نيروهاى طبقاتى در يك ظرف مبارزه مىكنند
و نتيجهى نهايى آن را برهمكُنش اين نيروها تعيين خواهد كرد كه
قابل پيشبينى نيست .اگر ما نيروهاى انقﻼبى با يك روىكرد عميقا
ماترياليستى -ديالكتيكى و علمى و عينى به جنبش زنان ،جنبش
انقﻼبى و جايى كه ايستادهايم ،نگاه كنيم ،متوجه مىشويم كه واقعيت
عينى چقدر جلوتر از ماست و ما براى پُر كردن اين خﻼء نياز به يك
برخورد جدى ،فورى و عميقا نقادانه و علمى )نه خودتخريبى( داريم.
امروز كه جامعهى ايران يك بار ديگر در آستانهى تحوﻻت عظيم قرار
گرفته ،نبايد در موقعيت انفعالى و مُنزهطلبانه به مردم و جنبشهاى
اجتماعى برخورد كنيم .آن تغييرات ريشهاى كه جامعهى بحرانى
ايران به معناى واقعى طلب مىكند ،اين ادعاهاى دهان پُركن و
فرصتطلبانهاى كه رسانهها و نيروهاى سياسى واپسگرا بيان
مىكنند ،نيست .در اين بين ،زنان يكى از آن نيروهايى هستند كه
در چند سال اخير ،چه در جنبش زنان و چه ساير جنبشها ،نقش
پيشرو داشتهاند .از جنبش معلمان گرفته تا مادران دادخواه ،زنان
در مقابل يك نظام سرمايهدارى تئوكراتيك ضد ز ِن سركوبگر به
حداكثر صداى خود را بلند كردهاند .اما آنچه به عنوان آلترناتيو
از دهان اين زنان مىشنويم ،خواست تكرار تجربهى آلترناتيوهاى
موجود در صحنه است .بنابراين ،كمبود نه در جسارت و آگاهى
براى مبارزه حول مطالبات مختلف ،بلكه در تببين ا ُفق مبارزه و
ساخت بديل انقﻼبى است .اين كمبودى است كه امروز در مقابل
تمام كمونيستها و نيروهاى انقﻼبى قرار گرفته؛ چه به شكل خاص
بديل رهايىبخش در جنبش زنان و چه به شكل عام بديل انقﻼبى
در مقابل جامعهى در آستانهى انفجار ايران!
پانزدهم فوريه ٢٠٢٢
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آگوست ببل و روسپیگری!
Gunilla Fredelius

دو مقالهى» :آگوست ببل و روسپىگرى« و نيز »الكساندرا كولنتاى و روسپىگرى« ،از جمله مقاﻻتى هستند كه در
كتابى سوئدى به نام “» ،“Ett onödigt ontيك درد غير ضرورى« ،دربارهى مسالهى زنان ،توسط »انتشارات جبههى
قلم« در سال  ١٩٨٧منتشر گشته است .اين دو مقاله را من براى اين دفتر »نگاه« انتخاب و ترجمه كردهام.
رسول احمدپور

آگوست ببل بيش از چهل سال رهبر حزب
»سوسيال دموكرات آلمان« بود .او در سال
 ١٨٤٠در كُلن متولد شد .پدرش درجهدار
ارتش بود و زود از دنيا رفت .و مادرش
نمىتوانست بپذيرد ،كه او به جز دبستان
و مدرسه ى يك شنبه ها ،آموزش ديگرى
نبيند .پس ،در چهارده سالگى به آموزشگاه
تراشكارى سپرده شد و سه سال بعد با
باﻻترين نمره دورهى تراشكارى را تمام كرد.
آگوست سرانجام ،پس از سالها سرگردانى،
درﻻيپزيك ساكن شد.
او كارگاه خود را در سال  ١٨٨٤به راه
انداخت و سپس ازدواج كرد .او به »شورش
كارگران آلمانى« در ﻻيپزيك پيوست و بعد
از چند سال رئيس »اتحاديهى كارگران در
ﻻيپزيك« هم شد .در آن زمان او هنوز از
طرفداران »حزب ليبرال مترقى« بود .اما در
سال  ،١٨٦٥در رابطه با ويلهلم ليبكنخت ،با
سوسياليسم كارل ماركس آشنا شد و در سال
 ١٨٦٧رئيس »انجمن كارگران آلمان« گشت.
و متعاقبا ،بعد از چندى ،اين انجمن به رهبرى
او به »برنامهى انجمن بينالمللى كارگران«
ـ بينالمللـ پيوست .آگوست ببل در سال
» ١٨٦٩حزب كارگران سوسيال دموكرات« را
تاسيس كرد .او در ادامهى فعاليتهايش ابتدا
به پارلمان آلمان شمالى راه يافت و سپس،
بعد از وفقهاى كوتاه ،به پارلمان آلمان رسيد.
آگوست ببل مجموعا چهار سال را در زندان
سپرى كرد .اتهام او »آمادگى براى خيانت
بزرگ عليه امپراتورى آلمان« بود .او از
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دورهى زندان به خوبى استفاده كرد .با كمك توسط »نشر زمان« انتشار يافته است .ببل
همبندان خود زبا ن انگليسى ،فرانسوى ،كتاب خود ،با عنوان »زن و سوسياليسم« را
اقتصاد ملى ،تاريخ فرهنگ و نوشتههاى اين گونه آغاز مىكند:
مختلف علمى را مطالعه كرد.
او سخنرانى پُر جنب و جوش و جدلى و
همچنين نويسندهاى فعال بود .از مهمترين
آثــار آگوست ببل مىتوان به »زنــان و
سوسياليسم« اشاره كرد .اين كتاب براى
اولين بار در سال  ،١٨٧٩با وجود ممنوعيت
انتشار به دليل وجود قانون سوسياليستى ،ببل در ادامه مىنويسد:
منتشر شد و از طريق مخفيانه به دست
خوانندگان رسيد .پس از آن هم به طور
منظم در نسخههاى جديد انتشار يافت .او
در اين باره نوشت» :درست است كه هر از
چند گاهى يك بستهى پستى به دست پليس
مىافتاد يا نسخهاى از آن در بازرسىها پيدا
مىشد ،اما اين كتابها گُم نشدند .آنها
ـ رايگان ،درست است رايگانـ به دست
مشتاقان مىرسيد و توسط افسران پليس،
اقوام و دوستانشان با ولع بيشتر ،حتاى
بيشتر از دوستان حزبى من ،خوانده مىشد«.
در سال  ،١٨٩٠قانون ضد سوسياليستى لغو
شد و يك نسخهى اصﻼح شدهى جديد ببل مواضع مختلفى را كه در مورد مسالهى
از اين كتاب منتشر گشت .ببل اضافات و زنان وجود دارد ،مرور مىكند:
بازنگرىهاى مداومى در كتاب انجام مىداد.
تا زمان مرگ او ،در سال  ،١٩١٣اين كتاب در
بيش از پنجاه نسخه چاپ و منتشر شده بود
و به پانزده زبان مختلف هم ترجمه گشته بود.
تمام نقل قولهاى اينجا از نسخهى پنجاهام
كتاب گرفته شده است ،كه در سال ١٩١٣
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موقعيت زن بوده و هست .همچنين كمكى
متعهدانه به آيندهى زنان است ،تا زندگى
كامل خود را با همسانان مرد به تحقق در
آورند .چيزى كه به هر حال نيازمند قوانين
اقتصادى و اجتماعى ديگرى ،غير از قوانين
موجودى است كه امروزه تحت آن زندگى
مىكنيم .ببل اشكال مختلف جامعهى بشرى
را از آغاز تا جامعهى صنعتى مدرن در حوالى
قرن حاضر مرور مىكند و به بررسى روابط
مختلف بين زن و مرد مىپردازد ،كه جوامع
مختلف باعث پيدايش آن روابط بودهاند؛ از
روابط جنسى آزاد در جامعهى بومى گرفته،
كه در آن بچهها متعلق به همگان بودند؛ تا
خانوادههاى خونى ،كه همه در يك نسل با
يكديگر روابط جنسى داشتند ،يعنى همه

او ادامه مىدهد:

برادر و خواهر و زن و شوهر بودند ،اما
آميزش والدين با فرزندان ممنوع بود .گام
بعدى ،ممنوعيت رابطهى جنسى بين برادر و
خواهرهاى خونى بود .در اين زمان ،زن يكى
از اعضاى محترم جامعه به شمار مىرفت و
حق مادرى بر فرزندان رواج داشت؛ بدين
علت كه دريافتن اين كه چه كسى پدر
كودك است ،ممكن نبود و اين رابطه تنها از
طريق مادر قابل تعيين بود .در اين جوامع،
مالكيت اجتماعى حاكم بود .انگلس در اين
باره مىنويسد» :با تسلط مالكيت خصوصى،
انقياد زنان در دست مردان مُهر و موم شد.
و با زن با تحقير رفتار شد ،آرى با تحقير«.
كتاب ببل ،بررسى كاملى از چگونگى در اين گام توسعه ،شرايط براى تنفروشى
نگاه  -دفتر سى و هشتم
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فراهم گشت.
در ادامه ،من عمدتا بر آنچه ببل دربارهى
توسعهى فحشا در تاريخ مىگويد ،تمركز
مىكنم؛ گرچه در منظور او ،بيشتر توسعهى
خانواده مد نظر بوده است .سقوط حق مادرى
در اساطير يونانى در داستانهاى مختلفى
به تصوير كشيده شده است .اول دربارهى
جمعيتى است ،كه هم زن و هم مرد حق
راى داشتند و زنان اكثريت جامعه را تشكيل
مىدادند .وقتى صحبت از نامگذارى شهرى
به نام »نپتون« به ميان آمد ،زنان به مردان راى
منفى مىدهند» .نپتون« خشمگين مىشود
و سيل به طرف سرزمين آتنىها جارى
مىگردد .آتنىها برى رضايت خدايان ،زنان
خود را سه بار تنبيه مىكنند .زنان حق خود
را از دست مىدهند و از اين پس،
فرزندان ديگر نام مادر نداشتند و
خودشان را آتنى خطاب نمىكردند.
توسعه و دگرگونى وضعيت زنان
در آتن ،شبيه زندگى زنان در نقاط
ديگر بود .زنان را )پس از ازدواج( به
زور وارد خانه مىكردند و اتاقهاى
ويژهاى براى آنها در نظر مىگرفتند.
در مهمانىها و معاشرتهاى مردانه
هم زنان را از چشم مردان بيگانه
پنهان مىكردند .در صورتى كه براى
مرد هيچ محدوديتى در برخورد با
زنهاى ديگر وجود نداشت .بدين
ترتيب بود ،كه چند زنى رايج شد.
زنانى كه از نظر زيبايى و هوش
سرآمد بودند ،معاشرت آزاد و
صميمانه با مردان را بر برده گى
ازدواج ترجيح مىدادند .هيچ يونانى
معروفى وجود نداشت ،كه با كسى
ارتباط نداشته باشد .سخنران بزرگ،
آتنى دموستنس ،زندگى جنسى مردان آتنى
را اين گونه توصيف مى كند» :ما براى
داشتن فرزندان مشروع ازدواج مىكنيم و در
داخل منزل يك مراقب وفادار داريم .براى
خدمت و مراقبت روزانهى خود نكاتى را
رعايت مىكنيم و به لذتهاى عشق احترام
مىگذاريم «.در دوران فئوداليسم ،پرولتارياى
زن و مرد ) (trasproletarietبه وجود آمد.
برخى گدا ،دزد يا بى سرپناه بودند .و برخى
ديگر خود را به عنوان مزدور مىفروختند.
در تمام شهرهاى بزرگ ،فاحشه خانههايى
وجود داشت ،كه به شهرها ،صاحبخانهها
يا كليسا تعلق داشتند.
روسپىها ،اتحاديه )محافل( خود را تشكيل
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دادند .امپراتورى روم ،در زمان فروپاشى،
تمام بارهاى خود را به اروپاى مسيحى
واگذار كرد .روحانيون متعددى ،با روابط
نزديك خود با روم ،فساد اخﻼقى را در
تمام طبقات اجتماعى گُسترش دادند .به دليل
شيوهى زندگى تنبل و تجمﻼتى و نيز ميل
جنسى زياد آنها ،به خاطر تجرد ،نيازهاى
جنسىشان مىبايست به صورت غير طبيعى و
يا غير قانونى جواب مىگرفت .يك نمونهى
گويا از اين وضعيت ،شركت كمتر از ٢٥٠٠
زن »مسافر« در جلسهى كليساى كنستانز،
در سال  ،١٤١٤بود .تفاوت صومعهها و
راهبهها با فاحشه خانهها ،فقط در اين بود
كه روابط در آنجاها لجام گُسيخهتر و حتا
زياده خواهانهتر بود .جنايات متعدد ،به
ويژه كودك كُشى ،در پشت ديوارهاى بلند
)كليساها( پنهان مىماند؛ زيرا اجراى قانون
در داخل آنها ،توسط شخصى كه در خط
مقدم تخريب قرار داشت ،انجام مىشد.
ببل در قسمت دوم كتاب خود به بحث
دربــارهى زمــان حــال ،يعنى آغــاز قرن،
مىپردازد .و اولين قسمت كتاب را به ميل
جنسى اختصاص مىدهد .او از بودا نقل
مىكند:

اما ميل جنسى در ازدواج امروزى هيچ
رضايت طبيعى را به هــمراه نــدارد .در
طبقات باﻻ و ميانه ،ازدواج با محاسبهگرى
و يا به دﻻيل اجتماعى صورت مىگيرد.
زن اغلب ،درست مانند زنان يونان باستان،
وسيلهاى براى به دنيا آوردن فرزندان مشروع،
سرايدارى از خانه ،يا مراقبت از مردى كه
از اصراف داغان شده ،تنزل داده شده است.
مرد از معشوقه هاى خود هم نگه دارى
مىكند .و مردانى كه توانايى مالى ندارند،
به سراغ روسپىها مىروند .ادواج به خاطر
پول در بين طيقات پايين اجتماع تا حدودى
ناشناخته است .قاعدتا كارگر از روى تمايل
ازدواج مىكند ،اما سختكوشى براى تامين
زندگى خود و خانواده ،اغلب مانع از
تداوم يك زندگى سالم زناشويى مىشود.
بيمارى و مرگ اغلب به عنوان مهمان ،درِ
خانوادههاى كارگرى را مىكوبد .بحران
تجارى و اقتصادى ،به بازار آمدن ماشينها
و ابزار و آﻻت جديد و روشهاى كارى نو
سبب بىكار شدن كوتاهمدت و يا درازمدت
نگاه  -دفتر سى و هشتم

كارگرن مىشود و در نتيجه ،درد گرسنگى
را به همراه دارد .عدم امنيت ،مشخصهى
زندگى او است .چنين وضعيتى منجر به
ايجاد فضاى نامناسب ،رنجش ،دلخورى
و كينه مىشود ،كه تاثير خود را در زندگى
خانوادگى خواهد گذاشت.
هزارن كارگر ،به ويژه كارگران ساختمانى،
در شهرهاى بزرگ به دور از خانواده ـ به
دليل مسافت طوﻻنىـ تمام طول هفته را
مىگذرانند .كار زنان به طور فزايندهاى در
حال گُسترش است ،به ويژه در صنعت
نساجى ،جايى كه ماشينآﻻت توسط كار
ارزان زنان و كودكان كارگر مىچرخد.
شرايط كار كامﻼ وارونه شده است .زنان
و بچهها به كارخانه مىروند و مرد بىنان
و بىكار به ن ُدرت در خانه مىنشيند .برخى
از كارگران مرد ،زنان كارگر را رقيب كارى
خود مىپندارند و خواستار عدم رقابت زنان
با مردان در بازار كار هستند .ولى كارگران
آگاه و پيشرو در پى آن هستند ،كه زنان را
از موقعيت كارى در جامعه آگاه سازند و
آنها را به عنوان يك رفيق در راه مبارزهى
رهاى بخش پرولتاريا عليه سرمايه دارى
تجهيز كنند.
ازدواج يك طرف زندگى جنسى جامعهى
بورژوازى را نشان مىدهد و روسپىگرى
طرف ديگر آن را .مردان هميشه استفاده از
روسپى را يك امتياز ويژهى خود مىدانند.
آنها درك نمىكنند ،كه زنان نيز داراى انگيزه
و غريزهاى مشابه آنها هستندد .مرد به دليل
سُ لطه بر زن ،او را مجبور مىكند شديدترين
غريزههاى طبيعىاش را با خشونت سركوب
كند .و شهرت اجتماعى و دسترسى به
ازدواج را به حساب پاكدامنىاش مىگذارد.
ببل مىنويسد:

اجازهى ايجاد روسپى خانهها را در بسيارى
از شهرهاى آلمان بدهند .قانون جزايى آلمان
نيز دادن اتاق به يك روسپى را ممنوع كرده
است .اين در حالى است ،كه پليس خود
را موظف مىداند هزاران زن را به محض
ثبت نام ،مشمول مقررات به عنوان روسپى
به رسميت بشناسد و از فعاليتهاى آنها
حمايت كند.
دين و اخﻼق حاكم ،روسپىگرى را محكوم
مىكند و قوانين تساهل و مدارا با آنها
را مجازات مىنمايد و از دولت حمايت
مىكند .در سال  ،١٩٠٨تعداد روسپىها در
آلمان به پانزده هزار نفر مىرسيد و جمعيت
آلمان در حدود شش ميليون نفر بود .ببل در
كتاب خود به اين پرسش ،كه چگونه بايد با
روسپىگرى مبارزه كرد ،نمىپردازد.
از نظر او» :روسپىگرى با جامعهى بورژوازى
پيوند خورده است .بنابراين ،با ورود به عصر
و جامعهى جديد از بين خواهد رفت «.اين
ديدگاه نشان مىدهد ،كه ببل مدتها قبل از
انقﻼب اكتبر متوجه نبود مبارزهى طبقاتى در
طول ساخت جامعهى سوسياليستى هم ادامه
خواهد داشت و ايدهها ،سنتها و عادات
بورژوايى سريع ريشهكن نخواهند شد .ببل
مانند اكثريت رفقاى همحزبى زمان خود
معتقد بود ،كه انقﻼب قريبالوقع رُخ خواهد
داد .او كتابش را با چشماندازى روشن از
آينده به پايان مىبرد:

او هنگام نقل قول از پزشك پليس شهر
ﻻيپزيك نمىتواند خشم خود را پنهان كند:

دولت وقت آلمان ،نگرش دو گانهاى نسبت
به روسپىگرى دارد .فاحشه خانهها و خريد
سكس بر اساس قانون ممنوع است ،اما
اين مانع از آن نمىشود كه مقامات پليس
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الکساندرا کولنتای و روسپیگری!
Hjördis Levin

زمانى كه الكساندرا كولنتاى كتاب خود» ،بنياد
اجتماعى مسالهى زنان« ،را در سال  ١٩٠٨نوشت،
ديرزمانى بود كه مسالهى روسپىگرى به عنوان
يك مشكل اجتماعى در تمام جهان سرمايهدارى
وجود داشت .تعداد آنها در شهرهاى بزرگ
بالغ بر صدها هزارنفر برآورد مىشد .و مسالهى
روسپىگرى كودكان نيز يك اتفاق غيرمترقبه نبود.
در دههى  ،١٨٧٠يك جنتش اجتماعى بورژوايى
براى مبارزه عليه روسپىگرى  -و از بين بردن
آن در درازمدت -شكل گرفته بود .اين حركت
در بسيارى از كشورها مورد حمايت جنبش زنان
بورژوا قرار داشت .الكساندرا كولنتاى ،كه كتاب
خود را قبل از برگزارى كنگرهى حزب در سال
 ١٩٠٤منتشر كرد ،در وهلهى نخست جدلى است
عليه زنان بورژوا .او راههاى پرداختن به مسالهى
روسپىگرى و زوايهى نگاه بورژواها به اين مساله
را كامﻼ رد مىكند و در مقابل آن ،راهحل حزب
كارگرى و مبارزهى طبقاتى را قرار مىدهد.
زنان پرولتاريا كه به دليل شرايط اسف ناك
اقتصادى ،دستمزد نازل ،و فقر و فاقه ،بيشترين
لطمه را از روسپىگرى مىبينند ،انتظارى از زنان
فمينيست نخواهند داشت .او مىگويد:

اين موضوع ارتباط تنگاتنگ و جدايى ناپذير با
شرايط كار و توليد دارد» .چانهزنى در مورد خريد
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تن زن« ارتباط تنگاتنگى با قدرت چانهزنى بر سر
نيروى كار زنان دارد .روسپىگرى تنها زمانى از
بين مىرود ،كه همزمان كار مزدى نيز از بين برود.
اما در راستاى اين چشمانداز براى فرو كاستن
روابط جارى حاكم چه مىتوان كرد؟
كولنتاى مىپرسد ،كه اتحاد زنان بورژوا در
كشورهاى خود براى زنان روسپى چه كارى انجام
دادهاند؟ و به اين نتيجه مىرسد ،كه كار چندانى
صورت نگرفته است .خواست مطرح شدهى
آنها پُر از تناقض است .زنان بورژوا در اصل
تمايل چندانى به از بين رفتن شرايطى ندارند،
كه باعث ايجاد روسپىگرى مىشود .براى مثال،
فمينيستها اظهار مىكنند دولت حق ورود به
مسالهى جنسى ،به مثابه يك امر خصوصى ،را
ندارد و از سوى ديگر همين دولت بايد اخﻼق
را ترويج كند ،يعنى روسپيى خانهها و خانههاى
»لذت« را ممنوع كند و كسانى را كه دست به
اين گونه فعاليتها مىزنند ،به سختى مجازات
نمايد .آنها به دﻻيل پيدايش روسپىگرى اهميت
نمىدهند؛ زيرا حفط خانواده ،به عنوان نهاد امرار
معاش و نيز نهاد اقتصادى ،به نفع آنها است.
الكساندا كولنتاى ،بدين طريق ،خواست ممنوعيت
و مجازاتهاى سنگين در اين باره را به عنوان
يك مسالهى بى معنا رد مىكند .و اضافه مىنمايد،
كه تنها حزب كارگران و در راس آن مبارزهى
زنان كارگر براى افزايش دستمزد ،زمان كار
كمتر ،امكانات رفاهى بيشتر ،و اوقات فراغت
طوﻻنىتر ،مىتواند به نتايج واقعى در عمل منجر
گردد .طبعا طبقهى كارگر نيز از »ملغى شدن« اين
مساله حمايت مىكند ،اما نمىتواند مانند زنان
بورژوا اين را در اولويت قرار دهد .مبارزه عليه
روسپىگرى به معناى مبارزه عليه اساس سيستم
سرمايه دارى ،يعنى تﻼش براى از بين بردن
جامعهى طبقاتى ،يا به عبارتى هموار كردن راه
براى اشكال جديد همزيستى انسانى ،است .در
عين حال كه جامعه روسپىگرى را ﻻزم مىداند،

٥٩

از آن جمله براى حمايت از بورژوازى ،ولى
روسپىها را مورد اذيت و آزار قرار مىدهد و به
عنوان يك كاست فرودست با آنها رفتار مىكند.
كولنتاى يك نمونه از اخﻼق دو گانهى بورژوازى
در اين باره را از كتاب ببل» ،زنان و سوسيالسيم«،
نقل مىكند:

ببل ادامه مىدهد:

كولنتاى درك عميقى از روسپىگرى زنان داشته
است .او مىفهمد چرا مادران ،بچه هاى كم سن
و سال خود را به روسپى خانهها مىسپارند ،تا
آنها بتوانند غذاى سير بخورند و نيز از شر
سرما در امان باشند .براى كولنتاى ،روسپىگرى
تنها نوعى ديگر از استثمار انسانها در جامعهى
سرمايهدارى نسبت به كار در كارخانه است؛ سعى
كن تنها يك روز را با غذاى كم و ناسالمى كه
به زنان طبقهى كارگر مىدهند تا گرسنگى آنها
را رفع كنند ،خودت را سير كنى ،آن گاه متوجه
مىشوى كه جهنم كار شرافتمندانه به اندازهى
جهنم ديگر ،يعنى جهنم روسپىگرى ،ارزش دارد!
اكنون در بين كارگران كارخانهجات ،گرايشى
به كاهش روسپىگرى وجود دارد .بدين دليل،
كه كار در كارخانهجات منجر به آگاهى زنان
كارگر شده است .هم زيستى جمعى در بين
رفقاى كارگر و همانديشان سوسياليست ،سبب
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گُسترش نيروى مقاومت در برابر وسوسهها شده
است؛ آسيبپذيرترين كارگران زن ،آنهايى كه
در محيط كار منزوى و تنها هستند ،آنهايى
كه به كارهاى مختلف خانگى نظير خياطى
،خدمت كارى و ...مشغول بوده اند .كولنتاى
نامورونى جامعه ى بــورژوازى را در قبال
حمايتشدگان نشان مىدهد .و همدردى زيادى
نسبت به اين زنان دارد ،اما هيچ مبارزهاى ايجاد
نمىكند .او با ادعاى ببل ،مبنى بر اين كه دولت
در صورت مدارا و حمايت از حرفهى آنها بايد
خواست مسكن را براى روسپىها به رسميت
بشناسد ،مخالف نيست؛ اما هيچ جا اشارهاى
نمىكند كه آيا خودش مايل به مشاركت و تﻼش
براى چنين اقداماتى هست يا اين كه مبارزهى
پرولتاريا مىتواند در برگيرندهى چنين مطالباتى
هم باشد .براى كولنتاى ،علىرغم درك
او از روسپىگرى و همبستگى با دختران
پرولتاريا ،روسپىگرى يك شر مسلم بود.
و در جامعهاى كه او برايش مىجنگيد،
»شر :جايى نداشت!

روسپىگرى باعث مىشود ،كه درك و
تصورات طبيعى انسان چروكيده شود.
باعث مىشود ،كه روح از با ارزشترين
تجربهى انسان ،يعنى تجربهى درخشان
و پُر شور عشق كه با انبوهى از بارهاى
عاطفى همراه است و فرديت را تكامل
و تقويت مىبخشد ،محروم گردد .فرد
با وادار كردن خود به تجربهاى پست،
شرمآور و زشت و حيوانى در اكورد پايانى
مفاهيم ما از تجربيات پيچيدهى روانى مخدوش
مىشود .تنفروشى براى زنان تنها يك درد
نيست» .ناكافى بودن شرايط روانشناختى در
آن براى روان مرد ويرانگراست .مردى كه از
خدمات روسپى بهره مىبرد فاقد آن لحطهى
آغازينى است كه مىتواند به وجد واقعى اروتيك
منجر شود .مرد با روانشناسى زُمخت و پريشان
و خواستههاى فروكاسته در رابطه با زن عادت
مىكند .مرد از طريق رابطه با زن روسپى عادت
مىكند ،كه به تجربيات زن بى توجه باشد؛ كه
اين خود خود باعث مىشود در تجربه با زنان
ديگر  -غير از زنان روسپى -دچار مشكل گردد.
روسپىگرى رد پاى خودش را در عشق آزاد نيز
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مىگذارد؛ براى زنان ساده لوح عاشق ،كه بدون
كمترين خواستى تن به روابط جنسى مىدهند.
»رحمت مسموم« شادى آن زنانى را دوست دارد،
كه با همديگر اوج شگفتانگيز ،همآهنگ و همه
جانبهى اشتياق را مىبينند.
كولنتاى بحران جنسى در فصل »عشق و اخﻼق
جديد« ،نوشتهى ،Greta Meisel – Hessرا با
دقت دنبال مىكند .او به ويژه بر واقعيتى تاكيد
مىكند ،كه به عقيدهى او تاكنون در هالهاى از
ابهام فرو رفته است و ان ناديده گرفتن يك
مرد بسيار نادان از »تجارب روانى جنسى زن در
صميمىترين لحظهى عمل عاشقانه« است .عدم
رضايتى كه زنان تجربه مىكنند ،اغلب منجر
به اختﻼﻻت عصبى مختلف در آنها مىشود.
يك زن عادى به دنبال رضايت و همآهنگى در

رابطهى جنسى است .مردى كه در فحشا غرق
شده ،نمىتواند ارتعاشات پيچيدهى تجربهى
عشق را درك كند و تنها به دنبال حركات بدنى
يكنواخت خود است .او در طرف مقابل خود
احساس نارضايتى و عدم سيرى روانى به جا
مىگذارد .بنابراين ،آنها بيش از پيش با يكديگر
بيگانه مىشوند .و هرچه فرديت زن بيشتر
رشد كند و زندگى روحى او پيچيدهتر شود،
بحران جنسى هم ملموتر مىگردد .روسپىگرى
خطرناك و مخرب است ،به ويژه به اين خاطر
كه نفوذ آن بسيار فراتر از مرزهاى مسير هدايت
آن است.
در بهار سال  ،١٩٢١كولنتاى چهارده سخنرانى
در دانش گاه  ،Sverdlovدر لنينگراد ،براى
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دختران دانشجو جهت كار در دپارتمانهاى زنان
ايراد كرد .علىرغم اين واقعيت كه سخنرانىهاى
او ده سال پس از انتشار كتاب »مبانى اجتماعى
مسالهى زنان« برگزار شد ،او از قسمتهاى
طوﻻنى اين كتاب به عنوان مرجع استفاده كرد.
كولنتاى فكر مىكرد ،الگوهايى را كه در جامعهى
شوروى ديده بود  -انحﻼل خانواده ،رهايى زن،
و اخﻼق جنسى جديد -اكنون در حال به نمايش
گذاشتن خود است .او ديدگاه روشن و اميدوار
كنندهاى نسبت به آيندهى كشور شوروى داشت.
در اين دوره ،كولنتاى از نگرش مدارا  -كه نسبت
به روسپىها در سال  ١٩٠٨داشت -فاصله
مىگيرد .در حوالى سال  ،١٩٢٠او مشاهده
مىكند دولت كارگرى شوروى چشماندازى كه
در سال  ١٩٠٨داشت را كم و بيش محقق كرده
است .در آن وضعيت ،او مىتوانست
خواسته هاى كامﻼ متفاوتى نسبت به
جامعهى سرمايهدارى داشته باشد .در اين
دوره ،آن چيزى را كه كولنتاى »اخﻼق
جديد« مىناميد ،شكل گرفته بود .منظور
او اخﻼق طبقه ى كارگر بود .كارگر
گرفتار در چنگال فقر شديد ،توانايى
تشكيل خانواده را ندارد .او به فرمان دل
گوش مىكند و منتظر نمىماند .بنابراين،
با كسى كه دوستاش دارد ،پيوند برقرار
مىكند .بدون مالكيت خصوصى ،هيچ
خانوادهاى وجود ندارد و در جامعهى
كمونيستى ،مالكيت خصوصى وجود
نخواهد داشت .كودكان تحت مراقبت
جامعه و تربيت جمعى قرار خواهند
گرفت .بنابراين ،هيچ خانوادهاى مود نياز
نخواهد بود .رابطهى زن و مرد بر اساس
محبت ،همدردى و جمع انسانى شكل
خواهد گرفت .همهى كودكان ،كودكان
همه هستند .اخﻼق جديد براى جامعه
مشخص است .اخﻼق حاكم ،اخﻼقى خواهد بود
كه در درون طبقهاى به بلوغ مىرسد كه همراه با
شرايط توليد در يك دوران معين پُر بارتر مىشود.
در اين مرحله ،كولنتاى تاكيد بيش ترى بر
جامعهى كارگرى دارد .جامعه ى جديد بايد
ساخته شود .همه مىتوانند و بايد در خدمت
آن قرار بگيرند .به نام همبستگى طبقاتى و به
نفع همگان ،عشق بايد متغيرى از كار باشد و
به چيزهايى بدل شود ،كه فرد كارگر را در كار
سخت خانواده تقويت و سرزنده كند.
هر طبقهى انگلى از گروههاى اجتماعى ،كه تنها
مصرف كننده هست و بدون كار از درآمد ملى
جامعه برخوردار مىشود و نعمت و ارزش
اجتماعى جامعه را افزون نمى كند ،در اين
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جامعه تحمل نمىشود .با الزام به كار همگان،
روسپىگرى كه هماكنون نيز كاهش يافته ،در
نهايت به طور كامل از بين مىرود .فعاليت
روسپىها كار محسوب نمىشود .تمام زنانى كه
به عنوان معشوقه نگهدارى مىشوند ،به طبقهى
انگلهاى اجتماعى تعلق دارند .در دنياى جديد،
هيچ جايى براى انگلها ،آن هايى كه توسط
معشوقههاشان تيمار و نگهدارى مىشوند و نيز
براى روسپىهاى حرفهاى جايى وجود نخواهد
داشت» .فردى كه نمىخواهد كار كند ،نبايد
بخورد «.اين ،شعار دولت شوروى مىشود.
به دﻻيل مسايل اخﻼقى نيست ،كه كولنتاى
روسپىگرى را محكوم مىكند ،بلكه به خاطر
نوعى »فرار از كار« است .كار فاحشه جامعه را
غنى نمىكند ،بلكه آنها از حاصل كار ديگران
استفاده مىكنند .بنابراين ،چنين اشخاصى تحت
تعقيب قانونى و مجازات قرار مىگيرند .با اين
حال ،روسپىها به عنوان يك مقولهى جداگانه
محكوم نمىشوند ،بلكه به عنوان »افراد گريزان
از كار« شناخته مىگردند .و اين نه تنها شامل
روسپى هاى حرفه اى ،بلكه شامل زنانى نيز
مىشود كه از طريق خدمات جنسى به مردان
متاهل امرار معاش مىكنند .در دولت اتحاد
جماهير شوروى يك مفهوم جديد خلق شده
است» :گريزان از كار«! اين مفهوم در شوروى به
كسى اطﻼق مىشود ،كه از كار مفيد شانه خالى
مىكند .همهى افراد »گريزان از كار« زير يك
مفهوم قرار مىگيرند» .گروههاى كارگرى« زنان را
به خاطر فروش بدنشان سرزنش نمىكنند ،بلكه
بدين دليل كه او همسر قانونى يك فرد ـ اما نه
يك فرد شاغلـ است كه از كار مفيد اجتماعى
فرار مىكند .اين نظرگاه از روسپىگرى ،كه به
خاط منافع كار جمعى ديكته شده است ،در
تاريخ بى نظير است.
كولنتاى مىگويد:

اما تساهل خاص كولنتاى نسبت به شكلى از
روسپىگرى نشان مىدهد ،كه اين مساله هنوز
در كشور شوروى وجود دارد :اين كه زنان خود
را به مردان مىسپارند ،تا ارتقا بگيرند ،جيرهى
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غذايى اضافى بگيرند ،مقدارى غذا و يا لباس
دريافت كنند ،يا ازدواج كنند ،به اين دليل كه مرد
در خانهى شوروى پناهگاه دارد .اگر چه اين نوع
روسپىگرى براى زن حقيرآميز و تلخ و براى
جمهورى كارگرى مضر است ،اما با روسپىگرى
حرفهاى كه در آن به زن مُهر داغ ننگ زده مىشود
تفاوت اساسى دارد .وقتى زن دفترچهى كار در
جيب دارد ،ديگر فقط يك كاﻻ براى مبادله و
خريد و فروش نيست .با وجود اين كه به دﻻيل
مادى رابطهى جنسى برقرار مىكند ،اما اين كار
را با انتخاب فردى انجام مىدهد كه بيشتراز
ديگران به او تمايل دارد .انگيزهى اقتصادى در نه
مورد از هر ده مورد در ازدواجهاى مدنى برجسته
نيست .و مرد با زنى كه با توافق متقابل معاشرت
مىكند ،كامﻼ متفاوت از يك دخترخيابانى رفتار
مىنمايد .او سعى نمىكند چنين زنى را اغوا كند.
زن اجازهى قُلدرى به مرد نمىدهد و اگر ناراضى
باشد ،حتا سريعتر از يك همسر قانونى راه خود
را پيش مىگيرد و مىرود.
براى كولنتاى ،ادعاى »اخﻼق جديد« يك پديدهى
منحصر به فرد نبود .به اصطﻼح ،اخﻼق و مسايل
مربوط به آن در مورد ازدواج ،روسپىگرى ،عشق
آزاد ،محدوديت كودك و غيره ،در سراسر جهان
غرب از دههى ١٨٧٠ـ ١٨٨٠با جنب و جوش
مورد بحث قرار گرفته بود .اين مسايل كه ريشه
در نابرابرىهاى اجتماعى داشت ،مىتوان گفت
شورش طبقهى متوسط عليه طبقهى حاكم اشراف
زميندارو بورژوازى صنعتى بود .طبقهى متوسط
نوظهور بين پرولتاريا و قدرت سُ لطه گرفتارشده
بود .آگاهى آنها با ترس از فرو رفتن در طبقهى
پرولتارى و وجدان بد مشخص شده بود؛ زيرا
آنها خودشان در هنگام كار دچار ناراحتى
نمىشدند .از آنجا كه امكانات ازدواج براى
طبقه محدود بود و ارضاى ميل جنسى ،ازدواج
را ايجاب مىكرد ،در نتيجه نياز جنسى زياد
شد .مرد مشكل خود را با وجود تنفروشى حل
كرد ،اما زنان راهحلى در مقابل خود نداشتند.
راديكالهاى طبقهى متوسط ،فردگراهايى قوى
بودند و نمىتوانستند پيوند ديگرى بين زن و
مرد جز »عشق« تصور كنند .از نظر آنها ،اخﻼق
جنسيى »آزاد« پرولتاريا تا حدى ناخوشآيند به
نظر مىرسيد .اما همچنين به عنوان تهديدى براى
اخﻼق حاكم بود و به هر طريق ممكن سعى
مىشد اشكال مختلف زندگى مشترك دستكارى
شود؛ اصﻼح و بهبود ازدواج ،اجازه دادن به روابط
آزاد ،ازدواج و جدايى ،هرزگى خالص ازدواج
با همساﻻن .بهبود ازدواج بورژوايى ،عمدتا از
طريق معرفى عشق رمانتيك به چيزى تبديل
شد كه بيشتر مردم به آن وابسته شدند .طبعا
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همه مثل كولنتاى انقﻼبى و شورشگر نبودهاند.
كولنتاى در زمان خود يك راديكال بىمانند بود.
او در يك خانوادهى اشرافى ،با روحيهى ليبرالى
به دنيا آمد و با امكانات خوب بزرگ شد .او در
دوران زندگى خود با نگاهى ژرف به حوادث
و رويدادهاى جامعه مىنگريست .آگاهى به نياز
تغيير جامعه و نيز شرايط زندگى زنان ،او را به
يك انسان آگاه اجتماعى بدل كرده بود .او از
عذاب وجدان رنج مىكشيد و مصمم بود ،كه
در راه تغيير جامعه قدم بر دارد .براى اين كار،
آزادى پرواز به عنوان يك ضرورت در او شكل
گرفت .بعد از چندى ،از مردى كه با عشق با او
ازدواج كرده بود ،جدا شد و تا پايان عُمر كم
و بيش زندگى مبارزاتى خود را دنبال نمود .در
راس اين فعاليتها ،تﻼش براى انقﻼب و ساخت
ساختار دولت نو قرار داشت.
كولنتاى انساتى بى باك ،شجاع و بى ادعا در
راه آرمان خود بود و بر خﻼف راديكالهاى
طبقهى متوسط ،مناسبات جنسى پرولتاريا را
پديدهاى مثبت مىدانست .او تﻼش مىكرد ،كه
پايه و اساس اشكال انسانىتر يك جامعهى نو
را بنا كند؛ گرچه ديگران عادت جنسى پرولتاريا
را يك انحراف از اخﻼق »محترمانه«ى جامعه
تلقى مىكردند .به عنوان مثال ،او بر اين عقيده
بود كه كمبود مسكن و زندگى تنگاتنگ زن و
مرد ،بسيارى از هنجارهاى اجتماعى را درهم
مىشكند؛ زيرا مردان و زنان در جايى كوچك
در كنار همديگر مىخوابيدند ،جلوى چشمان
هم لباس عوض مىكردند ،و همان جا مراقب
بهداشت و نظافت خود بودند .اين نظر كولنتاى،
البته باعث رنجش »پاك دينان« )(puritanism
بورژوازى شده بود.
الكساندرا كولنتاى ،همانطور كه ياد گرفته بود،
زندگى مىكرد .تعريف او از اخﻼق جنسى،
برازندهى عمل او بود .اما اين پرسش مطرح بود،
كه او تا چه حد روابط جنسى طبقهى پرولتارى را
آيدهاليزه كرده است .پرولتاريا خواستگاه خود را
در درون جامعهى دهقانى داشت .عادت جنسى
آنها ،هر چند متفاوت ،آن چيزى كه طبقهى
متوسط اعتقاد داشت ،آزاد نبود .در جامعهى
دهقانى گذشته ،كنترل شديدى حاكم بود .اگر
افرادى قبل از ازدواج به آميزش جنسى دست
مىزدند ،و اگر در اين ميان دختر حامله مىشد،
اين رابطه تقريبا همه گاه به ازدواج ختم مىگشت
و مسئوليت برپايى مراسم ازدواج را هم جامعهى
روستايى به عهده مىگرفت.
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ترجمهى مقاﻻتى كه ،پيرامون »مسالهى زن« ،در اين بخش آورده شدهاند ،از دفترهاى
پيشين »نگاه« انتخاب شدهاند .سه ترجمهى »سرمايهدارى و ستم بر زنان :بررسى دوبارهى
ماركس« ،از مارتا اى خيمهنس ،ترجمه :فرزانه راجى ،از »نقد اقتصاد سياسى«؛ و »كار زن در
سرمايهدارى« از مارگارت كولسون ،مترجم :آ .يوسنى ،از »نشر بيدار« ،و »جنسيت و خشونت« از
شهرزاد مجاب ،برگردان :پرستو قربانى ،از »بيدارزنى« نيز بر اين مجموعه افزوده گشتهاند.
اين مقاﻻت مسايل مختلف و متنوع »مسالهى زن« را در برمىگيرند و نظر به اهميت
سياسى  -تحليلى در خور توجه و تامل آنها ،براى بازنشر در اين دفتر ويژه انتخاب گشتهاند.
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چاپ كتاب آگوست ببل) (١تحت عنوان »زن،
گذشته ،حال و آينده«) (٢و انتشار ترجمهى
اين اثر به انگليسى ،تﻼش براى توضيح
موضع سوسياليستها در قبال مساله ى زن
را به موقع كرده است .استقبالى كه از اين اثر
در آلمان و انگلستان شده است ،ضرورت
چنين تﻼشى را حتمى مىكند ،مگر آن كه
مخالفين ما بخواهند ما را بد بفهمند و ما نيز
در مقابل چنين بدفهمىهايى منفعل باشيم.
نويسندگان اين مقاله بر اين باورند ،كه افكار
عمومى انگلستان  -كه انصاف در قضاوت
يكى از خصوصيات ويژهى آن است  -به
نظرات ،مجادﻻت و استنتاجات كسانى كه
خود را سوسياليست مىنامند ،بذل توجه
مىكنند .بنابراين ،مستقل از اين كه افكار
عمومى انگستان به چه نتايجى در قبال نظرات

را به سختى بتوان گير آورد و به طريق اولى
در دست رس افراد كمى قرار گيرد .مطبوعات
آلمان  -تا آخرين جريدهى آن  -اين كتاب
را محكوم كردند و به نويسندهى آن هر
رفتار زشت ممكن و غيرممكنى را منتسب
نمودند .اثر اين كتاب و اهميت اين حمﻼت
بر عليه او ،همه توسط كسانى كه موقعيت و
خصوصيت شخصى ببل را مىشناسند ،كامﻼ
قابل درك است .ببل يكى از بنيان گذاران
حزب سوسياليست آلــمــان) ،(٤يكى از
پيش كسوتان ترويج علم اقتصاد كارل ماركس
و احتماﻻ يكى از بهترين سخن وران كشور
است .پرولتاريا به ببل اعتماد و عﻼقه دارد،
سرمايه داران و اشراف از او واهمه و نفرت
دارند .او نه فقط محبوبترين فرد در آلمان
است ،بلكه دوستان و دشمنانى كه او را

ﻻقيدانهاى استفاده كرده است .ولى كتاب پُر
از اشتباهات چاپچى چه در حروف چينى و
هجى كردن و چه در عدم استفاده درست
از عﻼيم گرامرى است .وجود حداقل ١٧٠
اشتباه در يك كتاب  ٢٦٤صفحهاى ،حقيقتا
بسيار بد است.
ما در صدد نيستيم به بخش اول و تاريخى
كتاب بپردازيم .هر چند اين بخش بسيار
جالب است ،ولى در اين جا از آن مىگذريم؛
چه اين كه دربارهى روابط كنونى زن و مرد
و تغييراتى كه در اين ميان قريب الوقوع
است ،بيش از آن مىتوان صحبت كرد .به
عﻼوه ،بخش تاريخ كتاب ،بهترين قسمت
آن هم نيست .اين بخش از اشكاﻻتى رنج
مىبرد .قابل اتكاترين كتاب در اين زمينهى
ويژه  -مربوط به مسالهى زن  -اثر فردريك

مسا له ی ز ن
ادوارد و النور ماركس اولينگ
برگردان :جعفر رسا

سوسياليستها مىرسند ،مىتوان انتظار داشت
كه با اطﻼع از اين نظرات ،آنها مبنايى براى
شناخت موضوع خواهند داشت .نويسندگان
اين مقاله هم چنين بر اين باورند ،كه بررسى
موضوع زن به بهترين نحو وقتى صورت
مىگيرد كه توسط يك زن و مرد  -كه با هم
هم فكر و هم كارند -انجام شود .در آن چه از
اين پس مىآيد ،ما سعى كردهايم نظراتمان
را به عنوان دو سوسياليست ابراز كنيم .هر
چند به باور ما در اين نظرات بخش عمدهى
هم فكران و هم كاران ما در انگلستان ،اروپا
و اياﻻت متحده شريك هستند ،ولى از اين به
هيچ وجه نبايد چنين برداشت شود كه آنها
لزوما با هر آن چه در اين مقاله آمده يا حتا
با هر نكتهى معين آن موافقاند.
بدوا به چند نكته دربارهى اثرى كه موضوع
اين نوشته است ،اشاره كنيم .ببل يك كارگر،
سوسياليست ،و عضو پارلمان آلمان است.
كتاب او تحت عنوان »زن«) (٣در آلمان
ممنوع است .اين باعث شده ،كه اين كتاب
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مىشناسند ،همه برايش احترام قائلند .افترازنى
بر عليه او بسيار فعال بوده است ،ولى بدون
لحظهاى درنگ بايد بگوييم كه همهى اتهاماتى
كه به او نسبت داده شده است ،به همان اندازه
كه زنندهاند ،ناروا نيز هستند.
ترجمهى انگليسى اثر اخير او ،از طرف برخى
با تندى استقبال شده است .خشم اين منتقدين
عصبانى متوجه بى توجهى غير قابل انتظار
ناشرين ترجمهى انگليسى اين كتاب مىشد.
اين بى توجهى بيش تر مورد توجه و به همان
اندازه غير قابل گذشت است ،زيرا كه چاپ
آلمانى اين كتاب  -كه در زوريخ صورت
گرفته  -حتا يك اشتباه هم ندارد .مترجم
كتاب ،دكتر هاريت ب .ادمز والتزر )Harriet
 (B. Adams Waltherاز اين انتقادات مستثنى
است .در مجموع وى به خوبى كار خود را
انجام داده است ،هر چند عدم آشنايى با
كلمات و عبارات اقتصادى در اين جا و آن
جا ناروشنىهايى را به وجود آورده است .به
عﻼوه ،او از حالت جمع در ترجمه به نحو
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انگلس تحت عنوان »منشاء خانواده ،مالكيت
خصوصى و دولت«) (٥است .از اين رو اجازه
دهيد به جامعه ى امروزى و وضعيت زن در
آن بپردازيم.
جامعه از نظر ببل  -و منصفانه است بگوييم
از نظر سوسياليست ها على العموم  -در
يك حالت بى قرارى و تخمير است .اين
بىقرارى ،محصول پوسيدگى عمومى و اين
تخمير ،محصول گنديدگى جامعه است .چنين
حالتى به اضمحﻼل منجر خواهد شد .مرگ
روش توليد سرمايه دارى و لذا جامعهاى كه
بر اساس آن شكل گرفته است ،به باور ما در
چشم انداز سالهاى آتى و نه قرون بعدى
است .و اين مرگ جامعهى كنونى به معناى
تحليل آن به اشكال ،و حتا عناصر ساده ترى
است كه تركيب آنها به يك نظم جديد و
بهتر منجر خواهد شد .جامعهى كنونى از
نظر اخﻼقى ورشكسته است و در هيچ چيز
اين ورشكستگى خودش را در حالت مشمئز
كننده ترى نشان نمىدهد ،مگر در رابطه بين
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زن و مرد .هر تﻼشى براى پوشاندن اين
وضعيت ،ناموثر است .واقعيات آن طور كه
هستند بايد مورد توجه قرار گيرند.
يكى از اين حقايق ،از اهميت اساسى
برخوردار است و هيچ وقت به درستى توسط
مردان و زنانى كه از سطح متوسط آگاهى
برخوردارند ،مورد توجه قرار نگرفته است.
اين موضوع حتا توسط مردان و زنانى كه از
شعورى باﻻتر از سطح متوسط برخوردارند و
مبارزه براى آزادىهاى بيش تر براى زنان به
وجه مهمى از زندگى آنها تبديل شده است
هم درك نشده است .اين حقيقت اساسى
اين است ،كه مسالهى زنان از يك وجه مهم
اقتصادى برخوردار است؛ كه موقعيت زنان،
مانند هر چيز ديگرى در جامعه ى مدرن
و پيچيدهى كنونى ،بر يك مبناى اقتصادى
استوار است .اگر ببل در اثر خود حتا هيچ كار
ديگرى به جز تاكيد بر همين موضوع نكرده
بود ،باز همين كافى بود كه اثر او را به يك
كار با ارزش تبديل كند .مساله ى زنان امرى
مربوط به سازمان دهى جامعه در سطح كُلى
است .براى كسانى كه به اين موضوع مهم
پى نبردهاند ،ﻻزم است از جلد اول كتاب
»پيش رفت در يادگيرى« بيكن ) (Baconنقل
كنيم):(٦

اين اشتباه ،يعنى وقتى كه »مردان )و زنان(
جهان شمول بودن را فراموش كرده اند«،
چيزى بيش از يك »مزاح غير مجاز« است.
اين يك بيمارى است .و يا اگر قرار باشد از
استعارهاى كه از نقل قول باﻻ و عبارت آن
مىتوان ساخت استفاده كرد ،بايد گفت كسانى
كه وضعيت فعلى زنان را مورد حمله قرار
مىدهند  -بدون آن كه علل اقتصادى جامعهى
فعلى را مداقه كنند -مانند پزشكى هستند كه
يك بيمارى موضعى را درمان مىكند ،بدون
آن كه وضعيت عمومى بدن را دريافته باشد.
اين انتقاد فقط متوجهى افراد سطحى كه هر
مباحثهاى را كه در آن عنصرى از سكس
وجود داشته باشد ،دست مىاندازند ،نمىشود؛
بلكه همين طور متوجه افراد تحصيل كردهاى
نگاه  -دفتر سى و هشتم

مىشود ،كه عمدتا جدى و فكور هستند و
بر اين واقفاند كه زنان در شرايط خطيرى
به سر مىبرند و مشتاق هستند كارى براى
بهبود وضعيت آنان صورت گيرد .اين
جا منظورمان افراد سخت كوشى هستند،
كه براى كسب حق عادﻻنه ى راى براى
زنان)(٧؛ لغو قانون بيمارىهاى واگيردار)،(٨
پديدهى ننگينى كه مولود خشونت و ب ُزدلى
مردانه است؛ تحصيﻼت عاليه براى زنان؛
باز شدن در دانش گاه ها ،مشاغل عالى و
همهى حرفه ها ،از دست فروشى گرفته تا
آموزگارى بر روى زنان؛ مبارزه مىكنند .تا
آن جا كه به اين تﻼشها برمىگردد ،كه همه
تا همين جا خوب هستند ،سه نكته به طور
مشخص به چشم مىخورد .اول اين كه  -به
عنوان يك قاعده  -كسانى كه در اين تﻼشها
درگير هستند ،از طبقات مرفه مىآيند .به جز
تبليغاتى كه بر عليه قانون بيمارهاى واگيردار
صورت گرفت ،به دشوارى بتوان زنى را در
اين حركات يافت كه نقش مهمى ايفا كند
و از طبقهى كارگر باشد .همين جا بايد به
مﻼحظهى كسانى جواب بدهيم ،كه ممكن
است بگويند اﻻن كم درگير بودن كارگران در
انگليس در اين حركات به موقعيت جنبشى
برمىگردد كه مورد توجه خاص ما قرار
دارد .قطعا ،سوسياليسم در شرايط كنونى در
اين كشور چيزى بيش از يك جنبش فكرى
نيست و به جز بخش ناچيزى از مردان كارگر
در آن دخيل نيستند .ولى تا آن جا كه به پاسخ
به اين انتقاد برمىگردد ،بايد بگوييم كه در
آلمان وضع به هيچ وجه اين طور نيست و
حتا در اين جا نيز سوسياليسم دارد در ميان
كارگران شايع مىشود.
نكتهى دوم اين است ،كه همهى ايده هاى
زنان »پيش رفته اى« كه در اين جنبش ها
درگير هستند يا متكى به مالكيت هستند ،يا
احساسى هستند ،و يا از يك ديد حرفهاى
مطرح مىشوند .هيچ كدام از اين ايده ها به
اساس اقتصادى اين مشكﻼت نمىپردازند،
نه فقط تا آن جا كه به سه موضوع مشخص
فوق برمىگردد ،بلكه اساسا تا آن جا كه كُل
جامعه مطرح است .اين كاستى تعجب كسانى
كه متوجه هستند عدم آشنايى به ويژگىهاى
اقتصادى ،يكى از مشخصه هاى كسانى است
كه براى كسب حق راى زنان تﻼش مىكنند
را برنمى انگيزد .تا آن جا كه مىتوان از
نوشته جات اكثر مدافعان زنان قضاوت كرد،
هيچ توجهى به چگونگى تكوين جامعه نشده
است .حتا اقتصاد سياسى كﻼسيك هم ،كه از
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نظر ما در باورهاى خود گُم راه كننده و در
نتايج اش نادقيق است ،به نظر نمىرسد عموما
مورد مطالعه قرار گرفته باشد.
نكته ى سوم از نكته ى دوم ناشى مىشود .اين
مجموعه باورها ،هيچ كدام پيشنهادى كه فراى
محدوديتهاى جامعهى كنونى قرار گيرد را
مطرح نمىكنند .از اين رو ،كار آنها از نقطه
نظر ما از ارزش كمى برخوردار است .ما از
حق راى براى همهى زنان و نه فقط كسانى
كه صاحب ملك هستند ،حمايت مىكنيم؛
ما خواهان الغاى قانون امراض واگيردار
هستيم؛ ما خواهان دست رسى همهى زنان و
همهى مردان به همهى مشاغل هستيم .حتا
اگر اين مطالبات متحقق شوند ،هيچ كدام به
طور اساسى رابطهى زنان و مردان را متحول
نمىكند) .فعﻼ ما موضوع رقابت فزاينده و
جدال تلخى كه براى حفط بقا بين زنان و
مردان وجود دارد را ناديده مىگيريم (.به اين
علت ،كه به استثناى قانون امراض واگيردار -
كه به طور غير مستقيم بر روابط جنسى تاثير
مىگذارد -هيچ كدام از مطالبات ديگر بر اين
روابط تاثيرى ندارند .در عين حال ،نبايد اين
را هم انكار كرد ،كه با تحقق هر كدام و يا
همهى اين نكات ،تحقق آن تغيير اساسىاى كه
در راه است آسانتر خواهد شد .ولى حياتى
است به ياد داشته باشيم ،كه اين تغيير اساسى
تنها زمانى صورت خواهد گرفت كه آن تغيير
اساسى اجتماعى كه مبناى آن است ،رُخ داده
باشد .بدون اين تغيير بزرگتر اجتماعى ،زنان
هيچ گاه آزاد نخواهند شد.
حقيقتى كه تماما  -حتا از طرف كسانى
كه مايلند به زنان خدمت كنند -دريافت
نشده ،اين است كه يك زن نيز مانند طبقات
زحمت كش زير ظلم قرار دارد؛ كه موقعيت
او نيز مانند موقعيت اين طبقات از بى حقوقى
بى رحمانهاى رنج مىبرد .زنان مخلوقات
يك ستم گرى سازمان يافتهى مردانه هستند؛
به همان سان كه كارگران نيز مخلوقات يك
ستم گرى سازمان يافتهى مُفت خوراناند .حتا
آن جا كه چنين باورى پذيرفته شده است ،ما
نبايد از تاكيد براى رفع اين بدفهمى خسته
شويم كه حل مشكﻼت و مسايلى كه زنان
با آنها مواجه هستند  -همانند مسايل و
مشكﻼت طبقات زحمت كش  -واقعا در
چهارچوب شرايط كنونى جامعه مقدور
نيست .همهى آن چه تاكنون صورت گرفته،
مستقل از اين كه با چه بوق و كرنايى هم راه
بودهاند ،صرفا نوعى تسكين و نه درمان
اساسى هستند .هم طبقات تحت ستم و هم

www.negah1.com

زنان و توليد كنندگان بﻼفصل بايد متوجه
باشند ،كه رهايى آنان به دست خود آنان
ممكن خواهد شد .زنان در بين مردان نيكو،
متحدين خود را مى يابند؛ همان طور كه
كارگران در بين فﻼسفه ،هنرمندان و شعرا
متحدين خود را يافتند .ولى نه زنان مىتوانند
به همهى مردان اميدوار باشند و نه كارگران
به همهى طبقهى متوسط(٩).
حقيقت اين نكته وقتى روشن مىشود ،كه قبل
از پرداختن به وضعيت زنان ،الزاما دربارهى
موضوع ديگرى اخطار كنيم .براى بسيارى
آن چه ما دربارهى حال مىگوييم ،اغراق
شده به نظر مىرسد و بخش عمدهى آن چه
را دربارهى آينده مىگوييم ،تخيلى و شايد
خطرناك خواهد بود .براى افراد تحصيل كرده،
افكار عمومى كماكان افكار مردان است و
آن چه معمول است ،اخﻼقى است .اكثريت
آنان بر اين تاكيد مىكنند ،كه زنان اغلب به
خاطر مشكﻼت زنانه حتا در موقعيتى كه با
مردان مقايسه شوند ،قرار ندارند .اين طرز
تفكر هنوز تا سطح باور به »وظايف طبيعى«
زنان سقوط مىكند .تا آن جا كه به اين ادعا
برمىگردد ،اين افراد فراموش مىكنند كه
مشكﻼت گاه به گاه زنانه به مقدار زيادى
به علت شرايط غير بهداشتى زندگى فعلى
بيش از حد دشوار مىشوند ،اگر كه اساسا
محصول همين شرايط نباشند .اگر شرايط
معقولى براى زندگى وجود داشته باشد ،اين
مشكﻼت به مقدار زيادى  -اگر نه تماما -بر
طرف خواهند شد .آنان فراموش مىكنند كه
اين موضوعات در صحبتها ،زمانى )رندانه(
ناديده گرفته مىشوند كه مسالهى رهايى زنان
مطرح است .آنها فراموش مىكنند كه از
نظر كارفرماى سرمايه دار ،موضوع مشكﻼت
زنانه دستاويزى براى پايين آوردن نرخ
عمومى دست مزدهاست .به همين ترتيب،
آنان فراموش مى كنند كه به همان اندازه
»وظايف طبيعى« زنان وجود ندارد ،كه قانون
»طبيعى« توليد سرمايه دارى وجود ندارد؛ يا
حد »طبيعى« بر سر ميزانى كه از محصول
كارگر بايد براى تامين معاش به او برسد،
وجود ندارد؛ زيرا در مورد اول» ،وظايف«
زنان قرار است شامل نگه دارى از كودكان،
نگه دارى از خانه و فرمان بردارى از مرد خانه
باشد؛ زيرا در مورد دوم ،توليد ارزش اضافه
يك شرط ضرورى براى توليد سرمايه است؛
و زيرا در مورد سوم ،ميزانى كه كارگران
براى معاش خود دريافت مىكنند ،آن اندازه
است كه آنها را باﻻتر از مرز گرسنگى نگه
نگاه  -دفتر سى و هشتم

دارد .از اين رو ،هيچ قانون طبيعىاى براى
هيچ كدام از اين موارد وجود ندارد؛ به آن
معنا كه مىتوان از قوانين طبيعى حركت ماده
صحبت كرد .اين موارد صرفا قراردادهاى
موقت جامعهى كنونى هستند ،مثل اين كه
زبان فرانسه  -به عنوان يك قاعده  -زبان
ديپلماسى شناخته مىشود.
بررسى موقعيت زنان در شرايط كنونى در
جزئيات مثنوى هزار من مىشود ،ولى تا
آن جا كه به هدف ما برمىگردد ،ﻻزم است
چند نكته ى آشنا را مورد تاكيد قرار دهيم.
و شايد ﻻزم باشد به يكى دو نكته ى كم تر
آشنا نيز بپردازيم .بدوا ،يك موضوع عمومى
كه به همهى زنان مربوط مىشود .زندگى
زنان با مردان مصادف نيست .زندگى آنها
به همه تﻼقى نمىكند و در بسيارى موارد
حتا با يك دگير مماس هم نمىشود .از اين
رو ،زندگى نسل بشر از رشد بازمانده است.
به گفتهى كانت:

ولى وقتى هر كدام از جنسها ناكامل هستند،
و يكى از اين دو تا حد متاثر كنندهاى چنين
است ،و وقتى به عنوان يك قاعده هيچ كدام
از اين دو وارد يك رابطهى آزاد ،طبيعى ،كامل
و واقعى با يك ديگر نمىشوند ،نوع بشر ديگر
نه كامل است و نه تمام.
نكتهى دوم ،موضوعى است كه به يك تعداد
معين از زنان مربوط مىشود و براى خود
آنان موضوع مهمى است .همهى ما از تاثير
برخى وظايف معين ،يا عادات زندگى ،بر
خصوصيت جسمى و يا سيماى كسى كه
اين عادات را دنبال مىكند ،مطلع هستيم.
يك چهارپادار يا يك دائم الخمر ،از روى
نحوهى راه رفتن يا قيافهاش متمايز است.
ولى چند نفر از ماها براى لحظهاى مكث
كرديم يا جرات اين را داريم كه چنين كنيم
و به اين واقعيت خطير فكر كنيم كه چرا اگر
يك زن از سن معينى گذشته باشد ،از روى
سيماى او  -چه در خيابان و مكان جمعى
باشد و چه در محافل دوستانه  -مىتوانيم فورا
تشخيص دهيم كه غير متاهل است يا آن طور
كه نويسندگان خوش قريحه با يك كنايه ى
تلخ يادآور مىشوند ،چنين زنى »نامطمئن«
است؟ در مقابل اما ،ما نمىتوانيم مردى كه
غير متاهل است را از مردى كه متاهل است
تميز بدهيم .قبل از اين كه به سئوالى كه از
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چنين حقيقتى در مىآيد ،بپردازيم ،اجازه
بدهيد به ميزان دهشت ناك زنانى كه غير
متاهل هستند ،اشاره كنيم .به عنوان مثال ،در
سال  ١٨٧٠در انگلستان ،چهل و دو درصد
زنان در چنين وضعيتى قرار داشتند .سئوالى
كه از اين حقيقت ناشى مىشود ،سئوال ساده
و مشروعى است؛ ولى به علت پاسخى كه
به آن مىتوان داد ،ناگوار است .چگونه است
كه خواهران ما مُهر اين غرايز از دست رفته،
محبت پاسخ نگرفته و طبيعت بخشا مُرده
را بر چهرهى خود حمل مىكنند؟ چگونه
است كه برادران »بيش تر خوش وقت« آنها
از حمل چنين مُهرى بر چهره ى خود معاف
هستند؟ اين جا ديگر صحبت نمىتواند از
»قوانين طبيعى« باشد .اين ويژگى مردان،
اين نبودن مُهر اتحاد مقدس و محترم ازدواج
بر مردان  -كه به شدت بر زنان است -
نتيجهى اجتناب ناپذير نظام اقتصادى ماست.
ازدواج هاى ما ،مانند اخﻼقيات ما ،متكى به
تجارت است .كسى كه نتواند به تعهدات
تجارى خود پاسخ گويد ،گناه بزرگترى
را در قياس با توهين به دوست اش مرتكب
شده است .ازدواج هاى ما در حكم معامﻼت
تجارى هستند.
مستقل از اين كه ما زنان را به عنوان يك
كُليت در نظر بگيريم و يا فقط آن خواهرانى
را مد نظر داشته باشيم كه بر روى چهرهى
غم ناكشان مُهر عفت جاودانه نقش بسته
است ،به كمبود ايده ها و آرمانهاى جديد
پى مىبريم .علت اين امر ،همانا وابستگى
اقتصادى زن به مرد است .زنان از حقوق
انسانىشان سلب مالكيت شدهاند؛ همان طور
كه كارگران از حقوقشان ،به عنوان توليد
كننده ،سلب مالكيت شدهاند .روش سلب
مالكيت شدن در هر دو حالت همان است
كه چنين امرى را در هر زمان و هر شرايطى
ممكن مىسازد ،يعنى استفاده از قهر.
در آلمان فعلى ،زن يك صغير در مقايسه با مرد
است .يك مرد »طبقهى پايين« مىتواند همسر
خود را تنبيه كند؛ همهى حق تصميم گيرى
دربارهى كودكان به عهدهى اوست ،حتا اين
مساله كه كى كودك را مىتوان از شير گرفت؛
ثروت زن هر چه باشد ،توسط همسر او اداره
مىشود؛ زن نمىتواند بدون اجازه ى همسرش
وارد هيچ گونه توافقى شود يا به انجمنهاى
سياسى بپيوندد .لزومى ندارد به اين اشاره
كنيم ،كه در انگلستان طى چند سال اخير
چقدر اين مسايل به نفع زنان بهتر صورت
گرفته است و يا به خواننده يادآور شويم
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چقدر اين تغييرات اخير مديون فعاليت خود
زنان بوده است .ولى ﻻزم است گوشزد كنيم،
كه على رغم كسب همهى اين حقوق مدنى
جديد براى زنان انگليسى  -چه متاهل و چه
مجرد -آنان هر دو به يك سان كماكان از
نظر اخﻼقى به مردان وابسته هستند و شاهد
بدرفتارى مردان نسبت به خود مىباشند.
اين وضعيت در ساير كشورهاى متمدن ،به
جز مورد عجيب روسيه كه در آن زنان از
نظر اجتماعى آزادتر از بقيهى اروپا هستند،
متفاوت نيست (١٠).در فرانسه ،زنان طبقات
متوسط باﻻ در موقعيت ناخوشايندترى در
مقايسه با انگليس قرار دارند .حال آن كه زنان
متعلق به طبقهى متوسط پايين و زنان كارگر
در مقايسه با انگلستان و آلمان در موقعيت
بهترى هستند .ولى دو بند پياپى در »قوانين
مدنى« فرانسه ،بندهاى  ٣٤٠و  ،٣٤١نشان گر
اين هستند كه تا چه اندازه ظلم به زنان از
خصلت آلمانى برخوردار است .اين دو بند
به ترتيب اشعار مىدارند ،كه »حق بررسى اين
كه پدر كودك كيست ،مجاز نيست« و »بررسى
اين كه مادر كودك كيست ،مجاز است«...
گفتيم كه ازدواج بر اساس تجارت متكى
است .اين اقــدام در بسيارى مــوارد يك
معاملهى پاياپاى است و در همهى اين موارد
تا آن جا كه به شرايط كنونى برمىگردد،
موضوع روش و وسايل آن نقش بسيار مهمى
به اجبار بازى مىكنند .در بين طبقات مرفه،
اين معامله بدون ذرهاى شرم سارى صورت
مىگيرد.
تصاوير سر گرجيوس ميداس )Sir Gorgius
 ،(Midasدر مجلهى »پانچ« ،شاهدى بر اين
ادعاست .خصلت نشرياتى كه مسايل طبقات
نگاه  -دفتر سى و هشتم

گذاشته است.
همهى اين شرايط ،تاثيرش بر زنان بيش از
مردان است .جامعه وسيلهى ارضاى غريزهى
جنسى مردان را تامين مىكند ،به رسميت
مىشناسد و قانونى كرده است .ولى از نظر
همان جامعه ،زن مجردى كه آن طور كه در
بين برادران مجردش رسم است ،رفتار مىكند،
و يا از نظر مردانى كه با او در سالن رقص
مىرقصند يا با او در جايى كار مىكنند ،چنين
زنى پست است .حتا در بين طبقات كارگر كه
در سن طبيعى ازدواج مىكنند ،زندگى زنان
تحت نظام كنونى سختتر و آزار دهنده تر
است .اين گفتهى معروف قديمى كه »تو در
محنت كودكان را بزرگ خواهى كرد« ،نه فقط
متحقق مىشود ،بلكه بسط هم مىيابد .زن
ملزم است كه كودكان خود را براى سالهاى
طوﻻنى ،بدون استراحت و بدون آن كه اميدى
براى خود ببيند ،در همان فضاى دايمى كار و
محنت بزرگ كند .مرد كارگر كه به خاطر كار
فرسوده شده است ،در عصر هيچ كارى براى
انجام ندارد ،ولى زن تا زمان خواب مشغول
است و آن جا كه او فرزندان خردسال داشته
باشد ،زحمت او تا حتا در تمام طول شب
ادامه دارد.
وقتى ازدواج صورت گرفت ،همه ى خوبى ها
براى يكى و همه ى سختى ها براى ديگرى
است .برخى در تعجباند ،كه چرا جان
استوارت ميل نوشت:

مرفه در آنها منعكس مىشود ،يادآور اين
نكته است كه همهى فجايعى كه آنها بازگو
مىكنند ،تنها به عنوان ضعف اخﻼقى و نه
گناه مطرح مىشوند .در بين طبقات متوسط
پايين ،مردان بسيارى از حق زندگى خانوادگى
تا زمانى كه ديگر حس داشتن آن را از دست
مى دهند ،محروم اند؛ و بسيارى از زنان،
كتاب زندگىشان را در بهترين لحظات آن
به خاطر ترس از محدوديتهاى تنگ كار
خانگى مىبندند .يك دليل ديگر در اثبات اين
كه چرا سيستم ازدواج ما از ماهيت تجارى
برخوردار است ،مسالهى زمان وقوع آن در
سطوح مختلف جامعه است .زمان ازدواج به
هيچ وجه با طول عمر انسان ،آن طور كه توقع
مىرود ،تناسب ندارد .برخى افراد متشخص
مانند پادشاهان ،شاهزادگان و اشراف در سنى آن چه ما را متعجب مىكند ،اين است كه
كه طبيعت اقتضا كند ،يا ازدواج مىكنند يا چرا او اين بردگى را نه امرى احساسى ،بلكه
ازدواج داده مىشوند .بسيارى از آحاد طبقهى اقتصادى و ناشى از نظام سرمايه دارىمان
كارگر نيز در سنين جوانى ازدواج مىكنند ،نديد .بعد از ازدواج نيز  -همانند قبل از
يعنى در سنى كه زمان طبيعى آن است .ولى آن  -زن تحت محدوديت قرار دارد ،حال آن
سرمايه دار با فضيلت ،كه در سن جوانى براى كه براى مردان چنين نيست .زنا براى زنان در
رفع نياز جنسى خود به طور عادى به فحشا حكم جُ رم است ،حال آن كه براى مردان يك
توسل مىجويد ،در باب عاقبت نيانديشى خطاى جنسى محسوب مىشود .مرد مىتواند
كارگران مداهنه آميز داد سخن مىدهد .كسى به بهانهى زنا تقاضاى طﻼق كند ،ولى زن
كه علم فيزيولوژى و اقتصاد را مطالعه مىكند ،نمىتواند .زن بايد ثابت كند ،كه مرد بر عليه
نمىتواند از اين حقيقت جالب بگذرد كه حتا او خشونت )يعنى از نوع فيزيكى آن( اعمال
نظام دهشت ناك سرمايه دارى هم نمىتواند كرده است .بنابراين ،ازدواجى كه به اين سان
غريزهى طبيعى و درستى را كه وجود دارد ،ترتيب داده شده است ،و چنين نتايج و عواقبى
نابود كند .ولى براى قشرى از جامعه كه را به هم راه دارد ،به نظر ما  -و ما اين را با
بين كارگر و سرمايه دار قرار دارد ،ازدواج در نظر داشتن همهى مﻼحظات مىگوييم  -از
 همان طور كه قبﻼ ديديم -به عنوان يك فحشا بدتر است .به چنين اقدامى ،مقدس وقاعده زمانى رُخ مىدهد كه ريحان جوانى اخﻼقى گفتن ،هتك حرمت است.
به سر آمده و اغراض نفسانى سر به نقصان در رابطه با موضوع طﻼق ﻻزم است به يك
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كه وحدت مرد و زن  -همان طور كه در
بخش ديگر اين نوشته توضيح خواهيم داد-
در جامعهى سوسياليستى از چنان خصلتى
برخوردار است كه كُﻼ لزوم طﻼق را برطرف
خواهد كرد.
در بررسى دو نكتهى قبلى ،تا آن جا كه به
وضعيت زنان در آينده برمىگردد ،ما انتظار
برخورد خصمانه ترى از آن چه تاكنون
صورت گرفته را داريم .البته به هر دوى اينها،
فعﻼ به طور گذرا اشاره كرديم .نكتهى اول،
موضوع غريزهى جنسى بود .به نظر ما ،روشى
كه جامعه به اين موضوع برخورد مىكند به
طور خطرناكى اشتباه است .اين روش از
همان ابتدا خطاست .كودكان ما به طور دائم
ساكت مىشوند ،وقتى كه دربارهى چگونگى
به وجود آمدن و تولد نوزاد مىپرسند .حال
آن كه اين سئوال همان قدر طبيعى است،
كه كنجكاوى دربارهى تپش قلب يا حركت
شُ شها موقع تنفس .سئوال مربوط به بوجود
آمدن و تولد نوزاد ،بايد به همان روشنى
سئوال مربوط به تپش قلب و شُ شها پاسخ
داده شود .شايد تا زمان معينى براى يك كودك
توضيح جوانب فيزيولوژيك اين موضوع قابل
درك نباشد ،هر چند ما در اين جا نمىتوانيم
چنين زمانى را تعريف كنيم .ولى هيچ وقت
زمان آن نيست ،كه دربارهى فعاليتهاى بدن
به كسى بتوان دروغ گفت .هر چه دختران و
پسران ما بزرگتر مىشوند ،موضوع رابطهى
جنسى هر چه بيش تر به يك امر رازآلود و
شرمنده تبديل مىشود؛ و به همين دليل ،يك
كنجكاوى ناموجه و ناسالم در آنها شكل
مىگيرد .ذهن آنها به ميزان زيادى بر موضوع
تمركز مىكند ،براى مدتى طوﻻنى دربارهى آن
ناخرسند يا به طور ناكامل خرسند مىماند،
تا باﻻخره به يك وضعيت مريض گونه مبتﻼ
مىشود .به نظر ما ،دربارهى ا ُرگانهاى تناسلى
بدن ،اوليا و فرزندان بايد به همان اندازه به
صراحت و راحتى صحبت كنند ،كه دربارهى
دستگاه گوارشى .مخالفت با چنين امرى
متاثر از يك غرض ورزى عوامانه بر عليه
تدريس فيزيولوژى است؛ غرض ورزىاى كه
صريح ترين بيان خود را در نامه ى يك ولى
به رئيس هيات امناى يك مدرسه نشان داد.
در اين نامه آمده است:

مورد از خودفريبى ،نه فقط براى جامعه و
طبقات تشكيل دهنده ى آن ،بلكه افراد اشاره
كنيم .روحانيون آماده و حاضرند هر كس و
همه ،از جوان گرفته تا سال مند ،از فرد نيكو
گرفته تا پست ،را با يك ديگر ازدوج دهند
»بدون آن كه سئوالى بپرسند« ،آن طور كه يك
تعداد آگهىهاى تبليغاتى براى ازدواج عنوان
مىكنند .ولى همان روحانيون ،با غضب ،در
مقابل طﻼق قرار مىگيرند .اعتراض به چنين
ازدواج هاى ناسازگارى كه آنها به دفعات
مُهر تائيد بر آنان مىزنند ،از نظر روحانيون
»دخالت در آزادى افراد« است .ولى در واقع
مخالفت با هر چه از تسهيل شدن امر طﻼق
جلوگيرى كند ،دخالتى جدى در امر آزادى
فرد است .مسالهى طﻼق ،كه در هر مورد
امرى بغرنج است ،باز پيچيده تر مىشود اگر
كه آن را اوﻻ در رابطه با شرايط كنونى و
ثانيا در رابطه با شرايط سوسياليستى آينده در
نظر بگيريم .بسيارى از متفكران پيش رفته،
خواهان شرايط آسانترى براى طﻼق در
شرايط كنونى هستند .به باور آنان ،طﻼق
بايد به راحتى ازدواج باشد؛ كه مراودهاى
كه در آن دو نفر وارد شدند ،بدون آن كه
فرصت كافى براى شناخت از يك ديگر داشته
باشند ،نبايد فسخ ناپذير باشد يا رعايت آن
به شدت سخت گيرانه باشد؛ كه عدم تطابق
مزاج ،عدم تحقق اميدهاى ديرين ،صرف بيزار
بودن ،همه به خودى خود شرط كافى براى
جدا شدن هستند؛ و باﻻخره و از همه مهمتر،
شرايط طﻼق بايد براى زوجين يك سان
باشد .همهى اين مطالبات عالى هستند و نه
فقط امكان پذير ،بلكه منصفانه هم هستند
اگر كه  -و به اين اگر توجه كنيد -موقعيت
اقتصادى هر دو زوج يك سان باشد .ولى
قضيه به هيچ وجه چنين نيست .از اين رو،
هر چند با هر كدام از اين ايده ها در تئورى
موافقيم ،ولى ما بر اين باور هستيم كه وقتى
اين ايده ها در شرايط كنونى به مرحلهى عمل
برسند ،نتيجهى آنها در اكثر موارد به اعمال
ستم بيش تر بر زنان منجر خواهد شد .مرد
مىتواند از وجود اين مطالبات استفاده كند،
ولى زن نمىتواند مگر در موارد بسيار نادر،
يعنى آن جا كه او از ملك يا وسيلهى معاش
برخوردار است .براى مرد فسخ ازدواج به
معناى آزادى است ،اما براى زن اين به معناى
گرسنگى براى خود و فرزندانش است.
ممكن است از ما پرسيده شود ،آيا همين تاكنون چند نفر از ماها از توضيح دروغ و
اصول مربوط به طﻼق به نظام سوسياليستى سركوب واقعى در اين باره از اوليا ،معلمان و
هم مربوط خواهند شد؟ پاسخ ما اين است حتا خدمهى خود رنج برديم؟ اجازه بدهيد از
نگاه  -دفتر سى و هشتم
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خودمان با صداقت كامل بپرسيم ،كه از زبان
چه كسى و تحت چه شرايطى براى اولين
بار حقيقت دربارهى والد شدن را شنيديم .با
اين وجود ،اين حقيقتى است كه به تولد يك
نوزاد كوچك مربوط مىشود و ما به اشتباه
آن را مقدس مىخوانيم .در چه تعداد موارد،
اين مادر است كه از حق مقدس گفتن اين
حقيقت برخوردار است؛ حقى كه ناشى از
رنج اوست؟
همين طور ،ما بر اين باوريم كه با صداقت با
كودكان دربارهى اين مسايل صحبت كردن،
به هيچ وجه به آنها صدمهاى نمىزند.
اجازه بدهيد از ببل نقل كنيم ،كه به سهم
خود از خانم ايزابﻼ بيچر هوكر )Isabella
 (Beecher Hookerچنين نقل مىكند:

براى ما حداقل
يك زن وجود دارد ،كه به كودكانش همهى
حقيقت را گفته است .و كودكان او ،نسبت به
او ،عشق و احترام عميق تر و متفاوتى نسبت
به گذشته نشان دادهاند.
هم زمان با اين شرمندگى كاذب و رازدارى
دروغين ،آن چه ما با آن مخالفيم ،جداسازى
ناسالم كودكان بر اساس جنسيت است كه از
همان زمانى كه كودكستان را ترك مىكنند،
شروع مى شود و فقط وقتى كه زنان و
مردان مجددا در خاك سرد كنار هم گذاشته
مىشوند ،به پايان مىرسد .در كتاب »داستانى
از يك مزرعه ى آفريقايى«) ،(١١دخترى به نام
ليندال ) (Lyndallفرياد مىزند:

اين جداسازى در مدارس صورت مىگيرد و
حتا در برخى كليساها نيز على رغم ضمنى
بودنش در رواج است .بدترين شكل اين
جداسازى ،البته در نهادهاى غير انسانىاى
به نام خانقاه و صومعه صورت مىگيرد .ولى
حتا اشكال كم تر زنندهى اين رفتار ،كم و
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بيش غيرانسانى هستند .در جوامع عادى ،حتا
محدوديتهايى كه بر سر رابطهى جنسى قرار
مىدهند  -مانند اقدامات سركوب گرايانهاى
كه بر عليه پسر بچه ها در مدارس اعمال
مىكنند -منشاء اين رفتار زشت است .اين
محدوديتها به ويژه در رابطه با موضوعاتى
كه دربارهى آنها صحبت مىشود ،خطرناك
است .در صحبتهايى كه بين مردان در
اتاق هاى پذيرايى اقشار مرفه و متوسط
جامعه رد و بدل مىشود ،هر مردى عواقب
اين را مىبيند؛ هر چند كه ممكن است از
نظر او چنين نباشد .فقط وقتى كه مردان و
زنان با ذهن سالم ،يا حداقل با تﻼش براى
چنين سﻼمت ذهنى اى ،مسايل جنسى را
در تماميت آن  -به عنوان انسانهاى آزاد
و با صراحت تمام در مقابل يك ديگر -به
بحث بگذارند ،مىتوان اميدى به حل اين
وضعيت داشت .براى اين موضوع نيز ،همان
طور كه ما در موارد ديگر تكرار كرديم ،ﻻزم
است درك شود كه مبناى همهى اين قضايا
اقتصادى است.
مرى ولستون كرافت )(Mary Wollstonecra
در كتاب »حقوق زنان« صحبت از درهم آميزى
جنس مذكر و مونث و نه جدايى آنان در طول
زندگىشان مى كند .وى طالب آن است،
كه زنان از همان امكان برابر براى آموزش
برخوردار باشند كه مردان برخوردارند و اين
كه آنان بايد در همان مدارس و دانش گاه هايى
آموزش داده شوند كه مردان شركت مىكنند و
باﻻخره اين كه از همان زمان طفوليت تا زمان
بالغ شدن ،هر دو جنس بايد در كنار يك ديگر
تعليم ببينند .اين مطالبه خارى است به چشم
آقاى ج .س .جيفرسون )،(J.C. Jeaﬀreson
كه اخيرا در اين زمينه تاليفاتى دارد.
دو شكل افراطى ناشى از اين جدايى جنسها
 همان طور كه ببل مىگويد -مردان زنصفت و زنان مرد صفت هستند .اينها دو نوع
افراد هستند ،كه حتا يك فرد عادى نيز با يك
ترس كامﻼ طبيعى از ديدن چنين ناهنجارىاى
جا مىخورد .به دﻻيلى كه قبﻼ اشاره كرديم،
نوع اولى كم تر از نوع دومى قابل مشاهده
است .ولى اين دو نوع ناهنجارى ،تنها اشكال
بيمارگونهاى كه ناشى از نحوهى برخورد غير
طبيعى ما به روابط جنسى است ،نيستند .تجرد
ناسالم ،كه قبﻼ درباره ى آن صحبت كرديم،
يك نوع ديگر اين ناهنجارى است .جنون،
نوع چهارم آن است .خودكشى ،نوع پنجم
آن .تا آن جا كه به دو مورد آخرى برمىگردد،
ذكر قدرى آمار دربارهى يكى و يك تذكر
نگاه  -دفتر سى و هشتم

ديگر مىتوانيم بگوييم همه ى سوسياليستها
در هر دورهاى  -معتقديم كه حفظ عصمت
يك امر ناسالم و غيرمقدس است .و منظور
ما از حفظ عصمت ،همواره سركوب همهى
غرايزى است كه به بارور شدن منجر مىشود.
اين آن چيزى است ،كه به نظر ما جُ رم است.
و مانند همهى جرايم ،مرتكب شوندهى جُ رم
تنها كسى نيست كه از آن رنج مىبرد ،بلكه
اين خود جامعه است كه به زن ارتكاب
چنين جُ رمى را تحميل مىكند .در اين جا
ما كامﻼ با شلى ) (Shellyموافقايم ،وقتى كه
در يادداشتهاى خود به كتاب »ملكه ماب«
مىگويد:

دربارهى ديگرى ﻻزم است .بيش تر زنانى كه
خودكشى مىكنند ،بين سنين شانزده و بيست
و يك قرار دارند .خيلى از اين خودكشىها
ناشى از حاملگى است ،كه نظام اجتماعى
ما آن را تا حد يك جُ رم تنزل مىدهد .ولى
خودكشىهاى ديگر ناشى از ارضاء نشدن
غرايز جنسى هستند ،كه معموﻻ با عبارت
مطبوع »عشق نوميد شده« به آن اشاره مىشود.
و اكنون به چند آمار دربارهى ميزان ديوانگى،
كه از صفحه ى  ٤٧ترجمهى انگليسى كتاب
ببل استخراج شده است :در شهر هانوفر١٨٨ ،
بيمار روانى زن وجود دارد؛ اين ،يعنى يك
بيمار روانى براى هر  ٤٥٧زن مجرد و يك
بيمار روانى براى هر  ١٣١٦زن مزدوج؛ در
ايالت ساكسونى ٢٤٠ ،بيمار روانى زن مجرد
به ازاى هر يك ميليون زن مجرد سالم و
 ١٢٥بيمار روانى زن متاهل به ازاى هر يك
ميليون نفر زن متاهل وجود دارد .در پروس،
در سال  ،١٨٨٢براى هر ده هزار مرد مجرد،
)(١٢
 ٣٢/٢مرد روانى مجرد ٩/٥ ،مرد متاهل روانى،
 ٢٩/٣بيمار روانى زن مجرد و  ٩/٥زن روانى و باﻻخره ،در رابطهى مهم با اين موضوع ،بايد
يادآور شويم كه شواهد پزشكى جمع آورى
متاهل وجود داشت.
وقت آن فرا رسيده است ،كه هم مردان و شده نشان مىدهد كه تا آن جا كه به موضوع
هم زنان دريابند كه كشتن غريزهى جنسى حفظ عصمت برمىگردد ،زنان بيش از مردان
هميشه با فاجعه دنبال مىشود .احساسات رنج مىبرند.
افراطى مضر است .ولى افراط مقابل آن ،نكتهى ديگرى كه پيش از پرداختن به آخرين
يعنى كشتن غريزهى طبيعى انسانى نيز مضر موضوع اين نوشته مايليم به آن بپردازيم،
است ...و با اين وجود هنوز هزاران زن از چيزى است كه نتيجهى نظام كنونى ماست:
ملتهبترين شرايط عبور مىكنند ،تا به قربانى منظورمان فحشا است .اين شر  -همان طور
نظام اجتماعى ما تبديل شوند؛ هزاران زن كه قبﻼ گفتيم -در برخى از كشورهاى اروپايى
هر ماه و هر سال فريفته مىشوند و »دوران به رسميت شناخته شده و قانونى است .آن
عنفوان جوانى برگشت ناپذير« خود را از چه كه شايد گفتن آن ،بيان يك دوباره گويى
دست مىدهند .از اين رو ما  -و در اين مورد باشد ،اين است كه طرف داران اصلى فحشا،
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طبقهى متوسط است .از اشرافيت البته انتظار
نمىرود ،ولى اين كامﻼ به بخش اصلى نظام
شنيعى كه از سرمايه داران »عمدتا پاك دامن«،
مرفه و محترم تشكيل مىشود ،مربوط است.
اين صرفا به تمركز باﻻى ثروت و عادت ناشى
از آن براى خوش گذرانى ناشى نمىشود.
دليل عمده اين است ،كه در جامعهاى كه
متكى به سرمايه است و بنابراين در مركز
آن طبقهى متوسط سرمايه دار وجود دارد،
طبيعى است كه فحشا به عنوان يكى از
بدترين نتايج چنين جامعهاى اساسا توسط
همين طبقه مورد حمايت قرار گيرد .اين
حقيقت ما را به اخﻼقياتى مىرساند ،كه ما اين
بار به يك شكل ديگر آن را تاكيد مىكنيم...
براى رفع فحشا بايد از شر همهى آن شرايط
اجتماعىاى كه بانى آن است ،خﻼص شد.
مﻼقاتهاى شبانه با فحشا ،اسكان كسانى
كه محنت زده هستند ،و همهى تﻼشهاى
خوش نيتى كه براى دست و پنجه نرم كردن
با اين معضل ناراحت كننده صورت مىگيرد،
همان طور كه خود مبتكران اين تﻼش ها
نوميدانه اعتراف مىكنند ،به عبث است .و
اين تﻼشها عبث هم خواهد ماند ،تا وقتى
نظام توليدىاى پا بر جاست؛ كه يك جمعيت
مازاد كار توليد مىكند و به خلق مردان و زنان
مُجرمى مىانجامد ،كه متاسفانه به راحتى از
طرف جامعه »طرد شدهاند« .سوسياليستها
مىگويند با خﻼص شدن از شر اين نظام،
يعنى نظام توليدى سرمايه دارى ،فحشا نيز
از بين مىرود.
اين ما را به نكتهى آخرمان مىرساند .ما
سوسياليست ها چه مى خواهيم؟ ما انتظار
چه چيزى را داريم؟ چه چيزى است كه ما
از وقوع آن به اندازهى طلوع صبح گانهى
خورشيد مطمئن هستيم؟ چه تغييرات
تكاملىاى در جامعه ممكن است ،كه فى الحال
ما زمينه هاى آنها را مىبينيم؟ و چه تغييراتى
در وضعيت زنان ،در نتيجهى اين تغييرات
تكاملى ،از نظر ما قابل پيش بينى است؟ اجازه
بدهيد بدوا خودمان را از هر گونه پيش گويى
پيامبرگونه معاف كنيم .ولى آن كس كه با اتكا
به استدﻻل دربارهى سير يك رشته پديده هاى
قابل مشاهده ،نتايج اجتناب ناپذير آنها را
متوجه است ،به هيچ وجه پيامبر نيست .يك
فرد همان قدر پيش گويى مىكند ،كه وقتى
دربــاره ى يك موضوع قطعى شرط بندى
مىكند .براى ما روشن است كه در جامعهى
آلمان  -مانند انگلستان  -زمين دارى آزاد كه
زمانى اساس آن را تشكيل مىداد به نظام
نگاه  -دفتر سى و هشتم

فئودالى منجر شده و اين نظام با سرمايه دارى
جايگزين گرديده و بنابراين ،اين نظام آخرى
نيز مانند نظام هاى قبل از آن ابدى نيست،
بلكه به نظام سوسياليستى تغيير خواهد كرد.
به عبارت ديگر ،همان طور كه برده دارى به
نظام فئودالى ،و نظام فئودالى به بردگى مزدى
كنونى تحول يافت ،نظام بردگى مزدى نيز به
شرايطى تغيير خواهد كرد كه همهى ابزار
توليد ديگر نه متعلق به برده دار ،يا ارباب
فئودال و يا ارباب بردگان مزدى  -يعنى
سرمايه دار -بلكه به كُل جامعه تعلق خواهد
داشت.
در مقابل آنان كه با اين ادعاى ما مىخواهند
به تمسخر و طعنه جواب دهند ،ما معترفيم كه
تا آن جا كه به جزئيات جامعهى سوسياليستى
برمىگردد ،ما همان قدر آمادهايم دربارهى
آنها صحبت كنيم كه اولين سرمايه داران
مىتوانستند دربارهى جزئيات نظامى كه خلق
كردند ،صحبت كنند .هيچ چيز سطحى بودن و
غير منصفانه بودن درك ناچيز از سوسياليسم
را بيش از سر و صداى مبتذل دربارهى اعﻼم
جزئيات دقيق شرايط اجتماعى اى كه ما
معتقديم جهان به طرف آن در حركت است،
نشان نمىدهد .هيچ مدافع يك حقيقت جديد
و بزرگ و همين طور هيچ يك از طرف داران
چنين كسى نمىتوانند اين حقيقت را در
همهى تنوعات آن تعيين كنند .آيا داشتن
چنين توقعى معادل اين نيست ،كه كسى
كشف نيروى جاذبه توسط نيوتن را رد كند،
به اين علت كه او در زمان خود نتوانسته بود با
استفاده از اين تئورى وجود سيارهى نپتون را
اعﻼم كند؟ يا مثل اين نيست كه كسى تئورى
انتخاب طبيعى داروين را رد كند ،به اين علت
كه در اين تئورى جايگاه غريزه هنوز روشن
نشده است؟ و اين البته دقيقا كارى است،
كه مخالفين معمول سوسياليسم همواره با
يك متانت پوچ انجام مىدهند .چنين افرادى
فراموش مىكنند كه در مقابل هر دشوارى
و محنتى كه به باور آنها از اجتماعى شدن
وسايل توليد ناشى مىشود ،يك دوجين بدتر
از آن فى الحال در جامعهى پوسيده ى كنونى
وجود دارد.
پس چه چيزى است ،كه ما با اطمينان فكر
مىكنيم صورت خواهد گرفت؟ ما تاكنون از
سير تفكر ببل كه كار مدلل او ،ما را در شروع
آن قرار داده بود ،استفاده كرديم و بنابراين،
براى پاسخ به اين سئوال با كمال رضايت
و شوق به خود او برمىگرديم .در پاسخ به
سئوال فوق ،او مىنويسد:
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ما نه از خود و نه از مخالفينمان اين را مخفى
نگه نمىداريم كه اولين قدم براى ايجاد چنين
جامعهاى ،ضبط مالكيت خصوصى بر زمين
و همهى ابزار توليد است .با چنين اقدامى،
دولت نيز به مفهوم كنونى آن الغا خواهد شد.
تا آن جا كه به خلط اهداف ما برمىگردد ،هيچ
چيز معمول تر از باور آن دسته از افراد گيج
نيست كه فكر مىكنند تغييراتى كه ما طالب
آنها هستيم ،مىتواند توسط نظام دولتى فعلى
برقرار و متعاقبا حفظ شود .ا ُرگان دولت در
شرايط كنونى ،يك سازمان قهرى براى حفظ
شرايط حاضر مالكيت و سيادت اجتماعى
ناشى از آن است .نمايندگان چنين اُرگانى،
يك تعداد قليل از مردان طبقهى متوسط و
مرفه هستند كه براى دريافت حقوقهاى
بسيار باﻻى غير معمولى با يك ديگر رقابت
مىكنند .دولت تحت سوسياليسم  -اگر واقعا
هنوز چنين لغتى كه با يك پديدهى تاريخى
زشت تداعى مىشود -كماكان معمول باشد،
ظرفيت سازمان يافته ى جامعه ى كارگران
است .ماموران چنين نهادى ،از شرايط زندگى
يك سانى با ساير هم كاران خود برخوردارند.
جدايى كار و هنر ،تناقض كار فكرى و يدى -
يعنى آن چه كه روح هنرمندان را آزار مىدهد،
بدون آن كه خود آنها از علل اقتصادى چنين
محنتى مطلع باشند -از بين خواهد رفت.
و اكنون ما به اين سئوال مىرسيم ،كه موقعيت
آتى زنان و در نتيجه نژاد بشرى چگونه با
اين تغييرات دگرگون مىشود؟ يكى دو چيز
است كه ما از آنها كامﻼ مطمئن هستيم .در
ساير موارد سير تكامل جامعه خود به طور
اثباتى دربارهى آنها تصميم خواهد گرفت،
هر چند هر كدام از ماها ممكن است نظرات
خودش را دربارهى هر يك از اين موارد داشته
باشد .قطعا برابرى براى همه ،مستقل از تمايز
جنسى ،معمول خواهد شد .از اين رو ،زنان
ديگر مستقل خواهند شد و تحصيﻼت و
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امكانات آنان با مردان يك سان خواهد شد.
هر زنى كه مانند هر مرد ديگرى از سﻼمت
جسم و روان برخوردار باشد )و چقدر تعداد
چنين زنانى به سرعت افزايش خواهد يافت!(
يك ،دو يا سه ساعت از وقت اجتماعى خود
را صرف نيازهاى جامعه مىكند و مابقى
وقت اش براى خود او باقى مىماند .از آن
پس او آزاد است كه از اين وقت براى هنر
و علم ،ياد دادن و نوشتن ،و يا تفريح در هر
شكل ديگرش استفاده كند .فحشا به هم راه
دﻻيل اقتصادىاى كه موجب آن است ،و در
شرايط كنونى آن را ضرورى هم كرده است،
از بين خواهد رفت.
اين كه آيا در جامعهى سوسياليستى ،تك
زوجى يا چند زوجى معمول خواهد بود،
يكى از آن جزئياتى است كه ما فقط مىتوانيم
دربارهى آن به عنوان فرد اظهار نظر كنيم .اين
موضع آن قدر با اهميت است ،كه نمىتوان
به آن در ميان گرد و غبار مسموم كنندهى
نظام سرمايه دارى پاسخ داد .به باور شخصى
ما ،تك زوجى دست باﻻ را پيدا خواهد كرد.
تقريبا به تعداد مساوى مرد و زن وجود دارد
و تركيب كامل ،متوازن و با دوام دو نفر،
حالت ايده آلى است .چنين حالتى ،كه تقريبا
در شرايط كنونى غير قابل حصول است ،به
چهار عامل احتياج دارد .اينها شامل عشق،
احترام ،نزديكى فكرى و برخوردارى از
ضروريات زندگى است .هر كدام از اين چهار
عامل در نظامى كه ما به طرف آن در حال
حركت هستيم ،ممكنتر از جامعهاى است كه
فعﻼ »وجود ما در آن قرار دارد« .عامل چهارم،
يعنى برخوردارى از ضروريات زندگى براى
همه ،در جامعهى آينده تامين است.
همان طور كه ابسن ) (Ibsenدر كتاب »خانه ى
يك عروسك« از زبان هلمر ) (Helmerخطاب
به نورا ) (Noraمىگويد:

ولى قرض و وام گرفتن براى كسى كه ديگر نه
يك فرد منزوى ،بلكه عضوى از جامعه است،
ديگر رُخ نخواهد داد .تا آن جا كه به نزديكى
فكرى برمىگردد ،تحصيﻼت يك سان براى
زنان و مردان و پرورش مختلط آنها تا زمانى
كه با يك ديگر هم زى شوند ،سطح باﻻترى از
چنين نزديكىاى را ممكن مىسازد.
گفتهى آن زن جوانى كه در منظومهى شعر
»در خاطرات« تنى سون ) (Tennysonگفته
،
بود:
نگاه  -دفتر سى و هشتم

ديگر يك اسطوره خواهد شد .هر كس ديگر
ياد گرفته است ،كه هيچ عشقى بدون فهم
نيست .و عشق و احترام كه به آنها نياز
است و در شرايط فعلى به علت بزه كارى و
كمبودهايى كه محصول نظام تجارى جامعه
است از بين مىروند ،هر چه آسانتر در
جامعهى آينده به دست مىآيند و تقريبا هيچ
وقت از بين نخواهند رفت .رابطهى بين مرد
و زن اساسا يك رابطهى طبيعى خصوصى
خواهد بود ،بدون آن كه يك مامور دولتى در
آن دخالت كند .زن ديگر بردهى مرد نخواهد
بود ،بلكه برابر اوست .و طبعا ديگر به طﻼق
هم احتياجى نيست.
آيا آن طور كه ما فكر مىكنيم ،تك زوجى
بهترين شكل رايج در چنين جامعهاى خواهد
بود؟ نمىدانيم ،ولى مطمئن هستيم كه بهترين
شكل چنين رابطهاى توسط شعور جمعى
كه ديگر پخته تر و غنى تر از ماست ،تعيين
خواهد شد .ما به همان اندازه مطمئن هستيم،
كه هر چه چنين شكلى گرفته باشد ،ديگر
معاملهى پاياپايى كه در دوران تاسف بار ما به
نام ازدواج صورت مىگيرد و در آن اين زن
است كه مجبور است تك زوجى را رعايت
كند ،نخواهد بود .مهمتر از هر چيز ،ما مطمئن
هستيم كه دو نفرين بزرگى كه باعث برهم
زدن رابطهى مرد و زن هستند ،از بين خواهند
رفت .اين دو نفرين ،يكى رفتار متفاوت در
قبال زنان و مردان است و ديگرى عدم بيان
حقيقت .ديگر شرايطى وجود نخواهد داشت،
كه قوانين متفاوتى براى زنان و مردان وجود
داشته باشد .اگر جامعه ى آينده  -مانند
جوامع كنونى اروپا -اين را حق مرد بداند
كه عﻼوه بر همسر خود ،معشوقه هم داشته
باشد ،در آن صورت همان آزادى شامل
زنان نيز خواهد شد .همين طور ،پنهان كارى
شنيع و دروغ گويى مداوم كه زندگى در اكثر
خانه هاى انگليسى را به يك دورويى سازمان
يافته تبديل كرده ،ديگر وجود نخواهد داشت.
آن چه نظر پخته و فكر شدهى جامعه باشد،
به طور منصفانه و آشكارى انجام خواهد شد.
زن و شوهر مىتوانند كارى بكنند كه امروز
تعداد بسيار كمى از آن برخوردارند:

٧٠

***
توضيحات:
 -١آگوست ببل يكى از بنيان گذاران حزب
سوسيال دموكرات آلمان و يكى از رهبران
برجستهى جنبش كارگرى آلمان و جهان بود.
او در سال  ١٨٦٦به »سازمان جهانى مردان
كارگر« ،موسوم به انترناسيونال اول ،پيوست
و در سال  ١٨٦٧به رهبرى اتحاد سازمانهاى
كارگرى آلمان انتخاب شد .ببل ،ليبكنخت،
و و .براكه ،حزب سوسيال دموكرات آلمان
)موسوم به حزب ايزناخيستها( را در سال
 ١٨٦٩تاسيس كردند .او در سال ١٨٧٢
براى دو سال به اتهام جُ رم ساختگى خيانت
به ميهن به زندان محكوم شد .ببل يكى
از رهبران سوسيال دموكرات در مبارزهى
دوازده سالهىشان در مقابل قانون بر عليه
سوسياليست ها بود ،قانونى كه از طرف
بيسمارك صدراعظم آن زمان آلمان معمول
شد و هر گونه فعاليت سوسيال دموكراتها
را منع مىكرد .ببل نقش مهمى در اشاعهى
ماركسيسم در جنبش كارگرى آلمان داشت
و يكى از بنيان گذاران انترناسيونال دوم بود.
يكى از مهم ترين آثار نظرى او كتاب »زنان
و سوسياليسم« است ،كه در سال ١٨٧٩
منتشر شد؛
 -٢كتاب آگوست ببل تحت عنوان »زنان و
سوسيالسم« براى اولين بار در فوريه ى ١٨٧٩
در ﻻيپزيك منتشر شد .در روز بيست و چهارم
مارس همان سال ،اين كتاب مطابق قانون ضد
سوسياليستهاى بيسمارك ،كه در اكتبر ١٨٧٨
معمول شده بود ،ممنوع شد .ببل مجبور شد
كه براى هشت چاپ بعدى كتاب ،عنوان آن را
عوض كند .عنوان جديد كتاب »زنان ،گذشته،
حال و آينده« بود .اولين ترجمهى انگليسى
اين كتاب ،تحت اين عنوان منتشر شد؛
 -٣نويسندگان مقاله در اين جا از عنوان
مختصر كتاب ببل استفاده كردند؛
 -٤نويسندگان مقاله به حزب سوسيال
دموكرات كارگران آلمان اشاره دارند ،كه در
سال  ١٨٦٩در ايزناخ تاسيس شد و متعاقبا
در كنگره ى وحدت گوتا ،در سال ،١٨٧٥
نام خود را به حزب سوسياليست كارگران
آلمان تغيير داد؛
 -٥اثر فردريك انگلس تحت عنوان »منشاء
خانواده« براى اولين بار به آلمانى در زوريخ
در سال  ١٨٨٤منتشر شد و براى بار نخست به
انگليسى در ابتداى قرن بيستم در آمريكا منتشر
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سازش و انحراف خواهند شد؛ و يك شاخه ى
آنارشيست ،كه اصوﻻ با همه ى سياست هاى
مربوط به راى گيرى مخالف بود.
النور ماركس و ادوارد اولينگ به عنوان
طـــرف داران محكم اصــل مشاركت در
كمپين هاى سياسى ،در اقليت كوچكى در
حزب بودند .در سال  ١٨٩٣ميﻼدى» ،حزب
كارگر مستقل« ) (ILPبنيان گذارى شد .النور
در كنفرانس افتتاحيه ى آن به عنوان ناظر و
ادوارد به عنوان يكى از نمايندگان حزب
شركت كردند .متاسفانه به دليل نفوذ قوى
مسيحيت در »حزب كارگر مستقل« ،هدف
سمت دهى آن به سوى گرايش ماركسى
ناموفق ماند .و از اين رو ،در سال ١٨٩٧
ميﻼدى ،النور و ادوارد سرانجام اين حزب را
ترك كرده ،و به هم راه بيش تر اعضاى قديمى
مجددا به »فدراسيون سوسيال دموكرات«
) (SDFپيوستند.
ادوارد ايولينگ )١٨٩٨ـ (١٨٤٩يك مدرس
برجسته ى بيولوژى و سخن گوى معروف
تئورى تكامل داروين و آته ئيسم )انكار خدا(
بود .وى كتب و جزوات بسيارى نوشت.
ادوارد ،پس از سال ها فعاليت و زندگى
مشترك با النور ،در سال  ١٨٩٥به دليل
نارحتى كليوى به شدت بيمار مى شود و النور
چندين ماه از او مراقبت مى كند .ولى پس از
بهبودى ،وى النور را به خاطر يك هنرپيشه
ترك مى كند و النور را مى آزارد .ادوارد در
سال  ١٨٩٨مجددا بيمار مى شود و اين بار نيز
النور از او مراقبت مى كند .اما ادوارد پس از
بهبودى مجددا النور را ترك مى نمايد .النور
اين بى وفايى را تاب نمى آورد و خودكشى
مى كند .ادوارد ايولينگ ،كه به خاطر رفتارهاى
نامناسب اش اين بار كامﻼ از جنبش كارگرى
رانده شده بود ،باز هم بيمار شده و سرانجام
در آگوست  ١٨٩٨فوت مى كند.
***

شد .در اين جا ،النور ماركس  -اولينگ اين تز بشريت ،كه از گذشته شروع و به حال و آينده
انگلس را به كار مىبرد ،كه روابط خانوادگى مىرسد را توصيف مىكند؛
***
تاريخا متعين هستند و لذا قابل تغييرند؛
 -٦فرانسيس بيكن ،فيلسوف ،سياست مدار
و حقوق دان انگليسى بود .كارل ماركس جنى حوليا النور ماركس ،كه در شانزدهم
از او »به عنوان پدر ماترياليسم انگليسى ژانويه ى  ١٨٥٥به دنيا آمد و در سى و يكم
و همه ى علوم آزمايش گاهى جديد« ياد مارس  ١٨٩٨وفات يافت ،فرزند ششم و
كرده بود؛ زيرا وى به طور پيگيرى از مبانى آخرين فرزند ماركس بود.
ماترياليستى حمايت مىكرد ،روش تجربى را اثر مشهور او با عنوان »چگونه بايد سازمان
به عنوان مبناى شناخت به رسميت مىشناخت يابيم؟« ،كه در سال  ١٨٩٢ميﻼدى خطاب به
و سيادت انسان بر طبيعت را هدف علم جنبش زنان سوسياليست اتريش نوشته شده
مىدانست .از اين رو ،بيكن اساس امپريسيسم بود ،هنوز حاوى بسيارى نكات آموزنده و
قابل تامل است.
انگليسى را بنا گذاشت؛
 -٧نويسندگان مقاله در اين جا به جان در هفده سالگى ،النور عاشق خبرنگار
استوارت ميل اشاره دارند ،كه در بيستم ماه فرانسوى به نام ليساگارى شد ،كه پس از
مه  ١٨٦٧در سخنرانىاى كه خطاب به مجلس شكست انقﻼب كمون پاريس ناگزير به
عوام انگليس كرد ،بر لزوم برخوردارى زنان از خروج از فرانسه شده بود و به لندن پناه آورده
حق راى تاكيد نمود .متن سخن رانى او متعاقبا بود .بعدها النور با ليساگارى در كار نوشتن
در همان سال به صورت يك جزوهى جداگانه كتاب »تاريخ كمون  «١٨٧١هم كارى كرد و
منتشر شد .ميل از حدودا سال  ١٨٣٠به سپس كتاب را به زبان انگليسى ترجمه نمود.
وضعيت اجتماعى و سياسى زنان پرداخته بود .با اين همه ،النور پس از مدتى به دوستى خود
ايده هاى او به شدت از هريت تيلر ،فمينيست با ليساگارى خاتمه داد.
و يكى از پيش كسوتان جنبش رهايى زنان در گفتنى است كه ماركس پيش از مرگ خود،
آن زمان ،تاثير گرفته بود» .انقياد زنان« ،كه در كار اتمام و انتشار دست نوشته هاى »كاپيتال«
سال  ١٨٦٩منتشر شد ،يكى از مهمترين آثار و نيز ترجمه ى انگليسى آن را به النور واگذار
مشترك آنها بود .سخن رانى ميل در مجلس نمود .يك سال بعد از مرگ پدر ،در سال
 ١٨٨٤ميﻼدى ،النور به »فدراسيون سوسيال
عوام متكى به ايده هاى اين كتاب بود؛
 -٨ﻻيحه اى براى جلوگيرى از امراض دموكرات« ) (SDFپيوست و طى همين فعاليت
واگيردار در ارتش در سال  ١٨٦٤به مجلس با ادوارد اَوِلينگ آشنا شد و دوستى و زندگى
انگليس ارائه شد .هدف اصلى اين ﻻيحه ،مشترك اين دو تا آخر عمر ادامه يافت.
معاينهى اجبارى همهى فواحش بود .اين پس از انشعاب در فدراسيون ،النور به هم راه
ﻻيحه در سال  ١٨٦٩تصويب شد و عنوان ادوارد» ،اتحاد سوسياليست« را بنيان گذارى
»قانون بيمارى هاى واگيردار« به آن اطﻼق كردند .النور در اين دوره به طور منظم ستونى
با عنوان »سابقه ى جنبش انترناسيوناليست
گرديد؛
» -٩طبقه ى متوسط« در اين جا عبارت انقﻼبى« در نشريه ى ماهانه ى »اتحاد
سوسياليست« به نام »كامانوِل« مى نوشت.
ديگرى براى »بورژوازى« است؛
 -١٠كﻼرا زتكين كه مجبور شده بود به در سال  ١٨٨٤ميﻼدى ،النور با يك زن نقاش
پاريس مهاجرت كند ،به اين پديده در نوشتهى و عضو »اتحاديه ى صنفى كارگران زن« به نام
خود تحت عنوان »دانش جويان دختر روسى« كِلِمِنتينا بلَك آشنا شد و از آن پس با مسايل توضيح »نگاه« :ترجمه ى اورژينال براى
اشاره مىكند .نوشتهى مذكور در سال  ١٨٨٨اين اتحاديه درگير گشت .بعدها ،النور اتحاد دفتر ششم »نگاه« ،سپتامبر ،٢٠٠٠
صنفى كارگران شركت گاز را سازمان دهى
در نشريهى »عصر جديد« منتشر شد؛
 -١١نويسندهى اين كتاب ،اوليو شراينر بود .كرد و مقاﻻت متعددى در زمينه ى مسايل
كتاب او در سال  ١٨٨٣منتشر شد و به گرمى كارگرى نوشت.
از طرف جنبش رهايى زنان مورد استقبال قرار در اواخر دهه ى هشتاد ميﻼدى» ،اتحاد
گرفت .النور ماركس ،اوليو شراينر را شخصا سوسياليست« بين دو گروه مخالف تقسيم شد:
طرف داران و مخالفين عمل سياسى .گروه
مىشناخت؛
 -١٢پرسى شلى ،شاعر انگليسى بود .شعر او مخالفين عمل سياسى خود به دو گروه تقسيم
تحت عنوان »ملكه ماب :يك شعر فلسفى« مى شد :يك گروه معتقد بود كمپين هاى
در سال  ١٨١٣منتشر شد و ديد او از تاريخ پارلمانى به گونه ى اجتناب ناپذيرى منجر به
نگاه  -دفتر سى و هشتم
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دنباله روان ماترياليسم تاريخى كه توجه و
تحقيق در مورد بحث مسالهى برترى يك
جنس بر جنس ديگر ،و يا بحث دربارهى
سنجش مغزها و مقايسهى ساختار روانى
مــردان و زنــان را به بــورژوازى واگــذار
مىكنند ،مشخصات طبيعى هر جنس را به
طور دربست پذيرفتهاند .آنها معتقدند كه
هر فردى ،چه مرد و چه زن ،براى رسيدن
به خودمختارى كامل و آزاد و براى رسيدن
به وسيع ترين زمينه هاى پيش رفت و تامين
همهى تمايﻼت طبيعى خود ،يك فرصت
واقعى دارد .دنباله روان ماترياليسم تاريخى،

كارگر گامى است كه انسان را به سوى قلمرو
آزادى و برابرى اجتماعى هدايت مىكند .هر
حقى كه زن كارگر به دست مىآورد ،وى را
به هدف معين رهايى كامل نزديك مىكند.
اولين بار اين سوسيال دموكراسى بود ،كه
مطالبه ى برابرى حقوق زنان با مردان را
در برنامه ى خود گنجاند .حزب ،هم در
سخن رانىها و هم در نوشته ها ،هميشه و همه
جا از بين بردن قيد و بندهايى كه بر زندگى
زنان تاثير مخرب مىگذارد را مطالبه كرده
است .اين فقط تاثير حزب است ،كه افراد
و احزاب ديگر و دولتها را مجبور كرده

سيستم بوروكراتيك مدرن.
به هر حال ،فمينيستهاى ما در مطالبات شان
براى برابرى سياسى ،مانند خواهران شان
در كشورهاى ديگر ،هستند .براى آن ها،
افق وسيعى كه توسط آمــوزش سوسيال
دموكراتيك باز شده ،غريبه و غيرقابل درك
است .فمينيستها در جست وجوى برابرى در
چهارچوب جامعهى طبقاتى موجود هستند؛
آنها به هيچ وجه به اركان اين جامعه حمله
نمى كنند؛ آن ها فقط براى حقوق ويژه ى
خود مىجنگند ،بدون اين كه حقوق ويژه و
امتيازات موجود در جامعه را به مبارزه بطلبند.

ز مینه ھا ی ا جتماعی مسا لهی ز ن
الكساندرا كولنتاى
ترجمه و تلخيص :پروين اشرفى

وجود مسالهى مشخص زن  -جدا از مسايل
عمومى اجتماعى  -در دوران ما را رد مىكنند.
اما فاكتورهاى اقتصادى مشخصى در پس
مسالهى فرودستى زنان وجود داشتهاند و
خصوصيات طبيعى يى در اين پروسه به
مثابه فاكتورهاى فرعى عمل مىكرده است.
تنها ناپديد شدن چنين فاكتورهايى و تكامل
تدريجى آن نيروها در گذشته كه باعث
كنترل زنان شدند ،قادر است كه در وضعيت
اجتماعى زنان به شيوهاى اصولى تاثير گذاشته
و آن را تغيير دهد .به عبارت ديگر ،زنان فقط
مىتوانند در دنيايى كه مطابق آرايش اجتماعى
و توليدى نوينى سازمان دهى گردد ،كامﻼ آزاد
و برابر شوند.
البته اين بدان معنى نيست ،كه پيش رفت
جزيى در زندگى زنــان در چهارچوب
سيستم كنونى غيرممكن مىباشد .راه حل
راديكال مسالهى كارگران ،فقط با بازسازى
روابط توليدى كنونى ممكن است .اما آيا
اين امر ما را از تﻼش براى رفرمهايى كه در
خدمت برآوردن منافع عاجل كارگران است،
بازمىدارد؟ برعكس ،هر دستاورد طبقهى
نگاه  -دفتر سى و هشتم

به اين خاطر ،ما نمايندگان جنبش زنان بورژوا
را متهم به عدم درك اين موضوع نمىكنيم؛
چرا كه بينش آنها در مورد همه چيز ،به
طور اجتناب ناپذيرى ،از موضع طبقاتى آنها
نشئات مىگيرد.

است رفرمهايى را به نفع زنان انجام بدهند.
در روسيه ،اين حزب نه تنها از نظر تئوريك
مدافع زنان است ،بلكه هميشه و همه جا به
اصول برابرى زنان نيز وفادار مىباشد.
چه چيزى مانع حمايت »هواداران حقوق
برابر« ما از اين حزب قوى و با تجربه در
اين مورد معين مىشود؟ واقعيت اين است ،مبارزه براى استقﻼل اقتصادى
كه آنها هر قدر هم »راديكال« باشند ،هنوز بايد اول از همه از خود بپرسيم ،آيا در
به طبقهى خود  -يعنى طبقهى بورژوا -وفادار جامعهاى كه مبتنى بر تضاد طبقاتى است،
هستند .در اين لحظات ،آزادى سياسى يك جنبش متحد زنان امكان پذير است يا
براى رشد و قدرت بورژوازى روسيه ،يك نه؟ اين واقعيت كه زنانى كه در جنبش رهايى
پيش شرط حياتى است .بدون آن همه ى شركت مىكنند ،يك تودهى يك دست را
رفاهيات اقتصادى اخير تبديل به وضعيتى نمايندگى نمىنمايند ،بر هر ناظر بى غرضى
مىشود ،كه گويا بر روى ماسه ساخته شده روشن است.
است .خواست برابرى سياسى براى زنان ،دنياى زنان ،هم چون دنياى مردان ،به دو كمپ
ضرورتى است كه ريشه در خود زندگى دارد .تقسيم شده است :منافع و آمال يك گروه از
شعار »دست رسى به مشاغل« ،ديگر كفايت زنان ،آنان را به طبقهى بورژوا نزديك مىكند؛
خود را از دست داده است .تنها شركت در حالى كه گروه ديگر با پرولتاريا و خواست
مستقيم در دولت است ،كه نويد كمك به وى براى رهايى  -كه در عين حال شامل
ارتقاى وضعيت اقتصادى زنان را مىدهد .از حل كامل مسالهى زن نيز مىباشد  -ارتباط
اين روست ،تمايﻼت سودايى زنان بورژوازى نزديكى دارد .اگر چه هر دوى اين كمپها به
متوسط براى كسب امتياز و خصومت آنها با دنبال شعار »آزادى زنان« هستند ،اما اهداف

٧٢

www.negah1.com

و منافع آنها متفاوت است .هر گروهى،
ناخودآگاه از منافع طبقهى خود شروع مىكند؛
منافع طبقهاى كه رنگ و سرشت طبقاتى به
خصوصى به اهداف و وظايفى كه خود مقرر
مىدارد ،مىدهد.
به هر حال ،هر قدر هم مطالبات فمينيستها
ظاهرا راديكال باشد ،نبايد اين واقعيت
ناديده گرفته شود كه فمينيستها به خاطر
خاست گاه طبقاتىشان نمىتوانند براى تغيير
اساسى ساختار اقتصادى و سياسى كنونى
جامعه مبارزه كنند؛ تغييرى كه بدون آن ،آزادى
زنان نمىتواند تكامل يابد.
اگر چه در مواقع معينى ،وظايف كوتاه مدت
زنان همهى طبقات اجتماعى بر هم منطبق
مىشود ،اما اهداف نهايى اين دو كمپ شديدا
متفاوت هستند .اهدافى كه در درازمدت،
جهت جنبش و تاكتيك رهايى  -كه بايد مورد
استفاده قرار بگيرند -را تعيين مىكنند .اگر
براى فمينيستها كسب حقوق برابر با مردان
در چهارچوب جهان سرمايه دارى معاصر،
به خودى خود پايانى كنكرت و مناسب را
نمايندگى مىكند ،براى زنان پرولتاريا اما
برابرى حقوق در دوران كنونى ،تنها ابزارى
است براى پيش رفت مبارزه عليه بردگى
اقتصادى طبقهى كارگر .فمينيستها ،مردان
را به عنوان دشمن اصلى مىبينند؛ زيرا مردان
همهى حقوق و امتيازات اجتماعى را به طور
غيرمنصفانهاى غصب كرده و فقط زنجيرها
و انجام تكاليف مقرر را براى زنان باقى
گذاشتهاند .براى فمينيست ها پيروزى زمانى
حاصل مى گردد ،كه امتيازات ويژه اى كه در
گذشته مردان به تنهايى از آن بهره مى بردند،
به »جنس لطيف« هم واگذار بشود .زنان
پرولتاريا ،اما برخورد متفاوتى دارند .آنها
مردان را به عنوان دشمن و ستم گر نمىبينند،
بلكه برعكس آنها مردان را به عنوان رفيقان
خود در نظر مىگيرند .رفيقانى كه رنج روزانه
را با آنها شريك مىشوند و دوشادوش آنها
براى آيندهى بهترى مىجنگند .همان شرايط
اجتماعىاى كه زن را به بردگى مىكشاند،
رفيق مذكر وى را نيز به بردگى وامىدارد.
همان زنجيرهاى نفرت آميز سرمايه دارى،
خواسته هاى آنها را سركوب مىكند و همان
نيز آنها را از لذايذ زندگى محروم مىسازد.
اين درست است ،كه جوانب ويژهى چندى از
سيستم معاصر در مورد زنان به گونهاى دوگانه
عمل مىكنند .اين هم درست است ،كه شرايط
كارگران شاغل ،گاها زنان كارگر را به رقبا و
حريفان مردان كارگر تبديل مى نمايد .اما در
نگاه  -دفتر سى و هشتم

اين اوضاع نامطلوب ،طبقه ى كارگر مى داند
كه چه كسى مقصر است.
زن كارگر ،كه در بدبختى دست كمى از برادر
خود ندارد ،از آن هيوﻻى سيرى ناپذير با
شكمهاى زراندود شده كه فقط در صدد است
همهى شيرهى جان قربانياناش را كشيده و به
قيمت جان ميليونها انسان رشد كند ،متنفر
است .هيوﻻيى كه خود را با همان حرص و
آز برابر بر مرد و زن و كودك تحميل مىنمايد.
و با هزاران بند و رشته ،انسان كارگر را به
هم نزديك و متصل مىكند .از سوى ديگر،
آمال زن بورژوا عجيب و غيرقابل درك به
نظر مىرسد؛ به دل پرولتاريا نمىنشيند؛ و
آيندهى روشنى ،كه چشم همهى انسانهاى
استثمار شده به آن دوخته شده است ،را به
زن پرولتاريا نويد نمىدهد.
اهداف نهايى زنان پرولتاريا البته آنها را از
تمايل به پيش رفت وضعيت شان ،حتا در
چهارچوب سيستم بورژوايى جارى نيز ،باز
نمىدارد .اما از تحقق اين تمايﻼت ،توسط
موانعى كه ناشى از طبيعت سرمايه دارى است،
مداوما جلوگيرى مىشود .يك زن فقط در
دنياى كار اجتماعى هماهنگ و عدالت آميز
مىتواند به برابرى رسيده و واقعا آزاد باشد.
فمينيستها نه مىتوانند و نه مىخواهند اين
امر را درك كنند .به نظر آنها ،وقتى كه برابرى
به طور رسمى توسط قانون پذيرفته شد ،آنها
قادر خواهند بود كه در دنياى كهنهى سركوب،
بردگى و بندگى ،دنياى اشكها و سختىها،
جايى راحت و آسوده براى خودشان دست و
پا كنند .اين امر البته تا جاى معينى هم درست
است .در حالى كه براى بسيارى از زنان
پرولتاريا ،حقوق برابر با مردان ،فقط يك سهم
برابر است از نابرابرى؛ اما براى برگزيدگانى
چند  -يعنى زنان بورژوا -اين برابرى ،به
عﻼوه درها را به روى حقوق تازه و ممتازى
باز مىكند كه تاكنون تنها مردان طبقهى بورژوا
از آن بهره مند بودهاند .هر امتياز تازهاى كه زن
بورژوا كسب مىكند ،به وى اسلحهى ديگرى
براى استثمار خواهر كوچكتر خود مىدهد.
امرى كه به افزايش تقسيم بندى بين زنان دو
كمپ متضاد اجتماعى مىانجامد ،منافع آنها
را در تضادى شديدتر قرار مىدهد ،و آمال
آنها را به طور آشكارترى در تخالف با هم
به صف مىكشد.
پس كجاست آن »مساله ى زن« به طور
عموم؟ كجاست آن اتحاد وظايف و آمالى
كه فمينيست ها اين همه از آن صحبت
مىكنند؟ يك نگاه هوشيارانه به واقعيت نشان
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مىدهد ،كه چنين اتحادى وجود نداشته و
نمىتواند هم وجود داشته باشد .فمينيستها
بيهوده مىكوشند خود را مطمئن سازند ،كه
»مسالهى زن« هيچ ربطى با حزب سياسى آن
ندارد؛ و بنا به گفتهى يكى از فمينيستهاى
راديكال آلمانى،
منطق واقعيتها ما را وادار مىكند ،كه اين
فريب مايهى تسلى فمينيستها را به كنارى
بگذاريم.
شرايط و اشكال توليد ،زنان را  -در طول
تاريخ بشريت  -تحت انقياد در آورده و آنها
را به تدريج به وضعيتى كه مبتنى بر سركوب
و وابستگى آنهاست  -وضعيتى كه تاكنون
موجود مىباشد -كشانده است.
يك تحول بزرگ در كُل ساختار اجتماعى و
اقتصادى ،قبل از اين كه زنان بتوانند شروع
به بازيافتن اهميت و استقﻼل گُم كردهى خود
بنمايند ،ﻻزم بود .مشكﻼتى كه زمانى براى
بيشترين تعداد متفكران با استعداد خيلى
سخت به نظر مىرسيد ،اكنون توسط شرايط
توليدى بى جان ،اما با قدرت ،حل شده است.
همان نيروهايى كه براى هزاران سال زنان را
به بردگى كشانيدند ،در همان حال در مسير
پيش رفت و حركت به جلو ،آنها را به سوى
آزادى و استقﻼل نيز هدايت كردند.
مسالهى زن براى زن بورژوا ،تقريبا در اواسط
قرن نوزدهم ،يعنى دوران قابل مﻼحظهى بعد
از ورود زنان پرولتاريا به عرصهى كار ،از
اهميت برخوردار شد .تحت تاثير موفقيتهاى
غول آساى سرمايه دارى ،طبقات متوسط
با امواجى از نيازها مواجه شدند .تغييرات
اقتصادى ،وضعيت مالى خرده بورژوازى و
بورژوازى متوسط را بى ثبات كرد و زنان
بورژوا با معماى تهديد كنندهاى روبرو گشتند:
يا قبول فقر و يا كسب حق كار .همسران و
خواهران اين گروه اجتماعى شروع به كوبيدن
درهاى دانش گاه ها ،سالنهاى هنر ،اماكن
روزنامه نگارى و دفاتر موسسات ديگر كرده
و به سوى حرفه هايى كه به روى آنها باز
بود ،جارى شدند .تمايل زنان بورژوا براى
دست رسى به علوم و منافع باﻻتر فرهنگى،
نه در نتيجهى يك نياز اتفاقى و پخته ،بلكه
ناشى از همان مسالهى »نان روزانه« بود.
زنان بورژوا از همان اول با مقاومت سفت
و سخت مــردان روبــرو شدند .يك نبرد
سرسختانه بين مردان شاغل كه به »كار
كوچك راحت« خود دل گرم بودند ،و زنانى
كه به تازگى قدم در راه كسب نان روزانه
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گذاشته بودند ،در گرفت .اين مبارزه زمينهى
ظهور »فمينيسم« را فراهم كرد ،كه به معنى
كوشش زنان بورژوا براى در كنار هم قرار
گرفتن و به كار بردن قدرت مشترك عليه
دشمن  -يعنى عليه مردان  -بود .اين زنان
به محض ورود به عرصهى كار ،خود را با
افتخار »پيش روان جنبش زنان« خطاب كردند.
و فراموش نمودند ،كه براى كسب استقﻼل
اقتصادى ،هم چون استقﻼل در عرصه هاى
ديگر ،بر جاى پاى خواهران جوانتر خود
راه مىرفتند و محصول دستان تاول بستهى
آنان را درو مىكردند.
آيا واقعا مىتوان از جلودارى فمينيستها در
جادهى كار زنان صحبت كرد ،در حالى كه
حتا قبل از اين كه جنبش زنان بورژوا متولد
بشود ،صدها هزار زن پرولتاريا در كشورهاى
مختلف به سوى كارخانه ها و كارگاه ها
سرازير شده و يكى پس از ديگرى بخشهاى
صنايع را درنورديده بودند؟ واقعيت اين است،
كه چون كار زنان كارگر در بازارهاى جهان به
رسميت شناخته شد ،زنان بورژوا قادر گشتند
موقعيت مستقلى را در جامعه اشغال كنند؛
موقعيتى كه فمينيستها خيلى به آن مىنازند.
به سختى مىتوانيم حتا به يك واقعه در تاريخ
مبارزات زنان پرولتاريا براى رشد شرايط
مادى اشاره كنيم ،كه در آن جنبش فمينيستى
به شكل قابل توجهى سهمى داشته باشد .هر
آن چه كه زنان پرولتاريا در زمينهى باﻻ بردن
استانداردهاى زندگى خود كسب كردهاند،
نتيجهى كوشش طبقهى كارگر به طور عموم
و خود زنان پرولتاريا به طور اخص مىباشد.
تاريخ مبارزات زنان كارگر براى شرايط بهتر
كار و براى يك زندگى شايستهى انسان ،تاريخ
مبارزهى پرولتاريا براى آزادى خود است.
هيچ حزبى مانند حزب سوسيال دموكراسى
در دنيا وجود ندارد ،كه حقيقتا موضع دفاع از
زنان را اتخاذ كرده باشد .زن كارگر ،اولين و
جلودارترين عضو طبقهى كارگر است و هر
قدر وضعيت يك عضو خانوادهى پرولتاريا،
رضايت بخشتر و آسايش عمومى وى بيشتر
فراهم باشد ،منفعت طبقهى كارگر  -به مثابه
يك كُل  -در درازمدت بيشتر خواهد بود.
آيندهى بشريت طبيعتا بايد براى آن زنانى
كه در جهت برابرى مىجنگند ،ولى بينش
پرولتاريايى را اتخاذ نكرده و اعتقاد محكمى
به فرا رسيدن يك سيستم عالىتر اجتماعى
ندارند ،تاريك و نامطمئن به نظر آيد .مادامى
كه دنياى سرمايه دارى معاصر هم چنان بدون
تغيير باقى مىماند ،آزادى نيز بايد براى آنها
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ناكامل و ناقص جلوه كند .چه ياسى بايد به
دل اين زنان متفكرتر و حساستر افتاده باشد!
تنها طبقهى كارگر قادر به ابقاى نظم در دنياى
كنونى ،با روابط اجتماعى تحريف شدهى آن،
است .طبقهى كارگر به طور مداوم با گامهاى
محكم و حساب شده به سوى اهداف خود
پيش مــى رود؛ زنان كارگر را به صفوف
خود مىكشاند؛ و زن پرولتاريا شجاعانه در
جادهى خاردار كار قدم برمىدارد؛ پاهايش
خم و بدنش فرسوده مىشود؛ هرچند كه
پرت گاه هاى خطرناكى در طول اين راه وجود
دارند ،اما تنها با انتخاب اين راه است كه زن
پرولتاريا قادر مى شود مسير هدف  -آزادى
واقعى در دنياى جديد كار -را بپيمايد .در
طول اين راه پيمايى سخت به سوى آيندهى
روشن است ،كه زن پرولتارياى تحقير شده
و بردهى لگدمال شدهى بى حقوق ،مىآموزد
روحيهى بردگى خود را دور انداخته و قدم
به قدم خود را به يك كارگر مستقل ،به يك
شخصيت مستقل و آزاد در عشق ،تبديل كند.
اين اوست» ،خواهر جوانتر« ،كه در صف
پرولتاريا مىجنگد .كسى كه براى زن بورژوا
حق كار را كسب مىكند .اين اوست» ،خواهر
جوانتر« ،كه زمينه را براى زن »آزاد« و »برابر«
آينده فراهم مىكند.
پس به چه دليلى زن كارگر بايد در
جست وجوى اتحاد با فمينيستهاى بورژوا
باشد؟ چه كسى در عمل ،در صورت وقوع
چنين اتحادى ،برنده مىشود؟ مسلما اين زن
كارگر نيست ،كه برنده مىشود .وى ناجى
خود است و آيندهى خود را در دست خويش
دارد .زن كارگر نبايد فراموش كند ،و نخواهد
هم كرد ،كه هم چنان كه هدف زنان بورژوا
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تامين آسايش خود در چهارچوب جامعهاى
است كه براى ما آشتى ناپذير است ،هدف ما
نيز اين است كه به جاى دنياى كهنه و منقضى،
دنياى روشن كار جهانى ،هم بستگى رفيقانه،
و آزادى مملو از لذت را بنا كنيم.
ازدواج و مسالهى خانواده
بگذاريد به جنبهى ديگرى از مسالهى زن،
يعنى مسالهى خانواده ،بپردازيم .اهميتى كه
حل اين مسالهى عاجل و پيچيده براى رهايى
واقعى زنان دارد ،به درستى روشن است.
مبارزه براى حقوق سياسى ،براى كسب دكترا
و ديگر درجات آكادميك ،و براى مزد برابر
در مقابل كار برابر ،كُل مبارزه براى برابرى و
آزادى زنان نيست .زنان براى آزادى واقعى
بايد زنجيرهاى سنگين اشكال كنونى خانواده
را از هم پاره كنند؛ خانوادهاى كه كهنه و
سركوب گر است .براى زنان ،حل مسالهى
خانواده از اهميت كمترى نسبت به كسب
برابرى سياسى و استقﻼل اقتصادى برخوردار
نيست .امروزه در خانواده ،كه ساختار آن
توسط آداب و رسوم و قوانين تاييد مىشود،
زن نه فقط به عنوان يك شخص ،بلكه به
عنوان يك همسر و يك مادر نيز سركوب
مىگردد .در بسيارى از كشورهاى دنياى
متمدن ،قوانين مدنى زنان را در موقعيت كم
و بيش وابسته به شوهر قرار مى دهد .و به
شوهر نه تنها حق دست رسى به دارايى وى،
بلكه حق تسلط معنوى و فيزيكى بر وى را
نيز اعطا مىكند.
آن جايى هم كه بندگى رسمى و قانونى به
پايان مىرسد ،فشارى كه ما آن را »افكار
عمومى« نام مىگذاريم ،شروع مىشود .اين
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افكار عمومى ،توسط بورژوازى و با هدف
حفظ »نهاد مقدس مالكيت« خلق و حمايت
مىشود .رياكارى »اخﻼقيات دوگانه« هم
اسلحهى ديگرى است .جامعهى بورژوايى ،با
فساد اقتصادى وحشى خود ،زن را خُ رد مىكند
و حداقل دست مزد را به كار وى مىپردازد.
زنان از حق شهروندى براى دفاع از منافع
خويش محروم شدهاند .در برابر اين وضعيت،
به زنان فقط آلترناتيو سخاوت مندانهى اسارت
ازدواج و يا پذيرش خودفروشى  -حرفهاى
كه در مقابل عموم حقير شمرده شده ،ولى در
خفا تشويق و حمايت مىگردد -داده مىشود.
آيا ضرورى است كه بر روى جوانب تاريك
زندگى زناشويى معاصر و تجربه ى زنان
رنج بر در رابطه با موقعيت شان در ساختار
خانوادهى كنونى تاكيد كنيم؟ ادبيات مملو
است از تصاوير غم انگيز زندگى زناشويى
و خانواده .چند درام روان شناختى به نمايش
گذاشته شده است؟ چند زندگى داغان شده
است؟ در اين جا ،مهم است توجه كنيم كه
ساختار خانوادهى كنونى ،كم و بيش زنان
همهى طبقات و همهى اقشار را سركوب
مىكند .آداب و رسوم و سنن ،زنان جوان
را به هر قشرى كه تعلق داشته باشند ،آزار
مىدهد .قانون ،همهى زنان بورژوا ،همهى
زنان پرولتاريا و زنان دهقان را تحت قيموميت
شوهران شان قرار مىدهد.
اما آيا ما باﻻخره آن جنبه از مسالهى زن را
كشف نكردهايم ،كه مبتنى بر آن زنان همهى
طبقات بتوانند متحد شوند؟ آيا آنها متفقا
نمىتوانند عليه شرايطى كه آنان را سركوب
مىكند ،مبارزه كنند؟ آيا امكان ندارد درد و
رنجى كه زنان  -در اين مرحله  -مشتركا
متحمل مىشوند ،تيزى ضديت طبقاتى را
كُند كرده و براى زنان كمپهاى مختلف،
آمال و اقدامات مشترك فراهم كند؟ آيا بر
اساس آمال و اهداف مشترك ،هم كارى بين
زنان بورژوا و زنان پرولتاريا ممكن نيست؟
فمينيستها دارند براى اشكال آزادتر ازدواج
و براى »حق باردارى« مبارزه مىكنند .آنها
صداىشان را در دفاع از روسپى ،انسانى
كه توسط همه آزار مىشود ،بلند مىكنند.
ببينيد ادبيات فمينيستى تا چه اندازه در
جست وجوى اشكال جديد روابط و مطالبات
پُر شور براى »برابرى اخﻼقى« مرد و زن،
غنى است .آيا اين واقعيت ندارد ،كه اگر چه
زنان بورژوا در محدوده ى آزادى اقتصادى،
در پشت سر ارتش چند ميليونى قدرت مند
زنان پرولتاريا  -كسانى كه پيش گامان راه »زن
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نوين« هستند -لنگ مىزنند ،اما در مبارزه
براى حل مسالهى خانواده ،افتخار را نصيب
خود مىكنند؟
در اين جا ،در روسيه ،زنان بــورژوازى
متوسط  -ارتش مزدبگيران مستقل ،كه در
طول سالهاى  ١٨٦٠به بازار كار پرتاب
شدند -مدتهاست كه در مورد بسيارى
از جنبه هاى مغشوش مسالهى ازدواج ،در
عمل ،آرامش گرفتهاند .آنها شجاعانه به جاى
خانوادهى »ادغام شده« ى ازدواج سنتى كليسا،
انواع روابط كش دارترى كه نيازهاى اين قشر
اجتماعى را برآورده مىكند ،نشاندهاند .اما حل
ذهنى اين مساله توسط زنان منفرد ،وضعيت
را تغيير نداده و تصوير سرتاسر تيرهى زندگى
خانوادگى را تخفيف نمىدهد .اگر نيرويى
در حال داغان كردن خانوادهى كنونى است،
آن نيرو تﻼش بسيار افراد جدا از هم قوىتر
نبوده است؛ بلكه اين نيروهاى بى جان و
مقتدر توليد هستند ،كه زندگى را سرسختانه
بر شالودهى نوينى بنا مىكنند.
مبارزهى قهرمانانهى زنان جوان منفرد دنياى
بورژوازى ،كسانى كه »جرئت عشق ورزيدن«
بدون دستورها و بدون محدوديتها را از
جامعه مطالبه مى كنند ،ناچار است كه به
عنوان نمونه اى براى همه ى زنان پژمرده
در قيودات خانواده به خدمت در آيد.
اين همان چيزى است ،كه توسط بيشتر
فمينيستهاى رهايى طلب ما در خارج از
كشور و برابرى خواهان مترقى ما در داخل
كشور موعظه مى شود .به عبارت ديگر،
مسالهى ازدواج در نظر آنها بدون رجوع به
وضعيت خارج از ازدواج و مستقل از تغييرات
ساختار اقتصادى جامعه حل مىگردد .ديگر
كوششهاى منزوى و قهرمانانهى افراد بس
است .بگذاريد يك زن به سادگى »جرئت«
كند ،تا مشكل ازدواج حل شود.
اما زنان كمتر قهرمان ،سرهاى خود را با
بى اعتمادى تكان مى دهند» .اين ها همه
بــراى آن زنانى عالى اســت ،كه حريف
بطلبند؛ كه قهرمانان داستان هايى هستند،
كه به خاطر استقﻼل بسيار ،دوستان غير
خودخواه ،و كيفيتهاى فوق العاده جذاب
تقديس مىشوند .اما آن هايى كه سرمايه
ندارند؛ كه مزد ناكافى دريافت مىكنند؛ كه
دوستانى ندارند و جاذبهى كمى هم دارند؛
چه مىشوند؟« و مسالهى باردارى كه ذهن
زنى را كه براى آزادى مىستيزد ،به خود
مشغول داشته است ،چه مىشود؟ آيا »عشق
آزاد« مىتواند به مثابه يك پديدهى متداول،
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به مثابه يك نُرم عموما پذيرفته شده ،درك
شود و نه يك نُرم استثنايى فردى ،با در نظر
گرفتن ساختار اقتصادى جامعه ى ما؟ آيا
ممكن است عناصر مالكيت خصوصى را در
ازدواج معاصر ناديده گرفت؟ آيا ممكن است
در يك دنياى فردگرا ،ازدواج قراردادى رسمى
را ،بدون آن صدماتى كه بر منافع زنان دارد،
ناديده انگاشت؟ در هر حال ،قرارداد ازدواج
تضمينى است براى آن كه همهى مشكﻼت
باردارى تنها بر دوش زنان نيفتد .آيا آن چه كه
بر مردان كارگر رفت ،اكنون بر زنان نمىرود؟
حذف قوانين صنفى ،بدون برقرارى قوانين
جديدى كه عمل كارفرماها را تعيين كند،
قدرت مطلق سرمايه بر كارگران را به هم راه
مىآورد .شعار »آزادى قرارداد براى كار و
سرمايه« ،تبديل به وسيلهاى شده است براى
استثمار عريان كارگر توسط سرمايه» .عشق
آزاد« نيز كه مداوما در جامعهى طبقاتى معاصر
مطرح شده است ،به جاى اين كه زن را از
سختى زندگى خانوادگى رها كند ،دقيقا بار
جديدى را بر روى دوش وى مىگذارد؛ بار
مراقبت از كودكان خود ،به تنهايى و بدون
هيچ كمكى.
تنها رفرمهاى پايهاى چندى در زمينهى روابط
اجتماعى است ،كه مىتواند وضعيتى را به
وجود بياورد كه در آن اصول »عشق آزاد«
بتواند تا حدودى برآورده شود؛ رفرمهايى
كه وظايف را از خانواده به جامعه و دولت
منتقل مىكند .اما آيا جدا مىتوانيم از دولت
طبقاتى ،هر قدر هم دموكراتيك باشد ،انتظار
داشته باشيم كه در مقابل مادران و كودكان
وظايفى را بر دوش گيرد كه در حال حاضر
توسط نهادى منفرد  -يعنى خانواده ى
كنونى -به عهده گرفته شده است؟ فقط
تغيير پايهاى همهى روابط توليدى مىتواند آن
پيش شرط هاى اجتماعىيى را ايجاد كند ،كه
از زنان در مقابل جنبه هاى منفى »عشق آزاد«
حمايت نمايد .آيا ما از فساد و بى قاعدگىاى
كه در شرايط كنونى مشتاقاند خود را زير
اين برچسب مناسب مخفى كنند ،خبر نداريم؟
در نظر بگيريد ،كه همهى صاحبان و مديران
نهادهاى صنعتى به زنان محل كار خود و به
كارمندان دفترى ،براى ارضاى هوسهاى
جنسى خود ،و با استفاده از تهديد به اخراج،
فشار بياورند .آيا آنها به روش خود »عشق
آزاد« را تمرين نمىكنند؟ آيا آن »آقايان خانه«
كه به خدمت كاران خود تجاوز مىكنند و
آنها را باردار كرده و به خيابانها مىاندازند،
هواخواه فرمول »عشق آزاد« نيستند؟
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اما دوستان عزيز
من ،آيا فكر نمىكنيد كه ايدهى شما در مورد
»ازدواج آزاد« چنان چه در شرايط كنونى
جامعه عملى شود ،ممكن است نتيجهاى بدهد
كه كمى از انجام غيرطبيعى آزادى جنسى
متفاوت باشد؟ فقط در آن زمانى كه زنان از
تمام بار مسئوليتهاى زناشويى ،كه در حال
حاضر يك وابستگى دوگانه  -وابستگى به
سرمايه و وابستگى به شوهر -را خلق مىكند،
خﻼص شوند است كه اصل »عشق آزاد«
مىتواند بدون آن كه رنج جديدى براى زنان
به بار بياورد ،تحقق يابد .زمانى كه زنان به كار
خارج از خانه مى روند تا استقﻼل اقتصادى
كسب كنند ،امكانات معينى براى »عشق
آزاد« ،به خصوص براى زنان روشن فكرى
كه مزد بهترى مىگيرند ،بروز مىكند .با اين
همه ،وابستگى زنان به سرمايه هم چنان باقى
مىماند و اين وابستگى هر چقدر كه زنان
پرولتاريا نيروى كارشان را بيشتر مىفروشند،
بيشتر هم مىشود .آيا شعار »عشق آزاد« قادر
است شرايط زندگى غم انگيز اين زنان را ،كه
فقط آن مقدارى درآمد دارند كه زنده بمانند،
بهبود بخشد؟ و به عﻼوه ،مگر »عشق آزاد« در
ميان طبقهى كارگر عمل نشده است؟ و آيا آن
چنان وسيع عمل نشده است ،كه بورژوازى
بيش از يك بار بر عليه »فساد« و »هرزگى«
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پرولتاريا كمپين راه انداخته و صدايش را بلند
كرده است؟ فمينيستها هنگامى كه در مورد
اشكال جديد زناشويى خارج از ازدواج -
كه بايد توسط زن بورژواى رها شده مورد
مﻼحظه قرار بگيرد -احساساتى مىشوند ،از
»عشق آزاد« صحبت مى كنند .اما زمانى كه
بحث به طبقهى كارگر كشيده مىشود ،اين
روابط به عنوان »هم خوابگى بى نظم« مورد
استهزا قرار مىگيرد.
براى پرولتارياى زن در حال حاضر ،همگى
روابط  -چه توسط كليسا تطهير شده باشد
و چه نشده باشد -در پيامد خود به طور
يك سانى ناگوار هستند .براى پرولتارياى
همسر و مادر ،معماى مشكل خانواده و
ازدواج نه در مساله ى اشكال مقدس يا
سكوﻻر ظاهر آن ،بلكه در حضور آن شرايط
اجتماعى و اقتصادىيى است كه وظايف
پيچيدهى زن طبقهى كارگر را معين مىكند.
البته كه براى او هم چنين مهم است ،كه آيا
شوهر وى اين حق را دارد كه درآمد وى
را مصرف كند؟ آيا او قانونا حق دارد ،كه
وى را مجبور به زندگى با خود بنمايد؟ آيا
وقتى كه زنى شوهرش را نمىخواهد ،شوهر
مىتواند به زور بچه هاى وى را از او بگيرد
و غيره؟ به هر حال ،بندى در قوانين مدنى
وجود ندارد كه وضعيت زن را در خانواده
تعيين كند .ايجاد رابطهى آزاد فقط آن زمانى
براى اكثريت زنان ديگر رنج آور نخواهد بود،
كه جامعه در مقابل باردارى زنان مسئوليت
بگيرد ،و كودك را حداقل براى ماه هاى اول
پس از تولد به مادر بسپرد.
در تخالف با قرارداد ازدواج قانونى و مقدس
كليسا ،فمينيست ها با يك ب ُت مى جنگند.
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در حالى كه زنان پرولتاريا عليه همهى آن
فاكتورهايى كه پشت شكل كنونى ازدواج و
خانواده جاى گرفتهاند ،مىجنگند .در تﻼش
براى تغيير شرايط اساسى زندگى ،زنان
پرولتاريا مىدانند كه آنها هم چنين دارند
به ايجاد رفرم در روابط بين مرد و زن نيز
كمك مىكنند .اين است آن تفاوت اساسى
برخورد بورژوايى و پرولتاريايى به مشكل
حاد خانواده.
فمينيستها و رفرميستهاى اجتماعى كمپ
بورژوازى ،كه ساده لوحانه به امكان ايجاد
اشكال جديد خانواده و انواع جديد روابط
زناشويى در مقابل پيشينهى مﻼل انگيز آن در
جامعهى طبقاتى معاصر باور دارند ،خود را
در جست وجوى شان براى اين اشكال نوين
سر در گُم مىكنند .آنان تصور مىكنند ،كه
اگر چنان چه خود زندگى اين اشكال را
ايجاد نكرد ،ضرورى است كه به هر قيمتى
شده آنها را اختراع نمود .آنان بر اين باورند،
كه فُرمهايى از رابطهى جنسى بايد وجود
داشته باشند ،كه قادر به حل مشكل پيچيدهى
خانواده تحت سيستم اجتماعى حاضر باشند.
از اين روست ،كه ايدئولوژيستهاى دنياى
بورژواها  -ژورناليست ها ،نويسندگان و
زنان واﻻى مبارزه براى رهايى  -يكى پس
از ديگرى »ا ُكسير خانواده«ى جديد ،يعنى
»فرمول خانواده«ى ،جديد خود ،را به معرض
نمايش مىگذارند.
چقدر اين فرمولهاى ازدواج ،تخيلى به نظر
مىرسند .چقدر اين مُسكنها ناتوان هستند،
وقتى كه در روشنايى واقعيت تيره و تاريك
ساختار مدرن خانوادهى ما مورد مﻼحظه
قرار مىگيرند .قبل از آن كه اين فرمولهاى
»روابط آزاد« و »عشق آزاد« بتوانند عملى
شوند ،ضرورى است كه يك رفرم پايهاى
در همهى روابط اجتماعى بين مردم صورت
گيرد .به عﻼوه ،نُرمهاى اخﻼقى و سكسى و
كُل روان شناسى بشريت بايد دست خوش
يك تحول كامل قرار گيرد .آيا انسان معاصر
از نقطه نظر روان شناختى قادر است با »عشق
آزاد« كنار بيايد؟ حسادت كه حتا در بهترين
انسانها نيز رخنه مىكند ،چه مىشود؟ آن
احساس عميق ريشه يافتهى مالكيت كه نه تنها
مالكيت بر بدن ،بلكه مالكيت بر روان شخص
ديگر را هم مىطلبد ،چه مىشود؟ بر سر عدم
توانايى در احترام مناسب به خصوصيات
فردى ديگران چه مىآيد؟ عادت به خود را
تابع معشوق كردن و يا معشوق را تابع خود
نمودن چه مىشود؟ احساس تلخ و بسيار

www.negah1.com

بد بى وفايى و تنهايى بى حد ،كه به هنگام
دست كشيدن معشوق از عشق ورزيدن و يا
ترك عشق كردن ،دست مىدهد ،چه مىشود؟
كسى كه با تمام وجودش فردگرا است ،كجا
مىتواند تسلى يابد؟ جمع ،با تمام لذايذ،
دل شكستگى و آمال خود ،بهترين مرجع رها
كردن انرژى احساسى و روشن فكرانهى فرد
است .اما آيا مرد مدرن قادر است به نحوى
كه تاثيرات متقابل دوجانبه را حس نمايد ،با
اين جمع كار كند؟ آيا زندگى جمع در حال
حاضر واقعا قادر است جاى لذت شخصى
ناچيز فرد را بگيرد؟ تنها در طبقهى كارگر
است ،كه ما مىتوانيم نظر اجمالىيى از آينده
و از روابط اجتماعىتر و هماهنگ تر بين مردم
ببينيم .مشكل خانواده همان قدر پيچيده و
چند جانبه است ،كه خود زندگى .و سيستم
اجتماعى ما قادر به حل آن نيست.
فرمولهاى ازدواج ديگرى نيز پيشنهاد شده
است .چندين زن مترقى و متفكر اجتماعى
به ازدواج به مثابه متدى براى توليد مثل نگاه
مىكنند .آن ها معتقدند ازدواج به خودى
خود ارزش بخصوصى براى زن ندارد .مادر
شدن ،قصد زن ،هدف مقدس و وظيفهى
وى در زندگى است .بايد از  Ruth Brayو
 Ellen Keyتشكر كرد ،كه مبلغين اين تئورى
بورژوايى هستند ،كه زن را به عنوان مونث
به رسميت مىشناسد ،به جاى اين كه او را به
عنوان فردى كه پيش رفتهاى ويژهاى كرده
است ،در نظر بگيرد .ادبيات خارجى از اين
شعار عرضه شده توسط »زنان پيش رو« ،با
اشتياق استفاده كرده است .حتا در اين جا ،در
دوران قبل از طوفان سياسى )سال  ،(١٩٠٥قبل
از اين كه ارزشهاى اجتماعى مورد بازبينى
قرار گيرند ،مسالهى باردارى توجه بسيارى از
روزنامه ها را به خود جلب كرد .اما على رغم
اين واقعيت كه تمام پيشنهادات فمينيست ها
نمايشى تخيلى بود ،مشكل آن چنان مهم و
مورد مباحثه بود كه نمىتوانست توجه زنان
را به خود معطوف نكند.
«حق باردارى« آن چنان مسالهاى است كه
نه تنها زنان طبقهى بورژوا ،بلكه در يك
بُعد وسيعتر زنان پرولتاريا نيز به آن حساس
مى شوند .حق مــادر شــدن! اين ها لغات
طﻼيىيى هستند ،كه مستقيما به »قلب هر
زنى« راه مىيابند و قلب را وادار مىكنند
تندتر بطپد .حق تغذيهى كودك »متعلق به
خود« با شير خود ،حضور داشتن در اولين
نشانه هاى بروز هوشيارى وى ،حق مراقبت
از بدن كوچك وى ،و حفظ روح حساس وى
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جامعه ،با چنان حُ رمتى به آن نگاه مىكنند.
شايد هيچ مسالهى ديگرى مانند مسالهى ازدواج
و خانواده نباشد ،كه خود سوسياليستها نيز
اين قدر كم در مورد آن توافق داشته باشند.
اگر چنان چه قرار بود آمارى از نظرات
سوسياليستها در اين باره گرفته مىشد،
نتيجه به احتمال زياد چيز غريبى از آب در
مىآمد .آيا خانواده به كنار گذاشته مىشود؟
آيا زمينه هايى براى باور داشتن به اين امر
كه اختﻼﻻت خانواده در زمان حاضر فقط
بحرانهايى زودگذر هستند ،وجود دارد؟
آيا شكل كنونى خانواده در جامعهى آينده
حفظ مىگردد؟ و يا اين كه هم راه با سيستم
سرمايه دارى كنونى ،خانواده هم دفن خواهد
مىشود؟ اينها سئواﻻتى هستند ،كه ممكن
است پاسخهاى كامﻼ متفاوتى بگيرند.
با انتقال نقش آموزشى خانواده به جامعه،
آخرين حلقهاى كه خانوادهى منزوى كنونى
را به هم ديگر متصل مىكند ،شُ ل مىشود.
پروسهى تجزيه با سرعت بيشترى جريان
مىيابد .و آن نيم رُخ رنگ پريدهى روابط
مبتنى بر ازدواج ،شروع به ظهور مىكند .در
مورد اين نيم رُخ تيره ،كه توسط مسايل متاثر
دنياى امروزى مخفى ماندهاند ،چه مىتوانيم
بگوييم؟
آيا بايد تكرار كرد ،كه شكل اجبارى ازدواج
اين دوران با پيوند آزاد افراد عاشق جايگزين
خواهد شد؟ بى شك ايدهى عشق آزاد كه
توسط تخيل گرسنهى زنانى كه براى رهايى
خود مبارزه مىكنند ،ترسيم شده است ،تا
حدودى با نُرم روابط بين زن و مرد كه
جامعه مقرر خواهد كرد ،مشابهت مىكند.
با اين وجود ،تاثيرات اجتماعى آن قدر
پيچيده و عمل كرد آنها چنان متنوع است،
كه پيش گويى در مورد اين كه روابط پس
از تغيير پايهاى سيستم چگونه خواهد بود،
غيرممكن است .با اين همه ،اما بلوغ آرام
و تكامل تدريجى رابطه بين مرد و زن ،گواه
روشنى است بر اين كه ازدواج تشريفاتى
مذهبى و خانوادهى اجبارى منزوى محكوم
به ناپديد شدن است.

در مقابل ناراحتى و رنج اولين قدم برداشتن در
زندگى ،كدام مادرى است كه از اين مطالبات
حمايت نكند؟
به نظر مىرسد دوباره به مقولهاى برخوردهايم،
كه مىتواند به مثابه يك مورد اتحاد بين زنان
ﻻيه هاى اجتماعى متفاوت به كار آيد .به نظر
مىرسد ،كه ما باﻻخره پُل متحد كردن زنان
دو دنياى متخاصم را يافتهايم .اما اجازه بدهيد
نگاه دقيقترى به اين مقوله داشته باشيم ،تا
آن چه را كه زنان بورژوا از »حق باردارى«
مىفهمند ،كشف كنيم .و سپس ببينيم ،كه آيا
واقعا زنان پرولتاريا مىتوانند با راه حلهاى
مسالهى باردارى كه توسط بورژواهاى مبارز
راه حقوق برابر اظهار مىشود ،موافق باشند؟
باردارى در مقابل چشمان مدافعان مشتاق آن،
داراى يك كيفيت تقريبا مقدس است .مبارزان
»حق باردارى« در تﻼش براى درهم شكستن
آن پيش داورى غلطى كه به زنان برچسب
درگير شدن در يك فعاليت طبيعى  -بارورى
يك كودك  -را مىزند ،سر چماق را به طرف
ديگرى خم كردهاند .براى آنها ،مادر شدن
به هدف زندگى يك زن تبديل شده است.
هواخواهى  Ellen keyاز وظايف باردارى و
خانواده ،وى را به اظهار اين اطمينان وادار
مىكند كه نهاد خانوادهى منزوى حتا در
جامعهاى كه با مولفه هاى سوسياليستى تغيير
كرده است نيز هم چنان به حيات خود ادامه
خواهد داد .تنها تغييرى كه به نظر وى مىآيد،
اين است كه تمام عناصر موجود در رفاه و يا
دستاوردهاى مادى ناشى از پيوند ازدواج ،از
آن گرفته شده و شامل پيوند مبتنى بر تمايل
دوجانبه  -بدون مراسم مذهبى و تشريفات -
خواهد گشت .براى وى ،عشق و ازدواج،
واژه هاى مترادفى هستند .اما نهاد خانوادهى
منزوى ،نتيجهى اين جهان فردگراى كنونى
 با رقابتهاى پيوستهاش ،با فشارهايش وبا تنهايىاش  -است .خانواده ،محصولى از
هيوﻻى سيستم سرمايه دارى است .و هنوز هم
 Ellen keyاميدوار است ،كه نهاد خانواده را
به جامعهى سوسياليستى هم تخصيص بدهد!
روابــط خونى و خويشاوندى ،اغلب به
عنوان تنها پشتيبان در زندگى و به مثابه تنها
پناه گاه در دوران سختى و نگون بختى به كار مبارزه براى حقوق سياسى
گرفته مىشود .اما آيا اينها از نظر معنوى و فمينيست ها انتقاد ما را اين گونه پاسخ
اجتماعى در آينده ضرورت دارند؟  Ellen keyمىدهند :حتا اگر استدﻻﻻتى كه مبناى دفاع ما
به اين سئوال پاسخى نمىدهد .وى زيادى از حقوق سياسى زنان هستند به نظر شما غلط
به »خانوادهى ايده آل« ،يعنى به اين نهاد باشد ،اما آيا اهميت خود مطالبه ،كه به طور
خودپرست بورژوازى متوسط ،عشق مىورزد .يك سان براى فمينيستها و پيش روان طبقهى
به همان نهادى كه هواداران ساختار بورژوايى كارگر حياتى است ،هم كاهش مىيابد؟ آيا
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جوانتر خود را متقاعد كنند كه درگير شدن
در زندگى سياسى ،منافع غيرقابل قياسى را
براى زنان طبقهى كارگر نويد مىدهد ،آن روح
بورژوايىيى كه در كُل جنبش فمينيستى نفوذ
دارد ،يك رنگ طبقاتى حتا به مطالبهى حقوق
سياسى برابر با مردان  -كه به نظر مىرسد
يك مطالبهى عمومى زنان است  -مىبخشد.
اهداف و ادراكات متفاوت در اين باره ،كه
حقوق سياسى چگونه بايد مورد استفاده قرار
گيرد ،يك جدايى غيرقابل وصل كردنى بين
زنان بورژوا و پرولتاريا به وجود مىآورد .و
البته اين امر تناقضى با اين واقعيت نيز ندارد،
كه وظايف فورى هر دو گروه تا درجهاى با
هم مطابقت مىكنند؛ زيرا نمايندگان تمام
طبقاتى كه به قدرت سياسى دست رسى
مىيابند ،بيش از هر چيز مى كوشند يك
بازبينى يى در مورد قوانين مدنى جامعه بكنند؛
قوانينى كه در هر كشورى ،كمتر و يا بيشتر،
عليه زنان تبعيض اعمال مىكند .طبيعتا زنان
نيز براى تغييرات قانونى ،به صورتى كه
شرايط كار مناسب ترى براى آنها ايجاد كند،
فشار وارد مىآورند .با اين وجود ،مطابقت
اين اهداف فورى ،داراى يك طبيعت رسمى
محض است؛ زيرا منفعت طبقاتى تعيين
مىكند ،كه برخورد اين دو گروه نسبت به
چنين رفرمهايى شديدا متناقض باشد.
شعور طبقاتى  -يا هر آن چه كه فمينيستها
مىنامندش  -هميشه خود را قدرت مندتر از
اشتياق با شكوه سياست »ماوراى طبقات«
نشان مىدهد .تا زمانى كه زنان بورژوا و
»خواهران جوانتر« شان در نابرابرى خود
برابر هستند ،خواهران جوانتر مىتوانند با
صميميت كامل براى دفاع از منافع عمومى
زنان تﻼش كنند .اما به محض اين كه موانع
كنار زده شد و زنان بورژوا به فعاليتهاى
سياسى دست رسى يافتند ،اين مدافعان
»حقوق همهى زنان« ديگر بدل به مدافعان
مشتاق امتيازات طبقه ى خود مى شوند و
راضى به اين كه خواهران جوانتر خويش را
بدون هيچ حقوقى به حال خود رها كنند .بى
جهت نيست هنگامى كه فمينيستها با زنان
كارگر از نياز به يك مبارزهى مشترك جهت
تحقق برخى اصول »عمومى زنان« صحبت
مىكنند ،زنان طبقهى كارگر بدگمان مىشوند.
***

زنان دو كمپ اجتماعى نمىتوانند به خاطر
آمال سياسى مشترك شان ،بر موانع تضادهاى
طبقاتىيى كه آنان را تقسيم مىكند ،فائق
آيند؟ مطمئنا آنان قادرند مبارزهاى مشترك
عليه نيروهاى دشمن ،كه آنها را احاطه
كردهاند ،سازمان بدهند! اختﻼف بين بورژوا
و پرولتاريا تا آن جايى كه مسايل ديگر مورد
نظر است ،اجتناب ناپذير مىباشد؛ اما در مورد
اين مساله ى مشخص  ،فمينيست ها تصور
مىكنند كه »زنان طبقات مختلف اجتماعى
هيچ اختﻼفى با هم ندارند«.
فمينيستها به تلخى و با گيجى مرتبا به اين
استدﻻﻻت برمىگردند ،وقتى كه درك از
پيشى پيروان متعصب رد پيوستن نمايندگان
طبقهى كارگر به نيروهايى كه با آنها در
مبارزه براى حقوق سياسى زنان هستند را
مشاهده مىكنند .آيا واقعا قضيه اين است؟
آيا براى آمال سياسى ،يك هويت كامل وجود
دارد؟ و يا آيا خصومت ،ايجاد يك ارتش
ماوراى طبقاتى زنان را در اين مورد )مبارزه
براى حقوق سياسى ،مترجم( هم چون موارد
ديگر مانع مىشود؟ بايد به اين سئواﻻت پاسخ
دهيم ،پيش از آن كه به رئوس تاكتيكهايى كه
زنان پرولتاريا در كسب حقوق سياسى زنان
اتخاد مىكنند ،بپردازيم.
فمينيست ها ادعا مى كنند ،كه طرف دار
رفرمهاى اجتماعى هستند .حتا برخى از آنها
مىگويند ،كه هوادار سوسياليسم نيز هستند،
البته سوسياليسم در آيندهاى بسيار دور؛ اما،
در عين حال ،آنها قصد ندارند در صفوف
طبقهى كارگر براى تحقق اين اهداف مبارزه
كنند! بهترين آنان ،توام با صميميتى خام،
معتقدند هنگامى كه كرسىهاى وكالت در
دسترس آنها قرار گرفت ،قادر خواهند شد
دردهاى اجتماعى را درمان كنند؛ دردهايى
كه به زعم آنان به اين علت كه مردان  -با
خودپرستى به ارث برده شدهشان  -مسلط بر
اوضاع بودهاند ،افزايش يافته است .هر چقدر
هم كه گروه هاى فمينيستى در مقابل پرولتاريا
خوش نيت باشند ،هر گاه كه مسالهى مبارزهى
طبقاتى مطرح شده است ،آنها هراسان ميدان
نبرد را ترك كردهاند .آنها نشان مىدهند ،كه
نمىخواهند در امور غريب دخالت كنند و
ترجيح مىدهند در همان جايگاه ليبراليسم
بورژوايى خود قرار داشته باشند؛ ليبراليسمى
كه به راحتى با آن آشنا هستند.
خير! هر قدر هم فمينيست هاى بورژوا توضيح مترجم» :زمينه هاى اجتماعى
بكوشند اهداف واقعى تمايﻼت سياسى خود مسالهى زن« اول بار در سال  ١٩٠٩به صورت
را مخفى كنند ،و هر قدر هم آنها خواهران يك جزوه منتشر شد .و توسط  Alix Holtبه
نگاه  -دفتر سى و هشتم
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انگليسى ترجمه گشت .براى ترجمهى فارسى
اين مطلب از منتخب آثار الكساندرا كولونتاى،
 ،١٩٧٧ ،Allison & Busbyاستفاده شده است.
***
الكساندرا كولونتاى در سال  ١٨٧٢متولد
و در سال  ١٩٥٢درگذشت .وى يك فعال
كمونيست جنبش كارگرى ،يك نويسنده ،يك
منتقد اجتماعى ،يك مادر و يك عاشق زندگى
بود .وى در جنبشهاى سوسياليستى زنان
فعال بوده و تنها زن كميته ى مركزى بلشويك
در سال  ١٩١٧بود .الكساندر كولونتاى در
نوشته ها و سخن رانى هاى سياسى خود
تجسمى بود از بيدارى زنان در قرن بيستم.
او ،پس از انقﻼب اكتبر ،به مقام كميسارياى
رفاه اجتماعى انتخاب شد و بانى تصويب
قوانين اجتماعى بسيارى در زمينه ى ازدواج،
طﻼق و مراقبت از فرزندان در روسيه ى
شوروى بود .در سال  ،١٩٢١كولونتاى در
انتقاد به رشد فساد ادارى و آتوريته طلبى در
حزب بلشويك ،به گروه اپوزيسيون كارگرى
درون حزب پيوست .در سال  ،١٩٢٢به عنوان
مامور ديپلماتيك به نروژ فرستاده شد .اما اين
ماموريت ،به زعم برخى ،در واقع نوعى تبعيد
سياسى بود كه باعث مى شد كولونتاى نقش
مهمى در حزب و روابط داخلى روسيه ى
شوروى بازى نكند.
***
توضيح »نگاه« :ترجمه ى اورژينال براى
دفتر بيست و هشتم »نگاه« ،مارس ،٢٠١٤
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از همان زمان تجديد حيات جنبش زنان در
اواسط سالهاى  ،١٩٦٠مجادﻻت بسيارى در
زمينهى رابطه بين رهايى زنان و سوسياليسم
وجود داشته است .سوسياليستها مىخواهند
جهان را تغيير دهند؛ جامعهى فاسدى كه
در آن زندگى مىكنيم را دگرگون كنند؛ و
جامعهى بهترى را بر مبناى قدرت كارگران
بنا نهند .فمينيستها نيز مىخواهند جهان
را تغيير دهند ،به گونهاى كه زنان آزاد و
برابر شوند .اما آيا اين دو مبارزه مانند هم
هستند؟ آيا فمينيستها مىتوانند با مردان
سوسياليست و فعالين اتحاديه اى متحد
شوند ،يا مبارزهى آنان جهتى هميشگى عليه

مىكردند را براى اولين بار به كميتههاى
حمايتى محلى معدنچيان ،در محلهاى كار
و در مجامع آنان ،كشاند .اعتصاب همچنين
زندگى بسيارى از همسران معدنچيانى كه
خود را فمينيست نمىدانستند را نيز تغيير داد.
مبارزه ى طبقاتى به هنگام عمل ،ممكن
است ،از ميان گرهى جدل سكتاريستى و
آكادميستى در مورد رابطه بين سوسياليسم
و رهايى زنان بگذرد؛ اما در هر حال ،اين
مساله همچنان به قوت خود باقى مىماند.
بسيارى از مردان در جنبش كارگرى ،به رغم
درست دانستن مبارزهى زنان در حمايت از
مبارزات مردان ،اما هنوز متقاعد نشدهاند كه

زنان بايد بخشى از اين مبارزه باشند .رهايى
زنان براى تحقق اهداف اين مبارزه حياتى
است .يك جامعهى سوسياليستى ،جامعهاى
است كه زنان در آن آزاد و برابر بوده و در
امر كنترل جامعه  -در هر شكلى -با مردان
شريك هستند.
ما اين به ايده ،كه گويا مبارزه مراحل مختلفى
دارد ،اعتقادى نداريم .زنان نمىتوانند در
انتظار بمانند ،تا پس از انقﻼب سوسياليستى
 به گونهاى -آزاد شوند .افزون بر اين،مبارزه براى سوسياليسم نمىتواند به تاخير
بيافتد ،تا باور كُهنهى همگى كارگران در
مورد جايگاه زنان تغيير يابد .باورها در حين

طبقهی کا رگر و رھایی زنان
نورا كارلين
برگردان :پروين اشرفى

مردان دارد؟
جريان اعتصاب كارگران معادن در سالهاى
 ١٩٨٤-١٩٨٥در عمل نشان داد ،كه چگونه
اتحاد زنان و مردان مىتواند در حين مبارزه
به دست آيد .اتحادى كه در اين اعتصاب به
رُكن اساسى اعتصاب تبديل گشت ،از طريق
قدرت زنان در كميتههاى معادن به نمايش
گذاشته شد؛ زنانى كه در كنار معدنچيان در
صفوف اعتصاب ايستادند و در كميتههاى
اعتصاب شركت كردند .اين واقعه به
سوسياليستها ،به آنهايى كه در اين جدل
دايمى بودند كه زنان فقط به مثابه كارگران
مىتوانند بجنگند ،يادآور شد كه همسران و
مادران و دختران نيز  -صرف نظر از اين كه
شاغل باشند يا نه  -بخشى از طبقهى كارگر
هستند .و فمينيستها ،كسانى كه اغلب بر
اين باورند كه همسر بودن فقط به معناى
داشتن اختﻼف با شوهر است ،هم مجبور به
پذيرش اين واقعيت گشتند كه در خانوادهى
طبقهى كارگر نيز همبستگى مىتواند چون
اختﻼف وجود داشته باشد .اين اعتصاب،
بسيارى از زنانى كه خود را فمينيست قلمداد
نگاه  -دفتر سى و هشتم

زنان نياز دارند براى خود و احقاق حقوق
خود نيز بجنگند .بسيارى از فمينيست ها
نيز به اين باور نرسيدهاند ،كه كارگران مرد
واقعا مىتوانند متحد مبارزهى زنان باشند.
آنها بر رفتار سكسيستى و تسلط مردان در
جنبش كارگرى ،به عنوان دليلى بر اين كه
مبارزهى زنان اساسا عليه مردان است ،انگشت
مىگذارند .برخى از زنان نيز فكر مىكنند ،كه
فمينيسم هيچ ربطى به آنان ندارد .چنين زنانى
بر اين باورند ،كه فمينيسم يعنى اجتناب زنان
از هر گونه مشاركتى با مردان؛ تصويرى كه
توسط رسانههاى گروهى نيز رنگ مىگيرد.
اين مشكﻼت تنها از طريق يك نگاه جدى
به معناى مبارزهى طبقاتى و سياستهاى
سوسياليسم انقﻼبى مىتواند بررسى شود.
براى ماركسيستها ،مبارزهى طبقاتى تنها
راه تغيير جهان ،خﻼصى از طبقه ى حاكم
كنونى ،و ايجاد جامعهاى است كه توسط
كارگران و براى مردم كارگر بر پا و اداره
مىشود؛ جامعهاى كه در آن انسان بر زندگى
خود كنترل دارد و از خطر تهديد فقر،
ناتوانى ،يا تخريبات هستهاى رها شده است.
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مبارزه شروع به تغيير مىكنند .اما تغييرات
كامل نمىشوند ،تا زمانى كه جهانى كه در آن
زندگى مىكنيم ،تغيير كند؛ تا زمانى كه جامعه
براى نيازهاى بشريت سازماندهى شود و نه
براى سود .و اين تغيير ،تنها از طريق يك
انقﻼب سوسياليستى ميسر است.
سياستهاى سوسياليسم انقﻼبى بر اين اركان
متكى هستند :سرنگونى جامعهى سرمايهدارى
كنونى ،جامعهاى كه بر سود مبتنى است.
و ايجاد قدرت كارگرى براى برپايى يك
جامعهى نوين ،جامعهاى مبتنى بر برابرى و
آزادى .آزادى زنان مىتواند و مىبايد بخشى
از مبارزه براى تحقق اين اهداف باشد.
در جامعهى امروز ،زنان در رابطه با شغل،
دستمزد ،تحصيل و رفاه ،مورد تبعيض قرار
مىگيرند .بيشتر زنان از نظر مالى به مردان
وابسته هستند و بدون هيچ مساعدتى ،بار
مراقبت از كودكان و سالمندان و بيماران
را به دوش مىكشند» .شكل دهندگان عقايد
جامعه« ،از قضات گرفته تا ژورناليستها،
و از وزراى كابينه گرفته تا تبليغاتچيان،
اين امر را طبعا به حساب مادون بودن زنان
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مىگذارند .و به همين خاطر ،سرانجام زنان
را  -صرفنظر از شغل ،تجربه و -...در
جايگاه »سكس« مىنشانند و در مورد آنان با
معيارهايى كه مطابق تمايﻼت مردانه است،
قضاوت مىكنند.
از آن جايى كه زنان به هر آن چه كه از
آنان انتظار مىرود ،تن مىدهند و در عشق
و مراقبت از خانواده افراط مىكنند ،اغلب
چنين فرض مىشود كه آنان احمق هستند و
يا حداقل سادهلوح و ناتوان از درك آن چه
كه در خارج از خانه مىگذرد .بيشتر زنان
از نظر اقتصادى به مردان وابسته هستند،
چون نمىتوانند هم از پس فشار كارهاى
خانه برآيند و هم يك كار تمام وقت با مزد
مناسب را حفظ كنند .با اين همه اما ،رسم
است كه بگويند زنان به مردان وابستهاند؛ زيرا
كه ضعيف و درمانده هستند.
مراقبت از خانه و كودكان در حالى به مثابه
نقش طبيعى زنان  -و تنها نقش آنان -تفسير
مىشود ،كه زنان آشكارا به كارهاى ديگرى
هم اشتغال دارنــد .در سال  ،١٩٨١يكى
از مشاوران شهر ليورپول ،زنان شوراى
كارمندان دفترى را كه در شهردارى اعتصاب
كرده بودند ،همسران ،مادران و معشوقههاى
شهروندان ليورپول خطاب كرد .اعتصابيون
اما خاطر نشان ساختند ،كه آنان تايپيست،
ماشينيست ،كارمندان دفترى ،و شهروندان
ليورپول هستند ،نه همسران ،مادران و دلبران.
دختران جوان حتا امروز همچنان تربيت و
تشويق مىشوند ،كه ازدواج و تشكيل خانواده
را تنها اهداف خود در زندگى بپندارند .آنان
طبعا با انتظاراتى باﻻ از زندگى خانوادگى،
ازدواج مىكنند؛ اما خانوادهى ايدهآل روياهاى
آنان ،به خصوص در هنگام بى پولى و عدم
امنيت شغلى شوهران ،شكل واقعيت به خود
نمىگيرد .بيشتر زنان در دام خانواده گرفتار
مىشوند .آنان مىدانند كه هر چقدر هم شوهر
و فرزندانشان را دوست داشته باشند ،حق
انتخابى در مورد سرنوشت خانواده ندارند.
براى يك زن ،خروج از ازدواجى كه به كجراه
رفته است ،به مراتب سختتر است تا يك
مرد .و تازه بيشتر زنانى هم كه موفق به
خروج از ازدواج مىشوند ،در بزرگ كردن
كودكان ،تنها مىمانند و يا بدون كمترين
حمايتى رها مىگردند.
بسيارى از زنان در خانههاىشان در دام
خشونت و يا تهديد به خشونت به سر
مىبرند .برخى از مردان ،زنى را كه با آنها
زندگى مىكنند ،كتك مىزنند؛ زيرا كه از كار
نگاه  -دفتر سى و هشتم

اخراج شدهاند و يا پول كافى ندارند ،كه از
عهدهى نيازهاى خانواده برآيند .آنان ،زنان را
وادار به تحمل رنجى مىكنند ،كه هيچ نقشى
در ايجاد آن نداشتهاند .بيشتر زنان ،در چنين
مواقعى ،هيچ راهى براى مقابله و جايى براى
توسل ندارند .اما اين چگونه جامعهاى است،
كه زنان را در چنين وضعيتى قرار مىدهد؟
اين وضعيت در جامعهاى رُخ مىدهد ،كه
خانواده در آن يك موضوع »خصوصى«
قلمداد مىشود و زنان به شوهران خود
»تعلق« مىيابند.
در تجاوز جنسى ،زنان مورد نوعى از
خشونت قرار مىگيرند ،كه مردان با آن روبرو
نيستند؛ خشونتى كه بيشترين اهانت نسبت
به زن را با خود به همراه دارد .زنان تشويق
مىشوند ،كه سكسى و دلربا جلوه كنند و
در لذت بردن به اندازهى مردان خود را آزاد
احساس كنند؛ آزادىيى كه پس از قرنها
تفويض استانداردهاى دوگانه در مورد مردان
و زنان ،مدتهاست موعدش به سر رسيده
است .در عُرف مرسوم ،وقتى يك زن دلربا
مورد تجاوز قرار مىگيرد ،بيشتر مردان فكر
مىكنند كه وى بايد »تجاوز را طلبيده باشد«!
به راستى چگونه زنان مىتوانند احساس
آزادى كنند ،وقتى كه چنين باورهايى جريان
دارد؟!
در جامعهى ما زنان برابر نيستند ،آزادى
ندارند ،و از احترام به معناى واقعى برخوردار
نمىباشند .چه مىتوان كرد؟ زنان بايد قادر
شوند ،كه با اين وضعيت مقابله كنند .هم براى
سعادت خود و هم براى آيندهى بهتر همهى
زنان .و اين البته به معناى ستيز تفوقجويانه
در تمام مدت و با همهى مردان نيست.
جدايىطلبى ،بينشى مبتنى بر اين كه زنان در
امر رهايى خود مىتوانند به تنهايى و بر عليه
مردان مبارزه كنند ،تدبيرى از سر نااميدى و
راهى براى جدايى بيشتر زنان و مردان از
يكديگر است .زنان براى مقابله با نظامى كه
همهى ما را سركوب مىكند ،و براى آن كه
مردان را وادارند كه ضرورت تغيير جهان را
دريابند ،مىبايد مبارزهاى مشترك با مردان
را سازمان دهند .اين طبعا بدان معنا نيست،
كه زنان نمىتوانند جلسات ،تظاهرات ،و
اعتصابات خود را  -در هنگام ضرور-
سازماندهى كنند .ما اين حق را هم داريم،
اما در اساس بايد بكوشيم كه زنان و مردان
را در مبارزه براى سوسياليسم متحد كنيم.
دولتها و كارفرمايان ،كه در جامعهى ما
قدرت دارند ،مىخواهند مردان و زنان را جدا
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از هم نگاه دارند .آنان مىخواهند زنان به اين
نيانديشند ،كه جهان چه عيب و ايرادى دارد
و طبعا كارى هم براى رفع آن نكنند .آنان
زنان را به مثابه نيروى كارى ارزان ،عليل بر
اثر خانهدارى ،و نااميد از مبارزه براى برابرى
مىخواهند .آنان مىخواهند تجسم خانوادهى
كوچكى را كه »خصوصى« است ،به عنوان
تنها راه زندگى به زنان حقنه كنند .آنان
مىخواهند از زنان تصوير كاﻻى سبك مغز
سكسىيى به دست دهند ،كه گويى يك شبه
به رنجبران تُهى مغز خانگى تبديل شدهاند؛
زيرا كه آنان مىخواهند كاﻻهاى بيشترى
به ما بفروشند.
مدت زمانى طوﻻنى است ،كه مبارزه عليه
اين جامعه تقسيمبندى شده است .نه تنها
توسط فمينيستها ،بلكه حتا توسط مردانى
كه جنبش كارگرى را امرى خالصا مربوط
به مردان ديدهاند؛ مردانى كه آن دسته از
زنانى را كه مىخواهند با اين وضعيت مقابله
كنند ،تحقير و ريشخند كرده و آنان را كنار
زدهاند؛ مردانى كه از زنانشان انتظار دارند
سكوت اختيار كنند و فقط به آنها ،زمانى كه
مشغول مبارزه هستند ،خدمت كنند؛ مردانى
كه فكر مىكنند زنان تنها براى همخوابگى و
براى آشپزى كردن و بزرگ كردن فرزند به
درد مىخورند .هفتاد سال پيش ،هانا ميچل
) (Hannah Mitchellيك زن كارگر مبارز
كه براى حق راى زنان مبارزه مىكرد ،نوشت:

اكثريت عظيم جامعه  -زنان و مردان -كار
مىكنند ،تا براى سرمايه سود توليد كنند .در
نظام سرمايهدارى ،بدون طبقهى كارگر و
بدون كار وى ،چراغها خاموش مىشوند،
ارتباطات قطع مىگردد ،و جامعه از حركت
مى ايستد .با اين همه اما ،در باﻻى اين
جامعه ى هرمى ،اقليتى كوچك داراى
بيشترين قدرت بوده و كنترل جهان را در
دست دارد .آنها تصميم مىگيرند چه وقتى
كارخانهها بسته شوند ،قيمتها باﻻ بروند،
و سرمايهها جا به جا گردند .بخشى از اين
دارايىها متعلق به خانوادههايى است ،كه
ثروت و قدرت را نسل اندر نسل در اختيار
خود دارند .جالب است كه برخى از آنها
اصرار دارند چنين وانمود كنند ،كه »براى
رسيدن به چنين موقعيتى كار كردهاند« و
»هنوز هم جزيى از طبقهى كارگر« هستند .اما
آنها در واقع جزيى از طبقهى حاكم هستند و
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ثروتشان به اين طبقه قدرت و نفوذ مىدهد.
زنان بخشى از طبقات مختلف جامعه ى
بشرى هستند ،اگر چه در همه حال اعضاى
درجهى دوم اين طبقات .هم زنان ثروتمند
و صاحب قدرت وجود دارند و هم زنان
كارگرى ،كه جامعه را بر دوش خود حمل
مى كنند .سئوال اين است ،كه آيا زنان
مىتوانند به خاطر حق برابرى و آزادى خود
متحد شوند و يا تقسيم جامعه به طبقات،
مانع اين امر مىشود؟
در رابطه با حقوق برابر ،زنان تا حدودى منافع
مشترك دارند و در مبارزه براى احقاق آن
حقوق مىتوانند متحد شوند .دستاوردهايى
كه توسط جنبش رهايى زنان در قرن نوزدهم
و اوايل قرن بيستم كسب شد ،در مورد همهى
زنان صدق مىكند؛ دستاوردهايى مانند حق
داشتن پول و مايملك ،حق حضانت كودكان
و حق تحصيل .صد و پنجاه سال پيش ،زمانى
كه زنان متاهل صاحب چيزى  -چه دستمزد
و چه امﻼك -نبودند؛ زمانى كه مادران از
حق قانونى نگهدارى فرزندان خود برخوردار
نبودند؛ زمانى كه حتا دختران ثروتمندان
نيز از حق تحصيل ،جز يادگيرى خواندن و
نوشتن در خانههاى خود ،بهره نمىبردند؛
آرى در آن زمانها ،زنان همهى طبقات جامعه
نياز داشتند براى دستيابى به اين حقوق اوليه
بجنگند .اما تاثير مبارزه براى اين حقوق برابر
مىبايست زنان را بيشتر تقسيم مىكرد )و
كرد( ،هر چند كه كسب اين حقوق قانونى
يك دستاورد بشرى به شمار مىرفت.
در سال  ،١٨٣١زنان متاهل نمىتوانستند
داراى هيچ مايملكى باشند .در سال ١٩٨١
اما ،زن يك وزير كابينهى محافظهكار انگليس
نگاه  -دفتر سى و هشتم

قادر بود به نام خود يك خانهى شش اطاق
خوابه با حياط وسيع در سامرست بخرد .در
حالى كه در همان سال و در همان كشور ،به
زنى كه با شوهر معلول خود در يك كاروان
زندگى مىكرد ،به اين دليل كه كار ثابتى
نداشتند ،حتا يك خانه هم اجاره داده نمىشد.
) Labour Research Department
(pamphlet, Uifair Shares , 1891
در سال  ،١٨٣٢فقط آن زنانى در خارج
از خانههاىشان شاغل بودند ،كه در واقع
كارگران كارخانه يا خدمتكاران خانگى
محسوب مىشدند .در سال  ،١٩٨٢اما زنان
در زمرهى هيات مديران كمپانىهاى عظيمى
مانند  GECو  Midland Bankقرار گرفتند
و جوايزى چون »زن كارفرماى سال« به زنانى
كه شركتهاى خوراك و پوشاك را اداره
مىكردند  -صنايعى كه استثمار شوندگان
سنتى آن زنان كممزدند -تعلق گرفت .و اين
همه در حالى است ،كه هنوز هم اكثريت
عظيم زنان جامعه مجبور به تن دادن به
كارهاى پست با مزد ناچيز هستند.
برابرى با مردان كافى نيست؛ زيرا مردان
خود نيز برابر نيستند .تا زمانى كه ما در يك
جامعهى طبقاتى زندگى مىكنيم ،برخى از
زنان بدون هيچ بيم و محظوريت خواهرانهاى
قادر خواهند بود از وضعيت بهبود يافتهى
خود براى استثمار و سركوب ديگران استفاده
كنند .البته در مقام مقايسه با مردان ،ما هنوز
تعداد كمترى زن سياستمدار ،كارفرما و
مدير داريم .اما آيا تعداد بيشترى از اين
زنان ،آن چيزى است كه نياز داريم؟ آيا زنان
شاغل در كمپانى  GECاز اين كه يك زن
)سارا موريسون ،يك عضو برجستهى حزب
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محافظهكار انگليس( جزو هيات مديرهى آن
كمپانى است ،نفعى مىبرند؟ جواب طبعا
منفى است .هدف صاحبان يك كمپانى ،كسب
سود است و اين به معنى پايين نگه داشتن
دستمزد زنان كارخانه و بستن كارخانه -
هر گاه كه براى تامين سود كمپانى مناسب
باشد -است.
زنان داراى مشاغل عالى ،مستقيما زنان ديگر
)زنان نظافتچى ،خدمتكار و پرستار بچه،
كه كارهاى خانه و خانوادهى آنان را به
دوش مىكشند( را استثمار مىكنند .براى
بسيارى از زنان كارگر ،وظايفى كه بر دوش
آنها گذاشته مىشود ،به معناى جان كندن
دوشيفته است .آژانسهاى خدمتكاريابى
اذعان دارند كه زنان داراى مشاغل عالى،
دختران جوان را  -در فاصلهى ترك مدرسه
و ازدواج  -براى انجام كارهاى خانگى خود
استخدام مىكنند .بديهى است ،كه دستمزد
اين زنان با درآمد روزافزونى كه آنها براى
كارفرمايانشان تامين مىكنند ،قابل مقايسه
نيست .هر چه بيشتر زنان با دستمزدهاى
عالى از ثروت و قدرت بهره مىگيرند ،به
همان نسبت نيز كمتر نيازى به چالش نقش
سنتى مردان و زنان در خانواده مىيابند؛ زيرا
كه اين نقش سنتى به طور ثابت و يكنواختى
توسط زنانى ديگر ،يعنى خدمتكاران مدرن
خانگى ،به عهده گرفته مىشود.
زنان طبقهى متوسط ،يعنى زنان بينابينى با
مطالبهى دسترسى برابر به مشاغل عالىرتبه
و امكانات داد و ستد ،از سويى مىتوانند به
مثابه زنان طبقهى حاكم هويت يابند و از
سوى ديگر با مبارزه براى مزد برابر ،خدمات
اجتماعى بهتر و يا حق سازماندهى ،خود
را با زنان طبقهى كارگر تعريف كنند .از
سالهاى  ،١٩٦٠زنان طبقهى متوسط ،نيروى
عُمدهى سازماندهى جنبش رهايى زنان بوده
و متناسب با اوضاع به سمت چپ يا راست
چرخيدهاند .تا اواسط سالهاى  ،١٩٧٠زمانى
كه بسيارى از زنان كارگر براى مزد برابر
مبارزه مىكردند ،جنبش رهايى زنان ،مبارزهى
طبقهى كارگر را بسيار مهم ارزيابى كرده و
به حمايت از آن روى آورد .همين امر را
در دوران اعتصاب معدنچيان در سالهاى
 ١٩٨٤-١٩٨٥شاهد بوديم .اما در طول اين
سالها ،زنان طبقهى متوسط عمدتا سرگرم
فعاليتهاى ديگرى )چون جدايىطلبى ،بى
عملى و جُ ستوجوى امكانات برابرى براى
باﻻ رفتن از نردبان مقام( بودند.
چرا مبارزهى طبقاتى براى رهايى زنان اهميت
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دارد؟ به ُطرق مختلفى مىتوان به اين سئوال
جواب داد .اما ﻻزم است دو نكته رُك و بى
پرده گفته شود.

ماركس گفت ،كه سوسياليسم »خودرهايى
طبقهى كارگر« است .زنان هم با شركت
در اين مبارزه مىتوانند خود را آزاد سازند.
خودرهايى زنان نمى تواند توسط مبارزه
زنان» ،به مثابه زنان« همهى طبقات تحقق
يابد؛ زيرا چنين مبارزهاى ،برخى را بسيار
بيشتر از ديگران آزاد مىسازد .تنها با پيوند
دادن نيروىمان به طبقهى كارگر است ،كه
مىتوانيم آزادى هميشگى براى همهى زنان
را به دست بياوريم.
گاها گفته مىشود ،كه زنان هميشه توسط
مردان سركوب شدهاند؛ كه تضاد بين مردان
و زنان ،ريشه در عمق روانشناسى و بيولوژى
انسان دارد؛ كه زنان به همان شيوهى ديرينهاى
كه از زمان آغاز بشريت تاكنون ادامه داشته
است ،مورد ستم واقع مىشوند و رنج مىبرند.
نمىتوان فهميد ،كه چرا اين بينش بدبينانه اين
قدر در ميان فمينيستها عموميت دارد؟! اگر
زنان فىالنفسه توسط خود طبيعت انسانى
در اين وضعيت نامساعد قرار داده شدهاند،
پس چگونه مىتوانيم اصﻼ اين وضعيت را
تغيير بدهيم؟ جنگ به تمام معنا عليه مردان
نمىتواند منجر به تغيير روشهاى مردان
شود ،بدون اين كه ايدههاى اساسا ضد زن
مردان را تغيير دهيم .در غير اين صورت ،يا
نگاه  -دفتر سى و هشتم

بخشى از زنان بايد خود را از بقيهى جامعه
جدا كرده و به نحوى آزاد گردند و يا نژاد
انسانى توسط عدم همكارى زنان با مردان
نابود گردد .اما هيچ يك از اين آرا و عقايد،
جذبهاى براى اكثريت زنان ندارد.
از سوى ديگر ،اين بينش كه زنان فقط به
خاطر ايدههاى غلط مردان )و طبعا بخشى
از خود زنان( در مورد آنان ،تحت سركوب
هستند هم زيادى خوشبينانه به نظر مىرسد.
در اين ديدگاه ،به آزادى زنان فقط به عنوان
موضوعى جهت آموزش و اعتقاد نگريسته
مىشود .آموزش و اعتقادى به اين منظور كه
به مردان توضيح داده شود ،كه آنها مساله
را بد فهميدهاند و بايد كار خانگى و كارهاى
دست باﻻ را با زنان شريك شوند؛ زيرا كه
انصاف چنين حُ كم مىكند.
تاريخ نشان مىدهد ،كه ايدهها قابل تغييرند.
هيچ ايدهاى در طبيعت انسان ريشه ندارد ،كه
نشود كارى براى تغيير آن انجام داد .ايدهها
توسط استدﻻل و تقاعد تغيير مىيابند؛ زيرا
به روابط مادى ميان انسانها بستگى دارند.
به طور مثال ،اين ايده كه مردم سياهپوست
مادون هستند ،به جوامعى تعلق دارد كه در
آنها مردم سياهپوست را استثمار مىكنند ،چه
به عنوان برده و چه به عنوان كارگر ارزان.
براى خﻼصى هميشگى از اين ايده ،بايد از
شر نظامى كه اين ايده را توليد مىكند ،راحت
شويم .اين البته بدان معنى نيست ،كه نمىبايد
همين جا و همين حاﻻ عليه نژادپرستى بحث
كنيم و اقداماتى را سازمان دهيم .اما بدان
معنى است كه متقاعد كردن مردمى كه چنين
ايدهى غلطى را دارند ،فقط قدمى اوليه براى
رهايى از نظامى است كه چنين ايدههايى را
توليد و بازتوليد مىكند.
ايدهى مادون بودن زنان از نظامى نشئات
مىگيرد ،كه وجود طبقات را براى بقاى خود
ﻻزم مىشمارد .نظامى كه در آن مشتى از مردم
كار سايرين را كنترل كرده و در نتيجهى آن
از ثروت و قدرت بهرهمند مىشوند .جامعهى
سرمايهدارى البته اولين جامعهاى نيست كه
به طبقات تقسيم شده است ،اما اميدواريم
آخرين آن باشد.
تاريخ نشان مىدهد ،كه به اندازهى تعداد
جوامع طبقاتى ،راههايى نيز براى مادون نگه
داشتن زنان وجود داشته و به عﻼوه ،موقعيت
زنان در طبقات مختلف يك جامعه نيز
هميشه متفاوت بوده است .اين امرى بسيار
مهم است؛ زيرا به ما كمك مىكند راههاى
خود -ويژهاى را كه سرمايهدارى از طريق
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آنها زنان را سركوب مىكند ،و نيز دﻻيل آن
را ،درك كنيم .به عﻼوه ،تاريخ نشان مىدهد
كه هيچ نقش »طبيعى«اى براى زنان وجود
ندارد .يونان و روم باستان ،جوامعى بردهدارى
بودند .زنان برده ،در اين جوامع ،هيچ حقى
بر بدن خود نداشتند .آنان مورد استفادهى
جنسى صاحبان خود قرار مىگرفتند و به
ديگران فروخته مىشدند .كودكان هم از
مادران گرفته شده و به فروش مىرسيدند.
دختران بردهداران در سنين پايين شوهر داده
مىشدند و كارشان آن بود ،كه نشان دهند
متعلق به طبقهى صاحبان برده هستند .زنان
به مسئوليتهايى كه صاحبان برده به آنها
مىسپردند ،حتا اگر به معناى محدوديتهاى
بسيارى براى آنان بود ،اما بها مىدادند.
در اروپا ،در قرون وسطا ،سرفها زمين را
براى صاحبان تيول زراعت مىكردند .اما بر
خﻼف بردهها ،سرفها با خانوادههاى خود
بر روى تكه زمين خود زندگى مىكردند و
مىتوانستند آن را به فرزندان خود واگذار
نمايند .زنان سرف موظف بودند با مردان
سرف ازدواج كرده و نيروى كار مورد
نياز را بازتوليد كنند .بيشتر زنان سرف
در خانههاى كوچك مخصوص زوجين با
كودكانشان زندگى مىكردند .زنان طبقهى
نجبا ،اما به گونهاى كامﻼ متفاوت در يك
خانهى بزرگ روزگار مىگذراندند .اين زنان
به هنگام ازدواج )معموﻻ در سنين پايين(،
اموال و ارتباطات ارزشمند سياسى را با
خود به خانوادهى شوهر مىآوردند .آنان به
عنوان زنان بيوه و ورثه ،اغلب داراى زمين
و سرف بوده ،حقوق ويژهاى داشتند ،و از
مﻼزمان مسلح  -براى اين كه به خاطر آنها
بجنگند -نگهدارى مىنمودند.
هنگامى كه در قرون شانزدهم و هفدهم،
توليد وسيع كاﻻ براى بازار شروع به گُسترش
نمود ،كاﻻها اول از همه توسط صنعتگران
و روستاييان در خانهها به دست زنان و
كودكان  -و همچنين مردان -توليد مىشد.
در اين گونه خانوادهها ،مردان و زنان براى
كار به خارج از خانه نمىرفتند ،بلكه در
خانههاى خود براى سرمايهداران و تجار ،كاﻻ
توليد مىكردند .توليد كاﻻ به اندازهاى براى
اين خانوادهها اساسى بود ،كه نوزادان تقريبا
به محض تولد به خارج از خانه فرستاده
مىشدند .و هنگامى كه از شير گرفته شده
و به خانه بازگردانده مىشدند ،اگر چنانچه
زنده مىماندند ،توسط دختران خدمتكار و يا
خواهران بزرگتر خود مراقبت مىگشتند .اين
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كودكان ،پس از هفت سالگى ،يك بار ديگر
و اين بار به عنوان شاگرد و يا خدمتكار
از خانه خارج مىشدند .قابل فهم است ،كه
پيوستگى بين والدين و فرزندان در آن دوره
مىبايد بسيار متفاوت از آن چه كه امروزه
است ،بوده باشد.
زنان تجار از مغازهها و انبارها به خانههاى
راحت با خدمتكاران خانگىيى كه آنها را
يكسره از انجام كار رها مىساختند ،كشيده
شدند .ديگر جدايى بين كار و خانه ،و بين
مردان و زنان در عرصههاى جداگانه ،براى
خانوادههاى طبقهى متوسط اتفاق افتاده بود.
انقﻼب صنعتى در قرون هجدهم و نوزدهم،
جدايى كار از خانه را براى طبقهى كارگر
نيز به همراه آورد .ابتدا اين زنان و كودكان
بودند ،كه از خانهها به كارخانهها كشانده
شدند و سپس مردان ،به همان نسبتى كه
صنعت بيشترى تجارت مىشد .اما زنان
و كودكان تحت چنان شرايط مخوفى در
كارخانهها كار مىكردند ،كه طبقهى كارگر
به ناگزير به جنگى در دفاع از خانواده  -به
عنوان مكانى براى پناه بردن زنان و كودكان،
بيماران و بيكاران به آن -دست زد.
زنان ،به خصوص در كارخانههاى نساجى،
اغلب مجبور بودند آن قدر كار كنند تا
كودكانشان به اندازهى كافى بزرگ شوند
و جاى آن ها را به عنوان مزدبگير دوم
بگيرند؛ زيرا كه مزد مردان براى حمايت از
خانواده كفايت نمىكرد .در اين زمان ،شرايط
اجتماعى در شهرهاى صنعتى قرن نوزدهم،
كار سنگين خانگى را ضرورى مىساخت.
از آن جايى كه هيچ امكان ديگرى براى
مراقبت از بيماران ،فرزندان كوچك ،و افراد
بسيار پير در خانواده وجود نداشت ،زنان اين
مسئوليتها را نيز به عهده گرفتند .پس جاى
تعجب نيست ،كه آنها به هنگام استطاعت
مالى از كار در كارخانه دست مىكشيدند،
تا از خانواده مراقبت كنند .مطالبهى »مزد
خانواده« ،كه زنان را قادر مىساخت در خانه
مانده و كار خود را به نحو مناسبى انجام
دهند ،مورد پسند زنان كارگر و همچنين
مردان كارگر بود) .اين هدف تا آن جايى كه
مورد نظر اكثريت طبقهى كارگر بود ،هرگز
متحقق نشد( .براى مثال ،زنان كارگر اعتصابى
نخريسى در پرستون ،در سال  ،١٨٥٤كامﻼ از
اين مطالبه پشتيبانى كردند.
در قرن حاضر ،اما نقش زنــان طبقه ى
كارگر دوباره تغيير يافته است .در حدود
 ٦٠درصد از زنان متاهل امروزه براى مزد
نگاه  -دفتر سى و هشتم

نيز كار مىكنند .يك زن كارگر در دورهى
حاضر ديگر يك زن جوان و مجرد نيست،
بلكه اغلب يك زن متاهل در سنين بين ٣٥
تا  ٤٩سال است .دﻻيل بسيارى براى اين
تغيير نقش وجود دارد ،از جمله زوال صنايع
سنگين قديمى و رشد خدمات ،بحران و نزول
قدرت خريد دستمزد مردان )بدون مزد
زنان ،تعداد خانوادههايى كه زير خط فقر قرار
دارند ،چهار برابر مىشد( ،و نيز اين واقعيت
كه اكنون مردم نسبت به گذشته كمتر فرزند
دارند و پس از بزرگ شدن كودكانشان ،زمان
طوﻻنىترى زندگى مىكنند.
اين جا ،زنان در قالب زنان خانهدار ،در انزوا
و تقسيم شده و وابسته به مردان هستند و
فقط در موارد استثنايى مىتوانند با نظام حاكم
بجنگند) .مواردى كه در آن كُل يك اجتماع
مورد تهديد قرار مىگيرد ،مانند اعتصاب
معدنچيان در سال  ١٩٨٥و يا اعتصاب
كرايهى خانه در سال  ١٩١٥در گﻼسكو (.در
قالب كارگران ،اما زنان اين شانس را دارند كه
دوشادوش يكديگر دست به سازماندهى و
اقدام عملى بزنند .و با كسب دستمزد خود،
تا حدودى احترام و استقﻼل به دست بياورند،
حتا اگر نانآور اصلى خانواده هم نباشند.
پس از شروع صنعت نخريسى در اوايل قرن
نوزدهم ،سرمايهدارى زمانى طوﻻنى وقت
صرف كرد ،تا تعداد زيادى از زنان را به
صفوف نيروى كار بازگرداند؛ راه اجتناب
ناپذيرى ،كه سرمايهدارى مىبايست در پيش
مىگرفت .هيچ راهى براى بازگشت وجود
ندارد .و زنان هم طالب چنين بازگشتى
نيستند .دورهى جديدى براى زنان طبقهى
كارگر ،به مثابه كارگرانى داراى حق ويژهى
خود ،شروع شده است.
اكثريت عظيمى از زنان طبقهى كارگر ،امروزه
خود كارگر هستند؛ اما آنان به گونهى مردان،
راه كارگر شدن را نپيمودهاند .تفاوتهايى بين
كار زنان و مردان وجود دارد ،كه بر تجارب،
هوشيارى و بر مبارزات آنها تاثير مىگذارد.
از هر پنج زن ،دو نفر كارگر پارهوقت هستند
)و اين شامل دو زن از هر سه زنى كه كودكان
زير شانزده سال دارند ،مىشود( .كارگران
پارهوقت ،حقوق قانونى كمترى  -براى مثال
در رابطه با حق بيمارى ،حق دوران باردارى
و غيره -دارند و به آنها دستمزد ساعتى
كمترى نسبت به مزد كارگر تمام وقتى كه
همان كار را مى كند ،پرداخت مى شود.
قطع بودجه هاى خدمات عمومى ،مانند
خوراك در مدارس ،بودجهى بيمارستانها،
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شيرخوارگاهها و غيره ،براى بسيارى از زنان
حفظ كار تماموقت و يا يافتن آن را بسيار
مشكل كرده است .وجود بيمارى در خانواده
و يا داشتن مريضى كه هنوز بايد در بيمارستان
بسترى باشد ،ولى به خانه فرستاده مىشود
تا توسط زن خانواده مراقبت شود و بهبود
يابد نيز مىتواند براى زن كارگر به معنى از
دست دادن كار و درآمد باشد.
اكثريت زنان در زمينهى انعقاد قراردادهاى
كار در وضعيت بدترى ،نسبت به مردان ،قرار
دارند .تعداد بسيارى از زنان براى شركتهاى
كوچك ،با نرخ باﻻيى از امكان تعويض
كارگر ،كار مىكنند .بسيارى از مهارتهاى
زنان ،مانند ماشيننويسى و خياطى و يا پخت
و پز ،از جملهى مهارتهاى ناياب نيستند و
به همين جهت شامل دستمزد يك كارگر
ماهر نمىشوند .از آن جايى كه تعداد بسيارى
از زنان وجود دارند كه پس از بزرگ كردن
فرزند و يا به هر دليل ديگرى به صفوف
نيروى كار باز مىگردند ،هميشه يك »لشكر
ذخيرهى نيروى كار« يافت مىشود ،كه مزد
زنان را دايما پايين نگاه مىدارد .آن چه كه
از همهى اينها نتيجه مىشود ،اين واقعيت
است كه اگر چه زنان دﻻيل ويژهى مناسبى
براى متحد شدن و جنگيدن براى احقاق
حقوق خود دارند ،اما آنها با مشكﻼت به
خصوصى نيز به اين منظور روبرو مىشوند.
زنان سهم بسيار بزرگى در برآمد جنبش
طبقهى كارگر در اواخر سالهاى  ١٩٦٠و
اوايل سال هاى  ١٩٧٠داشتهاند .كارگران
بخش دوزندگى فورد در سال  ،١٩٦٨با
خواست باﻻ رفتن مهارتهاىشان دست به
اعتصاب زدند و اضافه دستمزد قابل توجهى
كسب كردند .در سال  ،١٩٧٠بيست هزار
كارگر پوشاك در ليدز ،اندكى پس از مبارزهى
كارگران معدن و كارگران ساختمانى ،دست
به اعتصاب زدند .تا سال  ١٩٧٧نيز در صدها
مركز كار ،اعتصاباتى چند براى مزد برابر
توسط زنان سازمان داده شد.
زنان كارگر با كارفرمايان و دولتها جنگيدند.
آن ها عليه نژادپرستى ،مثﻼ در Imperial
 Typwritersدر شهر  ،Leiceﬆerو عليه
كارگران مذكرى كه مىكوشيدند آنها را
منزوى كنند ،مبارزه كردند .آنها كارخانههايى
چون كارخانه ى كفش  Fakenhamدر
 Norfolkرا در سال  ١٩٦٩اشغال كردند؛
واقعهاى كه در بريتانيا اصﻼ شنيده نشد.
حتا در سالهاى  ،١٩٨٠زمانى كه مبارزه به
خاطر بحران اقتصادى و كاربرد قوانين ضد
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اتحاديهاى ،سختتر شده بود ،زنان نقش
غالب را در مبارزاتى مانند اشغال كارخانهى
 Lee Jeansدر  ،Greenockاعتصاب در
كارخانهى  Liverpool Typiﬆsدر سال
 ،١٩٨١و جدال خدمهى شهرى و كارگران
بيمارستان در سال  ١٩٨٢و غيره ،داشتند.
اگر چه زنان و مردان اغلب در اعتصابات در
كنار هم بودند ،اما زنان اكثرا مجبور بودند
مسالهى رابطهى همكارى جمعى خود با
مردان كارگر را در همان محلهاى كار و
در متن اعتصابات مطرح كنند .براى مثال،
در بسيارى از اعتصابات براى مزد برابر
در سالهاى  ،١٩٧٠مردان مايل نبودند از
مطالبات زنان حمايت كنند؛ اما اگر زنان
مىتوانستند مردان را قانع كرده و حمايت
آنان را جلب نمايند ،به احتمال زياد در
تحقق مطالبهى خود موفق مىشدند )نگاه
كنيد به جزوهى »خواهران و كارگران« از
 ،Anna aczuskaكه در سال  ١٩٨٠به
چاپ رسيد( :بايد بكوشيم مردان را قانع
كنيم ،كه پيروزى زنان به نفع همگان است؛
كه مبارزات زنان عليه كارفرمايان است؛ عليه
آنهايى كه مشكﻼت مشابهى را بر همهى
كارگران تحميل كردهاند؛ اما اگر مردان بر
تمايزات خود پافشارى كردند ،آن وقت ديگر
زنان مجبور خواهند بود با آنها نيز بجنگند.
مبارزه در محيط كار بايد از طريق اتحاديههاى
صنفى انجام گيرد .همين جا اما بايد تاكيد
كرد ،كه اتحاديهها اغلب از انجام فعاليت براى
زنان قصور ورزيدهاند .آنها بيشتر توسط
مردان اداره مىشوند ،حتا اگر اكثريت اعضاى
آنها زنان باشند .آنها اغلب نيازهاى زنان
را جدى نمىگيرند .در حالى كه قدرت يك
اتحاديهى كارگرى به اين بستگى دارد ،كه
تا چه اندازه اعضاى آن از مبارزات يكديگر
پشتيبانى مىكنند ،نه به اين كه رهبران اتحاديه
كيستند و تا چه اندازه صاحبمنصبان آن
خوب آموزش يافته اند .تمام رهبران و
صاحبمنصبان اتحاديهاى بايد توسط اعضاى
آن انتخاب شده و به آسانى هم توسط همانها
عزل شوند.
البته مشكلى اصلى با بيش تر رهبران
اتحاديههاى كارگرى امروز اين نيست كه
آنها مرد هستند )اگر چه اكثر آنها مرد
هستند( ،بلكه اين است كه آنها از مسايل
واقعى اعضاى اتحاديهها دور افتادهاند .زنان
صاحبمنصب اتحاديهها هم ،درست به همان
اندازهى مردان ،قادرند از اعضاى اتحاديهها
دور شده و آنها را بفروشند .نمايندگان
نگاه  -دفتر سى و هشتم

اتحاديهاى و ديگر نمايندگان محيطهاى كار
كه از مديريت» ،احترام« ،تمديد پُست و
مقام ،و شايد هم يك دفتر راحت دمدست
كاركنان خود مىخواهند ،تمايلى ندارند كه
براى كارگران بجنگند ،بلكه مىخواهند همه
چيز را از طريق مذاكرات آرام كنند .آنها
اغلب از جلسات بخش و خود بخش بيشتر
مىترسند ،تا مذاكره با مديريت؛ زيرا راضى
كردن اعضاى اتحاديه سختتر از كنار آمدن
با قدرت مديريت است.
اين ،معناى امروزهى اتحاديهگرايى براى
بسيارى از مردم شده است :ژست اتحاديهاى
به خاطر موقعيتى كه مىآورد ،مهارت در
متقاعد كردن كارگران در خــوددارى از
شكايات خود ،و شركت در كنفرانسها و
كميتههايى كه در آن تصميمات »بزرگ« گرفته
مىشود .بعضى از زنان استدﻻل مىكنند،
كه آنها نيز بايد در رقابت با مردان در اين
بازى شركت كنند ،تا زنان صاحب منصب
بيشترى در مقامهاى باﻻ و در كميتهها و
كنفرانسها حضور داشته باشند .اين امر به
خودى خود بد نيست ،اما مادام كه اتحاديهها
از باﻻ به صورت بوروكراتيك اداره مىشوند،
بى فايده است .قرار گرفتن زنان در مديريت
اتحاديهها ،تنها به معنى دور كردن فعالترين
زنان از رابطهى روزانه با كارگران در محل كار
است؛ امرى كه در نتيجه به كمتر شدن نفوذ
آنان به هنگام يك مقابلهى واقعى مىانجامد.
بسيارى از مردان اتحاديه اى ،ايده هايى
ارتجاعى در مورد زنان دارند .به طور مثال،
در شرايط بىكارسازىها ،آنها نخست اخراج
زنان را فراخوان مىدهند .اين نه تنها تهاجم
به زنان است )اكثريت عظيمى از زنان به
همان اندازهى مردان به شغل خود نياز دارند
و خانوادههاىشان به آنان وابسته هستند(،
بلكه به طور كُلى پذيرش ضعف در مقابله با
سياست كارفرمايان در امر اخراج و كوششى
براى انداختن فشار بر دوش كارگران است.
چنين ايده هايى توسط صاحب منصبان
اتحاديهها و يا قطعنامهى كنفرانسها تغيير
نمى كنند ،بلكه از طريق سازمان دهى،
مجادلهى مداوم اعضاى زن اتحاديه ،و با
نشان دادن قدرت ،تغيير خواهند يافت .البته
تغيير ايدهها از اين طريق ،كارى طوﻻنىتر
و سختتر در مقايسه با پيروزى در يك
انتخابات و يا كسب آراى يك كنفرانس است؛
ولى اين ،آن چيزى است كه اتحاديهگرايى
بايد واقعا بر آن متكى شود.
راه درست مبارزه با مديريت مردانه ،در

٨٤

واقع بايد حمله به آن سيستمى باشد كه
امروزه »امتيازات مديريت« خوانده مىشود.
چرا تصميمگيرى ،اجراى ديسيپلين ،شرايط
استخدام و اخراج و غيره بايد توسط قدرتى
مطلق از باﻻ تحميل شود؟! هر قدر نيروى
كار بتواند محدوديتهاى بيشترى بر قدرت
مديريت  -كه هر كارى بخواهند ،انجام
مىدهند -اعمال نمايد ،به همان نسبت نيز
كارگران قوىتر شده و بهتر زندگى خواهند
كرد .اگر زنان به طور مثال بتوانند كار را
طورى سازماندهى كنند ،كه از تنبيه زنى كه
به خاطر مراقبت از كودك بيمار خود به سر
كار نرفته است جلوگيرى شود ،آنها دستاورد
بيشترى كسب خواهند كرد ،تا اين كه زنى
را به مقام مديريت برسانند.
»اقدام مثبت براى زنان« در نهايت خواهان
آن است ،كه از اقدامات منفىيى مانند مقابله
با قدرت مديريت ،مزاحمت در توليد ،و
اعتصاب ،پرهيز شود .بايد به خاطر داشت ،آن
چه كه براى روسا مثبت است ،براى كارگران
منفى است .نكتهاى كه نويسندگانى چون S.
 Robarts, A. Cooteو  E. Ballدر كتاب
»اقدام مثبت براى زنان ،قدم بعدى« ،كه به
عنوان راهنماى اقدام مثبت در سال ١٩٨٢
منتشر ساختهاند ،در نظر نمىگيرند .كسب و
كار خوب ،به معناى استثمار بيشتر نيروى
كار است؛ پديدهاى كه ما مىخواهيم آن را
ملغى كنيم ،نه اين كه شرايط بهتر آن را
فراهم سازيم.
موقعيت زنان در كار هيچگاه از موقعيتى كه
در خانواده دارند ،جدا نيست .تا زمانى كه
خانواده ،همان گونه كه ما آن را مىشناسيم ،به
حيات خود ادامه مىدهد؛ تا زمانى كه مردم در
خانوادهى كوچك و شخصى ،با تقسيم كارى
مشخص ،زندگى مىكنند؛ زنان سراسر جهان
در محروميت به سر خواهند برد .بسيارى از
مردم فكر مىكنند ،كه عشق و گرمى و امنيتى
كه زندگى خانوادگى فراهم مىآورد ،جبرانى
مناسب براى هر نوع محروميت اجتماعى
است .خانواده ،به طور معمول ،هستهاى
»طبيعى« و بى انتها به نظر مىرسد )البته تاريخ
نشان مىدهد ،كه اين مساله عموميت ندارد(،
اگر چه در واقع درست به همان اندازهى هر
نهاد بشرى ديگرى تغيير يافته است.
خانوادهى كوچك يك ديگ بخار مملو از
احساسات شديد است ،كه بر روى اعضاى
خانواده متمركز شده است؛ يك ديگ بخار
مملو از نفرت و همچنين عشق ،خودخواهى،
غم خوارى ،رقابت ،و هم چنين تشريك
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مساعى ،كه با درك جديد مبتنى بر خصوصى
خواندن خانواده ،درپوشى محكم بر روى آن
گذاشته شده است.
خانواده تحت فشارهاى سرمايهدارى مدرن
در حال تغيير است ،اما هنوز آن گونه كه
بسيارى از مردم مى ترسند و يا عده اى
به آن اميدوارند ،ناپديد نشده است .نرخ
طﻼق از هميشه بيشتر است ،اما بسيارى از
ازدواجهايى كه امروزه در دادگاههاى طﻼق
فسخ مى شوند ،در گذشته با مرگ فسخ
مىشدند .در سال  ،١٩١١حد متوسط زمانى
كه يك زن مىتوانست اميدوار باشد پس از
عروسى زنده بماند ٢٢ ،سال ) ١٧سال براى
داماد( بود .اين ميزان امروزه به  ٤٢سال براى
عروس ) ٤٠سال براى داماد( رسيده است.
امروزه ،مدت زمان »تا مرگ ما را از هم جدا
سازد« ،به دو برابر سابق افزايش يافته است.
تعداد افراد طﻼق گرفتهاى كه دوباره ازدواج
مىكنند نيز مداوما در حال فزونى است .اگر
چه بسيارى از ازدواجها به ناكامى منجر
مىشوند ،ولى بسيارى از آنهايى كه شكست
خوردهاند ،دير يا زود ،دوباره ازدواج مىكنند.
تعداد خانوادههاى تك والد يا تك والده
نيز در حال افزايش است ،به خصوص
تعداد زنانى كه كودكان خود را به تنهايى
بزرگ مىكنند )در حدود يازده درصد كُل
خانوادههاى بچهدار( .بيشتر تك مادران،
بر خﻼف زنان طبقهى متوسط در سالهاى
دههى  ،٣٠زنان بسيار جوانى هستند كه با
بىكارى طويلالمدت روبرو شدهاند .امروزه
بيش از گذشته زنان و مردان بدون آن كه
هرگز تن به ازدواج بدهند ،با يكديگر زندگى
مىنمايند .اين پديده به خوبى در ميان طبقهى
كارگر شناخته شده است .همخوابگى قبل
از ازدواج ،از صدها سال پيش ،رسم تثبيت
شدهاى بود كه كليسا هرگز موفق به از بين
بردن آن نگشت .بسيارى از زوجينى كه
امروزه در كنار كودكان خود »با هم زندگى
مىكنند« ،از همه نظر خانواده هستند ،جز از
نظر رسمى و قانونى! »روابط پيشرفته«ى
طبقهى متوسط ،متداول ترين نوع زندگى
زوجهاى ازدواج نكرده نيست.
نهاد خانواده همچنان وجود خواهد داشت؛
زيرا راحتترين راه براى بازتوليد و مراقبت
از نيروى كار در جامعه ى سرمايه دارى
است .هيچ دولت سرمايهدارىيى منابع خود
را صرف ايجاد و نگاهدارى شيرخوارگاهها،
مراكز غذاخورى ،خوابگاهها و ...نمىكند.
و اگر هم بكند ،بيشتر مردم فكر مىكنند
نگاه  -دفتر سى و هشتم

كه اين نهادها شايد كامﻼ از همان نهادهاى
بوروكراتيك حكومتى هستند ،كه براى پايين
نگه داشتن هزينهى آنها از باﻻ ايجاد و
برنامهريزى مىشوند.
چگونه مى توانيم همه ى اين ها را تغيير
بدهيم و نوعى از زندگى را آغاز كنيم ،كه
بدبختىهاى كمتر و آزادى و برابرى بيشترى
به وجود آورد .امكان ندارد ،كه خانواده از
باﻻ »از بين برود« .درست مانند مذهب ،كه
ممنوعيتاش آن را زيرزمينى مىكند .خانواده
زمانى ناپديد خواهد شود ،كه مردم بتوانند
به گونهى ديگرى زندگى كنند .و تنها يك
جامعهى سوسياليستى مىتواند گونهى بهترى
از زندگى را پايهريزى كند؛ زيرا به نيازهاى
انسانها ،و نه سود ،پاسخ مىگويد.
شيوه هاى متفاوت ديگرى از زندگى
مىتوانست تجربه بشود ،اگر به طور مثال
خانهها با استانداردى كه فقط مناسب يك
مُدل خانواده است ،ساخته نمىشدند؛ اگر
غذا خوردن در بيرون از خانه ،يك امتياز
گران نمىبود؛ اگر بزرگساﻻن كودكان را،
به جاى آن كه مالك آنها باشند و بر طبق
نيازها و آرزوهاى خودشان از آنها نگاهدارى
كنند ،شريك مىشدند؛ اگر زنان و كودكان
وابسته به مردان نبودند )و اگر مردان به زنان
براى خدمات شخصى وابسته نبودند(؛ آن
گاه ممكن بود وظايف به طور معقولترى
تقسيم شود و هر كسى به خاطر كارى كه
انجام مىدهد ،به طور مساوى پاداش بگيرد.
اگر متاهلين اين قدر منزوى نبودند ،ممكن
بود احساس مالكيت كمتر باشد و جدايىها
نيز كمتر  -و يا ﻻاقل با لطمات كمترى-
اتفاق بيافتد.

٨٥

شيوهى زندگى مردم تغيير نخواهد يافت ،مگر
اين كه شرايط مادى  -مانند مسكن ،خدمات
اجتماعى ،ساختار مزد و توليد و -...تغيير كند.
اما سوسياليسم بيش از اينها معنى مىدهد.
عقايد و احساساتى وجود دارند ،كه توسط
نوع جامعهى كنونى به ما تحميل شدهاند؛ ولى
در جامعهاى كه توسط مردم كارگر و براى
آنها اداره مىشود ،اينها بىربط خواهند شد
و تاريخ مصرف خود را از دست خواهند داد.
جامعهى سرمايهدارى مردمى را مىپروراند،
كه اهداف و آمال شان »خصوصى شده«
است .بسيارى از مردم چيز كمى در خارج
از خانههاىشان دارند و يا كنترلى بر هيچ
چيز ندارند .كار شامل وظايف خسته كننده
و تكرارىيى است ،كه تحت اوامر انجام
مىگيرند .تنها چيزى كه از اين هم بدتر
است ،نداشتن كار است .دموكراسى در
جامعهى سرمايهدارى ،يعنى هر پنج سال يك
بار ضربدرى بر روى يك تكه كاغذ زدن!
تنها جايى كه مردم آزاد هستند انتخاب كنند،
تصميم بگيرند ،و كارهايى بكنند كه واقعا
براىشان جالب است و جذبشان مىكند،
خانه است .شما مىتوانيد خانه را لفظا متعلق
به خود بدانيد ،زمانى كه چيز ديگرى متعلق
به شما نيست.
در يك جامعه ى سوسياليستى ،جايى كه
طبقه ى كارگر كنترل دارد ،محدوده ى
انتخابات و مسئوليتها به خارج از خانه
نقل مكان مىيابد .طبقهى كارگر در اين جا
مىتواند تمام جامعه را متعلق به خود بخواند
و به رضايتى عظيم  -و غير قابل قياس با
آن چه كه اكثريت ما اكنون داريم -دست
يابد .البته اين امر بﻼفاصله در روز پس از
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انقﻼب سوسياليستى اتفاق نخواهد افتاد .و
احتماﻻ برخى از مردم هم زودتر از برخى
ديگر مىخواهند از زندگى كوچك خانوادگى
دست بكشند؛ اما اين امرى است كه دير يا
زود ،اگر كه موفق به ايجاد يك جامعهى
سوسياليستى شويم ،اتفاق خواهد افتاد.
احساس خودمركزبينى خانواده ،درست مانند
مفهوم فئودالى »وفادارى« و ايدهى »احترام«
روم باستان ،در آن جامعه ديگر تاريخ مصرف
خود را از دست خواهد داد و بى ربط به نظر
خواهد رسيد.
بعضى از مردم به هر حال احساس مىكنند،
كه در خارج از خانوادهى مرسوم خوشحالتر
هستند؛ فكر مىكنند ،كه اگر مردم زيادى
رفتار و شيوهى زندگى خود را تغيير دهند،
خانوادهى مرسوم به آرامى ناپديد مىشود.
اين امر البته براى كسانى كه از عهده ى
آن برمىآيند ،درست است .براى مردمى با
شغلهاى طبقهى متوسط و با درآمد طبقهى
متوسط ،بسيار آسان خواهد بود كه مسكن
متغير پيدا كنند ،وقت خود را بين خانه
و كار به طور متفاوتى بگذرانند ،و براى
خوردن غذا و نگهدارى خوب از كودكان
خويش ،هزينه نمايند؛ اما براى اكثريت مردم
كاركن ،چنين آلترناتيوى براى يك زندگى
بهتر ممكن نيست .هنوز تودهى وسيعى از
مردم ،از دنياى سخت و نامطلوب بيرونى،
به زندگى خانوادگى  -به مثابه يك پناهگاه-
روى مىآورند؛ حتا اگر اين خانواده درهم
شكسته و يا گاها خطرناك باشد .تنها راهى
كه روىآورى به زندگى خانوادگى را تغيير
مىدهد ،اين است كه اين دنيا را دگرگون
كنيم .اين امر با اخﻼقى ساختن خانواده ،با
گفتن به مردم در مورد اين كه چگونه بايد
زندگى كنند ،و يا با دست كشيدن از دفاع
از خانواده هنگامى كه مورد حمله است،
تغيير نمىكند .خانواده هميشه يك نهاد قابل
تغيير بوده است و چه دوست داشته باشيم
و چه نداشته باشيم ،مطابق با شرايط مادى
دنياى خارج از خود  -و نه بر طبق ايدههاى
اخﻼقى -همچنان تغيير خواهد كرد.
مبارزهى طبقاتى هرگز موضوعى مختص
مردان نبوده است .در جوامع طبقاتى گذشته،
و در مبارزات كارگران عليه سرمايهدارى
در دوران مدرن ،زنان بخشى از طغيانها،
شورش ها و انقﻼبات اجتماعى بوده اند.
ماركسيسم از درون اين سنت مبارزه ى
طبقاتى سر بر آورده است .اين جا ،رابطهى
زنان و انقﻼب ،رابطهاى جديد نيست.
نگاه  -دفتر سى و هشتم

در انقﻼب فرانسه در سال  ،١٧٨٩علىرغم
اكراه رهبران ميانهرو ،زنان رُل قاطعى در
شورشها و به پيش راندن انقﻼب ايفا كردند.
آنها راهپيمايى از پاريس به ورساى را هدايت
كردند ،كه پادشاه لويى شانزدهم و خانوادهاش
را واداشت به پاريس نقل مكان كرده و قانون
اساسى جديدى را به رسميت بشناسد؛ آنها
در جنبش جمهورىخواهى شركت كردند ،كه
به از بين رفتن پادشاهى و قدرتگيرى حزب
راديكال ژاكوبين انجاميد .اگر چه ژاكوبينها
نسبت به مطالبات زنان سمپاتى نشان ندادند،
اما زنان گروه ها و كلوپ هاى راديكال
)همچون كلوپ زنان انقﻼبى جمهورىخواه(
به خوبى از تقسيمات طبقاتى و سياسى در
ميان زنان و همچنين در ميان مردان آگاهى
داشتند و آماده بودند ،كه به زنان اشراف
و حاميان حزب ميانهرو هم فيزيكى و هم
سياسى حمله كنند .علىرغم شكست تلخى
كه زنان در اين انقﻼب تحمل كردند )سقوط
ژاكوبينها وضعيت آنها را بهبود نداد ،بلكه
بسيار بدتر كرد( ،سنت اقدامات انقﻼبى
توسط زنان نمُ رد و دوباره در طى انقﻼب
 ١٨٤٨پاريس  -يعنى هنگامى كه طبقهى
كارگر به عنوان يك نيروى سياسى مجزا در
يك شرايط انقﻼبى ظاهر شد و همچنين در
دوران كمون پاريس در سال  ،١٨٧١زمانى
كه هزاران زن در باريگاردها جان باختند تا
از حكومت كارگران دفاع كنند -ظهور كرد.
در همين زمان ،انقﻼب صنعتى زندگى طبقهى
كارگر را در بسيارى از بخشهاى اروپا ،در
درجهى اول در انگلستان ،دگرگون ساخت.
زنان در جنبشهاى جديد كارگران صنعتى
درگير شدند .آنها اتحاديه تشكيل دادند،
به اعتصاب دست زدند ،و در اعتراضات
صنعتى شركت كردند Southey .شاعر ،در
مورد اعتراض زنان دستكش ساز در سال
 ١٨٠٧نوشت:

وحشى گرى نسبت به زنان ،در شورش
ابريشم  Derbyدر سال  ١٨٣٣و در اعتصاب
 lug lotدر ﻻنكاشاير در سال  ١٨٤٢چشمگير
بود .زنان با آمادگى به اتحاديههايى كه به
سرعت در سالهاى  ١٨٢٠و  ١٨٣٠رشد
كرده بودند ،پيوستند و در اولين جنبش
سوسياليستى بريتانيا نيز دخالت نمودند؛

٨٦

جنبشى كه توسط  Robert Onweرهبرى
شد و بسيارى از مردم كارگر را درگير خود
كردBarbara Taylor, Eve and the) .
(New Jerusalem, 2891
اما طلوع صنايع مدرن ،مردان و زنان را
اغلب بر عليه يكديگر شوراند .هنگامى كه
كارفرمايان كوشيدند از زنان به عنوان كارگران
ارزان استفاده كنند ،تا مهارتها و سازمانهاى
سنتى مردان را تحليل ببرند؛ و يا زمانى كه
مردان كوشيدند زنان را از بسيارى صنفهاى
مهارتدار كنار بگذارند؛ شاهد شكلگيرى
جبهه هاى متفاوت مردان و زنان كارگر
بوديم .ايدههاى ارتجاعى زيادى در ميان
جنبش طبقهى كارگر وجود داشتند ،كه شايد
بدترين آنها در ميان هواداران  roudhonدر
فرانسه  -كه مىخواست زنان را از صفوف
نيروى كار كنار بگذارد -ظهور كرد ،كه گفت:
ماركس و انگلس در اولين قطعهى مهم
نوشتهى سياسى خود» ،مانيفست كمونيست«،
در سال  ،١٨٤٨به روشنى هم از مبارزهى
طبقاتى و هم از آزادى زنان حمايت كردند.
آنها همهى انجمنهاى تخيلى و ايدههاى
توليدكنندگان خيرانديش و يا رفرم هاى
تدريجى را رد كردند و بر اين امر كه تنها
طبقهى كارگر مىتواند خود را از ظلم و
ستم سرمايه رها سازد ،پافشارى نمودند.
آنها عكسالعمل طبقهى حاكم در مورد
ايدههاى تكان دهندهى آزادى زنان را به
ريشخند گرفتند:

)ماركس و انگلس» ،مانيفست
كمونيست«(١٨٤٨ ،
در انترناسيونال اول ،ماركس و انگلس با
ايدههاى ضد زن ديگر گروههاى سياسى
مجادله كردند .آن ها پيوستن زنان كارگر
اعتصابى كارخانهى ابريشم در ليون در سال
 ١٨٦٩را به گرمى پذيرفتند و كوشيدند
يكى از اعتصابيون در كنگرهى انترناسيونال
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در »بال« به حمايت از قطعنامهاى در مورد
حق كار زنان و حق عضويت آن ها در
انترناسيونال ،شركت كند؛ اما اين امر توسط
بخش محلى انترناسيونال در ليون ،تحت
تاثير باكونين آنارشيست ،سد شد .ماركس
و انگلس هر دو شديدا به تاريخ و منشاء
سركوب زنان توجه داشتند؛ اگر چه اين
انگلس بود ،كه كتابى را كه هر دو براى آن
برنامه ريخته بودند ،پس از مرگ ماركس به
رشتهى تحرير در آورد .در آن زمان ،جنبش
حقوق برابر زنان در انگلستان در راه بود و
يكى از جالبترين نكات كتاب انگلس ،اشاره
به همين مسالهى برابرى قانونى است:

)»منشاء خانواده ،مالكيت
خصوصى و دولت«(١٨٨٤ ،
صد سال پس از آن ،يعنى زمانى كه به برابرى
كامل قانونى نزديك شدهايم ،اما هنوز راه
درازى تا آزادى زنان در پيش داريم ،گفتههاى
انگلس همچنان صحت خود را حفظ كردهاند.
از همان دوران مــاركــس و انگلس ،
سوسياليستهاى انقﻼبى سنت ماركسيستى
كوشيدند رابطهى بين انقﻼب سوسياليستى
و آزادى زنان را حفظ كنند؛ آن هم علىرغم
دشمنى گرايشات ديگر در جنبش كارگرى
و عدم تمايل بسيارى از مردان در خود اين
جنبش انقﻼبى .در اوج مبارزهى طبقاتى ،وقتى
كه اكثر افراد طبقهى كارگر درگير مبارزه
شده اند ،چنين ارتباطى قوى تر مى گردد.
انقﻼب روسيه در  ،١٩١٧مهمترين نمونهى
بروز اين مساله است؛ زيرا كه در ايجاد يك
دولت كارگرى واقعى ،اگر چه فقط براى
چندين سال ،موفق شد.
در روسيه ،مبارزهى زنان كارگر گاها از
تئورى سوسياليستى جلوتر بود .حتا قبل از
اولين موج اعتصاب تودهاى در ،١٩٠٥-١٩٠٧
زنان بخش قابل توجهى از نيروى كار صنعتى
جديد بودند و براى مطالباتى چون حق
باردارى ،مرخصى دوران شيردهى ،پايان
بخشيدن به آزار جنسى مديريت ،و همچنين
براى مزد باﻻتر و ...شروع به اعتصاب كرده
بودند .در اوايل سال هاى جنگ جهانى
نگاه  -دفتر سى و هشتم

اول ،زنان روسيه مبارزه عليه پايين آمدن
دست مزدها و بيكارسازى در كارخانه ها
را سازمان دهى كردند .آن ها اتحاديههاى
خدمتكاران خانگى ،زنان سربازان ،كارگران
رختشوى خانه ،كارگران نانوايى و همچنين
اتحاديههاى قديمى نساجى را تشكيل دادند.
اعضاى رهبرى حزب بلشويك ،مانند
Alexander Kollontai،Nadezhda
 Krupskaya، Inessa Armandو Klavdia
) Nikolaievaيك زن حروفچين ،كه از سن

 ١٤سالگى و در طى دوران انقﻼب  ١٩٠٥به
بلشويكها پيوسته بود( در مبارزات زنان
شركت و زنان را به پيوستن به اين حزب
تشويق كردند .حزب بلشويك ،روزنامهاى را
براى زنان )در سال  ١٩١٤تا زمانى كه توسط
پليس مورد يورش واقع شد و دوباره در سال
 (١٩١٧منتشر مىكرد ،كه  Rabotnitsaو يا
»زنان كارگر« ناميده مىشد .استدﻻل آنها اين
بود كه در جنبش زنان ،كارگران زن نمىتوانند
و نمىبايد به زنان اشراف و فمينيستهاى
طبقهى متوسط بپيوندند )همان كسانى ،كه
مانند بسيارى از افراد جنبش حق راى در
انگلستان ،به دفاع كامل از جنگ ١٩١٤
برخاسته بودند( .آنها بر اين عقيده بودند،
كه زنان كارگر بايد براى منافع طبقهى خود
و به همراه طبقهى خود بجنگند .زنان كارگر
رُل مهمى را در هر دو انقﻼب  ١٩١٧بازى
كردند؛ در حالى كه فمينيستهاى اشراف و
طبقهى متوسط در واقع عليه انقﻼب بودند،
به خصوص عليه انقﻼب كارگرى اكتبر.
طولى نكشيد كه حكومت شورايى تازه متولد
شده در اكتبر  ،١٩١٧قدمهايى را در راه رهايى
قانونى زنان برداشت .طﻼق ،سقط جنين و
همجنسگرايى قانونى گشت؛ تسلط كليساى
ارتودوكس بر ازدواج شكسته شد؛ و دولت
در مقابل رفاه مادران و كودكان مسئوليت
پذيرفت .اما بلشويك ها مى دانستند ،كه
رهايى قانونى فقط اولين قدم براى آزادى
واقعى زنان است .بدون تغيير در شرايط
اجتماعى و اقتصادى ،زنان نمىتوانستند به
آزادىيى كه حتا قانون به آنها قول مىداد،
دست يابند .اين سنت سوسياليسم انقﻼبى
است ،كه آزادى زنان را با قدرت كارگرى
همراه مىكند؛ قدرتى كه ما اكنون مىخواهيم
بازسازى كنيم.
بسيارى از مردم به فمينيسم به عنوان يك
آلترناتيو در مقابل انقﻼب سوسياليستى فكر
مىكنند؛ اما جنبش فمينيستى سازمانيافته و
يا برنامهاى فمينيستى وجود ندارد .و وقتى
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چنين كسانى خود را فمينيست مىخوانند،
اغلب حتا سخت است كه گفته شود معنى
»زنان« نزد آنان چيست؟! از قرن نوزدهم به
بعد فمينيسمى وجود داشته است ،كه قطعا
با انقﻼب سوسياليستى سازگارى ندارد .و
فىالواقع مانعى است براى مبارزهى طبقاتى
و شركت زنان در جنبشهاى سوسياليستى.
اين نوع از فمينيسم معتقد است ،كه مردان
)از جمله مردان طبقهى كارگر( دشمنان زنان
هستند؛ شايد هم به خصوص مردان طبقهى
كارگر؛ زيرا به نظر مىرسد فمينيستهاى
طبقهى متوسط در تقبيح شيوههاى سكسيستى
چاپچيان و معدنچنان بسيار آمادهتر هستند،
تا زشت شمردن شيوه هاى سكسيستى
سياستمداران محافظهكار و يا سركردگان
صنايع .اين فمينيست ها به جاى آن كه
بكوشند بينش مردان طبقهى كارگر را تغيير
دهند و در عمل آنها را وادار به حمايت از
زنان نمايند ،به سادگى امكان وجود جنبش
مشتركى از زنان و مردان در مبارزهى طبقاتى
را نفى مىكنند .در اوايل سالهاى  ،١٩٨٠اين
بينش در ميان فمينيستهاى بريتانيا گسترش
يافت.
اكثر فمينيست ها را زنان هم جنس گراى
جدايىطلب ،آن گونه كه توسط رسانههاى
جمعى به تصوير كشيده مىشود ،تشكيل
نمى دهند .به عــﻼوه ،بسيارى از زنان
هم جنس گرا نيز ،تنها به صرف اين كه
به زن ديگرى كشش دارند و مىخواهند
با او زندگى كنند ،فمينيست محسوب
نمىشوند .مهندسين افكارسازى در جامعهى
ما مىخواهند تصويرى از يك تهديد را خلق
كنند ،كه قبل از هر چيز سياسى و جنسى
است .آنها با به بازى گرفتن پيشداورىهاى
مردم ،چنين تهديدى را توليد مىكنند.
اما فمينيستها اغلب به زندگى خصوصى
و جزئيات آن ،به شيوهاى كه مردم لباس
مىپوشند و صحبت مىكنند )به خصوص در
مورد زنان ديگر( ،با اشتياق توجه مىكنند .در
سالهاى دههى  ،٦٠شعار »مسايل خصوصى،
سياسى است« ،شعار خوبى بود؛ زيرا براى
دهها سال بسيارى از مسايلى كه در جنبش
سوسياليستى براى زنان مهم بود ،به عنوان
مسالهاى خصوصى از اذهان دور نگاه داشته
مىشد .اما در دورهى اخير ،اين امر به بهانهاى
براى ناديده گرفتن بحثهاى سياسى در
مورد مبارزهى طبقاتى بدل شده است؛ زيرا
اين فقط مسايل خصوصى است ،كه سياسى
ديده مى شود .نكته اما اين جاست ،كه
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شيوهى لباس پوشيدن و صحبت كردن مردم
با بحثهاى اخﻼقى تغيير نمىيابد .فقط با
تغيير دنياى ما ،از طريق تﻼش براى انقﻼب
سوسياليستى است ،كه مىتوان آنها را تغيير
داد .وقتى انقﻼب سوسياليستى متحقق شود،
مردم راههاى جديدى براى زندگى ،لباس
پوشيدن ،صحبت كردن )و عشق ورزيدن(
انتخاب خواهند كرد.
اين باور براى فمينيسم بسيار حياتى است،
كه زنان فقط جدا از مردان مىتوانند خود
را سازماندهى كرده و مبارزه نمايند .از آن
جايى كه مردان براى مدتهاى طوﻻنى زنان
را از بيشتر سازمانها و مبارزات كارگرى
كنار گذاشتهاند ،اين زنان استدﻻل مىكنند كه
نمىتوانند در سازمانى در كنار مردان  -كه
كوشش خواهند كرد بر آنها به همان منوال
گذشته تسلط يابند -حضور بهم رسانند.
بدون ترديد در رفتار مردان براى كنار زدن
زنان و ادارهى جنبش كارگرى بدون آنان،
اشكالى نهفته است ،اما با اين امر نمىتوان
با جدايىطلبى مقابله نمود؛ زيرا اين شيوهى
برخورد از روبرو شدن با مردان پرهيز مىكند.
مسالهى سازمان زنان قبل از هر چيز يك
تاكتيك است .براى مثال در طول اعتصاب
معدنچيان ،زنان از طريق ايجاد كميتههاى
زنان مرتبط با يك هسته و يا روستا ،براى
حمايت از اعتصاب بسيج شدند )مانند
كميتههاى زنان در اعتصابات آمريكا در
سالهاى  .(١٩٣٠در برخى از نقاط ،زنان
همچنين در كميتهى اعتصاب شركت داشتند؛
كميتهاى كه بيشتر از اين نظر بسيار ارزشمند
بود ،كه زنان تجربهى شركت در نوعى از
مباحثات و تصميمات را كسب مىكردند،
كه در گذشته از آن كنار گذاشته شده بودند.
هر دوى اينها ،تاكتيكهاى خوبى بودند.
آن چه كه نادرست است ،پافشارى بر اين
امر است كه زنان بايد خود را جداگانه
سازماندهى كنند.
تمامى فراخوانهاى فمينيستى براى رفُرم
چنين القا مى كنند ،كه دولت نيرويى بى
طرف است ،كه مىتواند با اقداماتى از باﻻ،
تعادل بين مردان و زنان جامعه را تامين كند؛
اما دولت بى طرف نيست ،حتا تحت يك
حكومت كارگرى! به عﻼوه ،نابرابرى مردان
و زنان در نظام سرمايهدارى چنان ريشهى
عميقى دوانده است ،كه با چند رفُرم از باﻻ
از بين برده نمىشود .بيشتر رفُرمهايى كه
فمينيستها از درون و بيرون حزب كارگر
)انگلستان( در سالهاى اخير پيشنهاد كردهاند،
نگاه  -دفتر سى و هشتم

طرح قربانى شدن منافع طبقهى كارگر به مثابه
يك كُل ،در ازاى منفعت مفروض زنان ،را
با خود داشته است» .مقررات درآمدهاى
فمينيست« ) ،(Feminiﬆ Income olicy
مقرراتى كه آنها ادعا مىكنند مزد مردان را
پايين نگاه مىدارد و در عوض اجازه مىدهد
مزد زنان باﻻ برود ،از آن جمله است .اما
تجربهى همهى مقررات مربوط به كنترل
درآمدها نشان مىدهد كه اگر چه مىشود
مزدها را پايين نگاه داشت ،اما نمىتوان
كارفرماها را ناچار كرد تفاوت را بين كارگران
با مزد كمتر سرشكن نمايند .اين مقررات،
در عمل كارگران با مزد پايينتر را ضعيفتر
كرده است ،مانند شوراى كارگران يدى كه
به عنوان نمونه مشمول اين مقررات حزب
كارگر در اواخر سالهاى  ١٩٧٠شد.
ديگر طرح پيشنهادى فمينيستها مبنى بر
اين كه دولت بايد درآمدى كافى براى زنان
خانهدار و مادران  -چه در خانه بمانند و چه
در خارج از خانه كار كنند -تضمين نمايد،
هم به ظاهر ايدهى خوبى است براى آن كه
زنان را از نظر مالى مستقل سازد؛ اما اين طرح
مىتواند خارج كردن تعداد زيادى از زنان از
صفوف نيروى كار را نتيجه بدهد .قربانى
شدن زنان به هنگام بىكارسازى كارگران،
امرى طاقتفرسا است .و بسيارى از زنان
ترجيح مىدهند ،كه از يك مبارزهى نابرابر
براى حفظ شغل خود دست بكشند و به كنج
انزوا در خانه بازگردند .چنين رفُرمهايى كه
با نظام حاكم زد و بند مىنمايد ،بدون آن
كه به ريشهى مشكﻼت دست ببرد ،به جاى
استفاده ،زيانهاى بيشترى براى زنان به بار
مىآورد.
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***
توضيح مترجم :آن چه خوانديد ،ترجمه و
تلخيصى است از »زنان و مبارزهى طبقاتى
براى سوسياليسم« ،اثر  Norah Carlinكه
در مارس  ١٩٨٥و نيز در ژانويهى  ١٩٨٦از
طرف »حزب كارگران سوسياليست بريتانيا«
منتشر شده است.
***
توضيح »نگاه« :ترجمهى اورژينال براى
دفتر سيزدهم »نگاه« ،دسامبر ،٢٠٠٣
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ما ھیت طبقا تی زن ستیزی
پادى كوئيك
برگردان :حسن احمدى

در طيف چپ ،توافقى كُلى مبنى بر اين كه زن
ستيزى رُكن جدايى ناپذير جامعهى طبقاتى
است ،وجود دارد .به طور خاص ،تفاهمى
وجود دارد مبنى بر اين كه اين سركوب
نمىتواند در چهارچوب سرمايهدارى خاتمه
يابد .اما در پشت اين تفاهم ،يكپارچگى
كمترى ديده مىشود .بر سر سئواﻻت كليدى
دربارهى پايهى مادى زن ستيزى و رابطهى
مناسب بين مبارزه عليه اين سركوب و مبارزه
براى سوسياليسم ،در جنبش شكاف عميقى
به وجود آمده است.
اين مقاله به بررسى تئوريك ماهيت طبقاتى
زن ستيزى مىپردازد .فرض اساسى اين است
كه زن ستيزى بر پايهى نقش زنان طبقهى
تحت استثمار به عنوان تجديد توليد كنندگان
كارگران  -كارگرانى كه به وجود آورندگان
اضافه كار حاصل شده هستند -در جامعهى
طبقاتى استوار است .بنابراين ،اضمحﻼل
استثمار و جامعهى طبقاتى ،پايهى مادى زن
ستيزى را از بين مىبرد .به اين دليل ،من با
آنها كه  -با پيروى از انگلس -پايهى زن
ستيزى را منوط به انتقال بين طبقهاى مالكيت
خصوصى مىدانند ،همراى نيستم .موضع
نگاه  -دفتر سى و هشتم

من در تضاد با آنهايى است ،كه مىكوشند و آزمون نهايى تئورى ،راهنمايى است كه
زن ستيزى را با مقولههاى »جديدى« مانند براى آن جنبش به ارمغان مىآورد.
»پدرساﻻرى« تحليل كنند .از اين بابت كه
تحليلام منطبق با چهارچوب متدولوژيك  -١مناسبات اجتماعى غيرارادى
ماركسيسم است ،عُذرى به كسى بدهكار »سرنخ« بررسىهاى من آن چيزى است كه
نيستم .برعكس  ،يكى از فرضيه هاى اين ماركس در سال  ١٨٥٩به آن استناد مىكرد:
بررسى اين است كه تحليلى از زن در حيطهى
يك تحليل يك پارچهى طبقاتى امكانپذير
است .اين پايهى تئوريك ،وحدت عملى
مبارزهى طبقاتى و مبارزه عليه زن ستيزى
است.
به اين منظور ،تحليلى كُلى از زن در جامعهى
طبقاتى به همراه تحليلى از آن شكل ويژهاى
كه اين امر در جامعهى سرمايهدارى به خود
مىگيرد ،ارائه خواهم داد .اين دومى در
راستاى به تصوير كشيدن اين حقيقت است،
)(٢
كه تغييرات در موقعيت زنان در يك شيوهى
توليدى معين تنها مىتواند در چهارچوب انگلس در سال  ١٨٨٤اين »سرنخ« را از خود
قوانين توسعهى آن شيوهى توليد درك شود .به جا گذاشت:
ﻻزم به گفتن نيست ،كه مبارزه عليه زن
ستيزى نيازمند دركى صحيح از اين تغييرات
است» (١).بدون يك تئورى انقﻼبى ،هيچ
جنبش انقﻼبى نمىتواند وجود داشته باشد«

٨٩

www.negah1.com

)(٣
پس روابط ميان زنان و مردان براى »توليد
موجودات انسانى« ،بخشى از روابط توليد
يا ساخت اقتصادى جامعه بشمار مىرود؛
جامعهاى كه در مدت بسيار طوﻻنىترى از
يك سال بايد  -آن طور كه ماركس و انگلس
بدان اشاره كردند -شرايط توليد جامعه را
بازتوليد كند ،در همان زمان كه آن را توليد
مىكند .اين بدين مفهوم است كه مردم بايد
آن جامعهاى را تجديد توليد كنند ،كه در
همان زمان به بازتوليد ابزار توليد مىپردازد.
اما هنگامى كه ماركس )به طور مشخص
در جلد دوم »كاپيتال«( بازتوليد ابزار توليد
را تحليل مىكرد ،هيچ گاه تحليلاش را از
تجديد توليد موجودات انسانى تكميل نكرد.
به جاى آن ،او در »كاپيتال« فرضيهى ابتدايى
ساده شدهاى را ارائه داد ،كه بر مبناى آن
نيروى كار تنها از طريق مصرف كاﻻهاى با
مزد خريدارى شده ،بازتوليد مىشود ٤).و
 (٥در جوامع سرمايهدارى معين  -جوامعى
كه شيوهى توليد سرمايهدارى بر آنها حاكم
است -بازتوليد نيروى كار نه فقط نيازمند
كاﻻهاى مستقيما خريدارى شده توسط مزد،
بلكه نيازمند تصرف آن ارزش مصرفى كه در
خانه )و در درجهى اول توسط زنان( توليد
مىشود هم مىباشد .اين توليد ارزش مصرف
در خانه ،تحت روابط اجتماعى متفاوتى از
توليد ارزش مصرف توسط كارگران مزدى
صورت مىگيرد .كارگر خانگى ،كارگر مزدى
نيست.
اما اين جا ضرورى است به وراى شكل
خاصى كه تجديد توليد موجودات انسانى در
جامعهى سرمايهدارى به خود مىگيرد ،برويم.
جوامع مختلف ،روشهاى متفاوتى براى زاد
و ولد و پرورش فرزندان دارند (٦).در بعضى
جوامع ،يك زن قبل از اين كه ازدواج كند،
بايد باردار باشد؛ برخى جوامع ،اعمال جنسى
را محدود به روابط يكتاهمسرى مىكنند؛ در
حالى كه ديگران آن را به وراى روابط اوليه
گُسترش مىدهند .طﻼق مىتواند ممنوع يا
مرسوم باشد .گاهى كودككُشى يك قاعدهى
عملى است؛ زمانى هم جلوگيرى از باردارى
در هر شكلاش ممنوع است .اولين شرط
براى يك تحليل از زن ستيزى اين است كه
ديگر به طور انتزاعى به برداشتهامان از آن
چه »درست« يا »عادﻻنه« است ،نگاه نكنيم
نگاه  -دفتر سى و هشتم

و بپذيريم كه آگاهى و باورهاى ما ناشى از
آن روابط اجتماعىيى است كه ما را در بر
مىگيرد و نه بالعكس.
شرط دوم اين است كه بپذيريم روابطى كه
زنان و مردان وارد آن مىشوند» ،اجتناب
ناپذير و مستقل از ارادهىشان است« .اين
امر در ستيز با افكار روزمرهى ماست .زنان
و مردان در جامعهى ما آموختهاند تصور كنند
آن چه انجام مىدهند ،ناشى از انتخابشان
است ،مثﻼ فردى را كه با او ازدواج مىكنند
و يا اساسا اين كه تصميم به ازدواج مىگيرند.
حتا اظهار چنين ادعايى ،ماهيت غيرارادى
بودن روابط بين زنان و مردان را افشا مىكند.
زنان و مردان در چهارچوب روابطشان با
»نهاد« ازدواج )(inﬆitution of marriage
مشخص مىشوند .روابط بين زنان و مردان،
تنها زوجهايى را كه با هم ازدواج كردهاند ،در
بر نمىگيرد ،بلكه شامل شوهران ،همسران،
مجردها ،پيردختران و غيره هم مىشود(٧).
با گفتن اين كه يك زن مجرد است ،ازدواج
نكرده يا پيردختر است ،ما موقعيت وى را
در ارتباط با نهاد ازدواج مشخص كردهايم.
به عنوان مثال ،مىتوانيم به كارگرى اشاره
كنيم كه از كار اخراج مىشود ،اما از روابط
توليدى سرمايهدارى خﻼصى نيافته ،بلكه
تنها به يك كارگر بىكار تبديل شده .انتخاب
جُ فت براى ازدواج ،تنها يك شكل از ازدواج
در جامعهى ماست .اين وضعيت به شرايط
كارگرى در جامعهى سرمايهدارى )متفاوت
با شرايط رعيت و برده( مىماند ،كه تنها در
انتخاب كارفرمايش آزاد است.
پس بنابراين ،اين روابط اجتماعى يك
جامعه است كه چهارچوبهايى را كه در
آن افراد وارد روابط با يكديگر مىشوند،
تعيين مىكنند .اين امر همان قدر در مورد
»خانواده« صادق است ،كه در مورد روابط
توليد .ازلى بودن ظاهرى »خانواده« در تاريخ،
ناشى از يك درك بورژوايى است كه تماميت
توليد را به مثابهى يك رابطهى ضرورى بين
»كارگر« و »كارفرما« تصوير مىكند .ماركس
موفق شد با ترسيم مناسبات متقابل شيوههاى
متفاوت توليد ،از اين نظريه ى بورژوايى
بگُ سلد .انگلس در بسط تحريك آميز مفهوم
روابط توليد به روابط تجديد توليد انسانها
)همچون بازتوليد ابزار معيشت( ،راهنماى
آنها كه تحليل ماركس را برگزيدند ،بود.
با اين حال ،ماهيت غيرارادى روابط توليد )به
مفهوم وسيع آن( نبايد به شكل مكانيكى تعبير
شود .در درجهى اول در حالى كه شركت در
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اين روابط غيرارادى است ،دگرگونى روابط
توليد نقش فعالى را از طبقات درگير در
روابط توليد مىطلبد .آنچنان كه مائو مطرح
كرد:
بنابراين ،مقتضيات تحول جامعه ،فعاليت ما
را محصور مىكند .درست همان طور كه
رعيتها قادر نبودند مستقيما به سوسياليسم
برسند )اشتباهى كه نارودنيكها در روسيه
كردند( ،طبقهى كارگر هم براى گذار مستقيم
به كمونيسم ناتوان خواهد بود )خطايى كه
سوسياليستهاى تخيلى  utopiansمرتكب
شدند( .در درجهى دوم ،شركت غيرارادى
ما در روابط توليد نبايد به خودى خود
سركوبگرانه قلمداد شود .تبعيت غيرارادى
ما از قانون جاذبه به ما صدمهاى نمىزند،
مگر اين كه سعى كنيم از يك ساختمان
بلند بپريم .به طورى كه ماركس اشاره كرد:
) (٨درك
قانون جاذبه به ما اجازه مىدهد ،تا به ماه
پرواز كنيم .درك روابط توليد )و روابط
تجديد توليد انسانها( به ما اجازه مىدهد،
تا آن را تغيير دهيم.
 -٢جامعهى طبقاتى
انگلس در سال  ١٨٨٤نوشت:
) (٩انگلس اين نوع دوم تخاصم
را در چهارچوب توسعهى مالكيت خصوصى
و استقرار خانواده »نه بر پايهى شرايط طبيعى،
بلكه بر اساس وضعيت اقتصادى« كه مرد را
قادر ساخت ثروتش را به فرزندانش )فرزندان
بيولوژيكاش( انتقال دهد ،بررسى مىكند .در
حالى كه من با انگلس در تاكيدش بر امر تولد
فرزند براى فهم زن ستيزى موافقم ،با نتيجه
گيرىاش مخالفم .من به جاى آن ،مبناى زن
ستيزى را در نقش وى به عنوان متولد كنندهى
فرزندانى كه توليد كنندگان قابل استثمار در
جامعه را به وجود مىآورند ،مورد تاكيد قرار
مىدهم؛ نه )آن چنان كه انگلس مىگويد(
نقش او را به عنوان متولد كنندهى وارثين
بالقوهى مالكيت خصوصى.
اين يك تفاوت مهم است .از نظر انگلس
از آن جا كه طبقهى استثمار شونده فاقد
مالكيت خصوصى است ،زمينهى مادى براى
زن ستيزى در آن وجود ندارد ،يا به عبارتى
پايههاى يكتاهمسرى كﻼسيك در خانوادهى
پرولترى از بين رفته است .البته انگلس به
وجود زن ستيزى در خانوادهى پرولترى اذعان
داشت ،اما بدون هيچ تحليلى آن را به اين امر
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كه مردها »نانآور خانه« بودند ارجاع مىداد.
او كوششى براى تحليل زن ستيزى در بين
طبقات اجتماعى ديگر ،مانند جوامع بردگان
)كه در آن مالكيت خصوصى در بين طبقهى
بردگان وجود نداشت ،اما بردهى مرد »نانآور
خانه« هم نبود( نكرد .حتا در بين طبقهى
سرمايهدار امروز ،بقاى حاكميت جمعى اين
طبقه به اين امر كه فرزند پسر تمايل به تملك
خصوصى ثروت دارد ،بستگى ندارد.
يك سرمايهدار تنها تجسم فردى انباشت
سرمايه است و به اين دليل ،تابع سرمايه
يا مناسبات اجتماعى توليد تحت شيوهى
توليد سرمايهدارى است (١٠).در حقيقت،
تحليل انگلس تا حد زيادى بر مبناى يك
درك ايدهآليستى استوار است ،كه مىگويد
هر مردى
 .پس بنابراين ،زن ستيزى )به اعتبار
انگلس( ترجيحا بر مبناى »تمايل« مردها
گذاشته شده ،نه بر مبناى روابط اجتماعى
توليد.
بر خﻼف انگلس  ،نقطه ى عزيمت من
خصلت جهانى جامعه ى طبقاتى ،يعنى
استثمار نيروى كار و بهرهبردارى از اضافه
كار ،است .جامعهى طبقاتى ،جامعهاى است
مبنى بر استثمار كه در آن طبقهى استثمار
كننده يا حاكم به مكيدن اضافه كار طبقهى
استثمار شونده مىپردازد و سلطهاش را در
مقابل مقاومت طبقهى استثمار شونده از طريق
اهرمهاى دولت و نيروهاى سازمان يافتهى
سركوب ابقا مىكند .اين جامعه در جهت
استثمار اضافه كار ،سازمان يافته است .ما
اين جا از يك تحليل كُلى از روابط توليد به
تحليلى از روابط توليد در جامعهى طبقاتى،
كه از هر دو جامعهى كمونيستى بدوى و
پيش رفته متفاوت است ،حركت مىكنيم.
بر پايهى اين تفاوت )بين جوامع طبقاتى و
جوامع كمونيستى( است كه تحليل از زن
ستيزى )به قول انگلس( ،توصيف متقارن
شدن زن ستيزى با شكل گيرى جامعه ى
طبقاتى است.
با تمركز روى استثمار اضافه كار است ،كه
من به سمت نظريهى كُلى ماركس در مورد
روابط توليد در جامعهى طبقاتى ،گرايش
پيدا مىكنم:

نگاه  -دفتر سى و هشتم

كه اين پروسه در جامعهى طبقاتى به خود
مىگيرد ،ايجاد كنم.
در جلد اول »كاپيتال« ،ماركس استثمار را
ترجيحا در پروسهى توليد )و نه پروسهى
گردش( كاﻻ مبنا قرار مىدهد .وى در فصل
هفتم )پروسهى كار و پروسهى توليد ارزش
اضافه( ،بين پروسهى كار به عنوان پروسهى
توليد ارزش مصرف و پروسه ى توليد
سرمايهدارى به عنوان پروسهى توليد ارزش
اضافه تمايز قائل مىشود؛ به اين طريق او
به شيوهى خاصى كه پروسهى كار در سطح
جهانىاش در جامعهى سرمايهدارى به خود
مىگيرد ،اشاره مىكند:

)(١١
من از اين رو به اين نقل قول طوﻻنى استناد
مىكنم ،كه مخاطبين را نه تنها به موضع كُلى
در مورد مسالهى زن ستيزى ،بلكه همچنين
به نتيجهى احتمالى مسالهى اساسى نقش
رهبرى طبقهى كارگر در مبارزهى سياسى،
يعنى مبارزه براى قدرت دولتى ،معطوف كنم.
به عﻼوه ،ضرورى است تا به تفاوت ميان اين
عبارت از ماركس در ارتباط با روابط توليد در
جامعهى طبقاتى و گفتهى ماركس در مورد
روابط توليد به طور عموم اشاره شود؛ زيرا
اين تمايز ،كليد يك تحليل كُلى از زن ستيزى
را به دست مىدهد .درست همان طور كه
ماركس )در »كاپيتال«( بين پروسهى كار به
طور كُلى و پروسهى كار تحت سرمايهدارى
)و جامعهى طبقاتى به طور ضمنى( تمايز قائل
شد ،ما هم بايد بين تولد و پرورش فرزند به
طور كُلى و تولد و پرورش فرزند در جامعهى
طبقاتى تمايز قائل شويم.
 -٣پروسهى كار و پروسهى تولد فرزند
توليد )و تجديد توليد( حيات بﻼفاصله )به
قول انگلس( خصلت دوگانهاى دارد :توليد
وسايل معيشت و توليد موجودات انسانى.
من از عبارت »پروسهى كار« استفاده خواهم
كرد ،براى اين كه به پروسهى توليد وسايل
معاش ،و نيز از عبارت »تولد فرزند« سود
خواهم جست ،براى اين كه به پروسهى
توليد موجودات انسانى بپردازم .همانطور
كه خواهيم ديد اين دوگانگى ،شكل خاصى
در جامعهى طبقاتى دارد كه من اين جا سعى
مىكنم آن را نشان دهم .به اين منظور ،من
تمايزى بين شكل كُلى هر پروسه و شكلى
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)(١٢
وظيفهى ما به كار بردن اين متدولوژى در
مورد پروسه ى فراگير تولد فرزند است.
شرايط تحميلى طبيعت براى تداوم حيات
انسانى ،نه تنها توليد ارزش مصرف )و
بازتوليد ابزار توليد ارزش مصرف( ،بلكه
همچنين تداوم توليد حيات انسانى را نيز در
بر مىگيرد .اين يك امر عمومى در همهى
مراحل هستى بشرى است .در هر دوى
اين پروسهها ،اين حيات انسانى است كه
عامل فعال است؛ اگرچه تقسيم كار تحميلى
طبيعت ،زن را در حيطهى دوم )توليد حيات
انسانى( در يك موقعيت غالب قرار مىدهد.
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نه تنها زنان از فرزندان در رحمشان مراقبت
مىكنند ،بلكه همچنين از سينهى خود به
آنها غذا مىدهند و بر اساس اين فعاليتها،
يك نقش وسيع و گاه همواره انحصارى در
پرورش فرزندان دارند(١٣).
بايد خاطر نشان كرد كه اين تقسيم كار
تحميلى طبيعت ،منشاء زن ستيزى نيست،
بلكه ترجيحا وضعيتى است كه در آن زن
ستيزى متحقق مىشود .بين موجودات انسانى
هميشه تفاوت وجود خواهد داشت ،اما اين
تفاوت ضرورتا به تسلط فردى بر فرد ديگر
منتهى نمىشود .تقسيم كار هميشه وجود
خواهد داشت ،اما فردى كه در كارخانهى
فوﻻد كار مىكند ،نسبت به يك مهندس
شيمى نه برتر و نه پستتر است .به همين
روال ،زنانى كه درگير در پرورش فرزند
هستند ،نه برتر و نه پستتر از كسانى كه
در صنعت فوﻻد كار مىكنند ،هستند .اين در
يك جامعهى طبقاتى است ،كه دخالت زنان
در تولد فرزند به زن ستيزى منجر مىشود.
به صورتى كه ماركس خاطر نشان كرد،
جهانى بودن پروسهى كار هيچ چيز در مورد
روابط اجتماعى توليد به ما نمىگويد:

به همين سياق ،نگاه كردن به يك كودك
يا آگاهى يافتن از تكامل بيولوژيك ،شما
را نسبت به اين امر كه آن كودك در يك
خانوادهى متعارف كارگرى به عمل آمده
نگاه  -دفتر سى و هشتم

يا زير شﻼق بردهدار ،آگاه مىكند .در شكل
كُلى ،پروسهى تولد فرزند ،پروسهى لقاح،
باردارى و تولد است .درست همانطور كه
پروسهى كار ،توليد ارزش مصرف است .اما
زمانى كه همين پروسهى دوم )پروسهى كار(
شكل خاصى در جامعهى طبقاتى مىگيرد،
آن گاه پروسهى تولد فرزند نيز شكل خاص
به خود مىگيرد .با توجه به نقطه نظر طبقهى
حاكم ،كار نهاده شده در تجديد توليد تنها تا
جايى حائز اهميت است كه تحصيل اضافه
كار را زياد يا كم كند.
باز همين كار )كار نهاده شده در تولد فرزند(
به خودى خود به وجود آورندهى اضافه كار
نيست .اهميت چنين كارى در بازتوليد روابط
توليد و به خصوص در تجديد توليد توليد
كنندگان مستقيم است .در بازتوليد وسايل
معيشت ،تمايز ميان جابهجايى ابزار توليد و
توليد ارزش مصرف اضافه ،اساسا يك تمايز
ادراكى است نه يك تمايز واقعى .طبقهى
تحت استثمار ،بذر غله توليد مى كند ،اما
همزمان و به همان طريق ،براى مصرف انسان
غله هم توليد مىكند .ولى توليد موجودات
انسانى از بازتوليد كارگرانى كه از قبل وجود
دارند ،متفاوت است.
اين جا ﻻزم است از بحث اصلى به منظور
توضيح اين تفاوت و به طور خاص تفاوت
ميان نقش زنان در توليد كارگران آينده و
نقششان در بازتوليد روزبه روز كارگران
موجود فاصله بگيريم .دليل اين ضرورت
اينست ،كه ريشهى زن ستيزى نمىتواند و
نبايد در قالب نقششان در اين دومى ديده
شود.
ممكن است كسى با عزيمت از نقطه نظر

٩٢

اين بحث فرض كند كه مردان و زنان هميشه
وجود داشتهند ،پس هنوز بايد تقسيم كارى
مبنى بر آن چه كه »زنان« به »خانهدارى«
پرداخته ،در حالى كه »مردان« در »كارخانه«
كار كردهاند ،وجود داشته باشد) .پايهى اين
تقسيم كار البته ناروشن است (.اين بدين
معنى نيست كه مردان تحت استثمار بوده،
ولى زنان نبودهاند .خانواده طبقهى كارگر
)در يك جامعهى سرمايهدارى( مجبور است
نيروى كارش را به قصد دسترسى به ابزار
توليد بفروشد ،تا بدين طريق بتواند توليد كند.
اين كه با چه دقتى يك فرد و يا دو گروه از
مردم تعادل بين مقدار معينى ساعات كار  -كه
براى سرمايهدار صرف مىكند -و مقدار كارى
كه خارج از محيط كار صرف توليد مستقيم
ارزش مصرف مىكنند ،به امورى از قبيل
دامنهى گُسترش توليد كاﻻيى بستگى دارد
)اين موضوع بعدا مفصلتر مورد بحث قرار
خواهد گرفت .اين جا شايد كافى باشد گفته
شود ،در حالى كه كنتاكى جايگزين غذاهاى
خانگى مىشود ،وظيفهى مسواك زدن در
خارج از محيط توليد كاﻻيى باقى مىماند(.
لذا باز در جامعهى سرمايهدارى ،براى بسيارى
از مردم اين طور به نظر مىرسد كه اين نيروى
مسلط كار مردانه است كه ارزش اضافه توليد
مىكند .ما نبايد ظاهر امر را با واقعيت اشتباه
بگيريم .اگر كسى به خانوادهى رعيتى نگاه
كند ،مىتواند اين را دقيقتر بررسى كند.
در جوامع فئودالى معينى ،خانوادهى رعيتى
ممكن است اجبار داشته باشد تا روزهاى
معينى را بر روى زمين فئودال كار كند .اين
كه اين كار توسط رعيت مرد يا رعيت زن
انجام شود ،از اهميت كمترى برخوردار
است .اين روشن است كه خانوادهى رعيت،
تحت استثمار است .به همين صورت در
جامعهى سرمايهدارى ،اين سئوال كه چه
كسى خارج از خانه كار مىكند و چه كسى
در خانه مىماند ،از اين زاويه كه نمىتواند
زن ستيزى را توضيح دهد ،كم اهميت است.
به بيان كُلىتر ،تقسيم كار در توليد ارزش
مصرف ،مادامى كه يك تمايز علمى بين كار
مردان و كار زنان به دست ندهد ،زن ستيزى
را توضيح نمىدهد.
اكنون به بحث اصلى بازمىگردم .كار زنان در
تولد فرزند به طور مستقيم آن اضافه كارىيى
را كه توسط طبقهى حاكم مورد بهرهبردارى
قرار مىگيرد ،ايجاد نمىكند .با اين وجود،
اين بهرهبردارى از اضافه كار خصلت بنيادى
جامعهى طبقاتى است .در جامعهى طبقاتى،

www.negah1.com

طبقه ى استثمار شونده ،نه تنها كارى را
كه براى بازتوليد خودش ،بلكه آن اضافه
كارىيى را كه يك طبقهى غير توليد كننده را
تقويت مىكند ،انجام مىدهد (١٤).در چنين
جامعهاى ،فردى كه نتواند بيش از آن چه كه
براى بقاى خود ﻻزم است ،توليد كند ،از
نظر طبقهى استثمارگر غيرمفيد است .و بدتر
از غيرمفيد بودن ،ادامهى بقاىشان ايجاب
مىكند كه منابعى را مصرف كنند كه در غير
اين صورت مىتوانست نصيب طبقهى حاكم
گردد .زمانى را كه زنان وقف تولد فرزند
مىكنند ،غيرمفيد نيست ،اما با اين وجود
تناقضى بين اضافه كار انجام نشدهشان در
زمان حال و آن كار ﻻزمى كه در آينده براى
توليد اضافه كار انجام مىدهند ،وجود دارد.
قبﻼ اشاره كردم كه چطور ماركس زيربناى
اقتصادى را در چهارچوب »شكل اقتصادى
معينى كه در آن اضافه كار پرداخت نشده
از توليد كنندگان مستقيم مكيده مىشود«،
توصيف مى كند .وظيفه ى ما اكنون اين
است ،كه اين امر را با موقعيت زنان مرتبط
كنيم .من معتقدم كه شكل اقتصادى معينى
كه در آن منابع )ارزشهاى مصرف( در طى
دورهى تولد فرزند به زنان تعلق مىگيرد،
روابط سازمان يافتهى ميان مردان و زنان را
تعيين مىكند و بخشى از زيربناى اقتصادى
جامعهى طبقاتى را به وجود مىآورد .هم
زمان فاكتور تعيين كننده در اين روابط )بين
مردان و زنان( آن شكل معين اقتصادى است،
كه در آن اضافه كار پرداخت نشده از توليد
كنندگان مستقيم استخراج مىشود.
طبقهى استثمارگر )در حيطهى اقتصادى(،
طبقهى حاكمه )در حيطهى سياسى( است.
اين طبقه براى اين كه بقاى سيستم استثمارى
را تضمين كند و مقاومت آنهايى را كه در
مقابل اين استثمار مقاومت مىكنند درهم
شكند ،دولت  -يعنى ابزار سازمان يافتهى
سركوب در جامعه -را كنترل مىكند .شكل
بنيادى اين سيستم اقتصادى استثمار است
و روابط بين زنان و مردان با اين شكل
سازگارى دارد .اين سازگارى ،آن جا كه ﻻزم
باشد ،توسط دولت تقويت مىشود .كاركرد
اقتصادى روابط ميان زنان و مردان در تجديد
توليد كارگران )يعنى توليد كنندگان مستقيم
جامعه( تبلور مىيابد؛ به صورتى كه اين
كاركرد ،زمان كار ﻻزم براى تجديد توليد
طبقهى كارگر را طى دورهى طوﻻنى در يك
سطح حداقل نگه مىدارد.
جامعهى طبقاتى ،روابط بين زنان و مردان را
نگاه  -دفتر سى و هشتم

باشد ،اما اين يك وجه مغلوب آن است .با
يك عبارت محاورهاى مىتوان گفت ،كه
خانواده حول فرزندان سازماندهى شده و
نقش آن به عنوان يك واحد توليد ارزش
مصرف به روشنى وجهى از شيوهى توليد
است.
اينجا من قصد ندارم تحليلى كُلى از خانواده
در طبقهى استثمارگر ارائه دهم .آنچنان كه
انگلس عنوان كرد ،نقش زن در خانواده ،توليد
فرزندانى )و به طور خاص پسرانى( است كه
در طبقهى حاكم شركت كنند .دختر ،به جز
اين كه عضوى از طبقهى حاكم باشد ،هيچ
نقش مستقيمى چه در توليد و چه در كسب
اضافه كار ندارد .او ممكن است يك نقش
ايدئولوژيك در رابطهاش با طبقهى تحت
استثمار ايفا كند ،اما ارتباط اش با توليد
نمىتواند چيزى بيش از يك نقش انگلى
باشد .من نمىتوانم تصور كنم چطور تحليلى
از زن ستيزى )كه به مسالهى اشكال گوناگون
اين ستم در طبقات متفاوت مى پردازد(
مىتواند بر پايهى تحليلى از اشكال متفاوتى
كه اين نقش انگلى ايفا مىكند ،شكل بگيرد.
زمانى كه تحليل از زن ستيزى بر پايهى نقش
زنان در طبقهى تحت استثمار استوار مىشود،
مىتواند گوياى اين امر باشد كه از طرفى
اين ستم مىتواند اشكال متفاوتى در طبقات
مختلف به خود بگيرد؛ و از طرف ديگر ،اين
كه زن ستيزى فاقد يك پايهى مادى در جوامع
كمونيستى است .تنها در جوامع طبقاتى است،
كه تمايز بين كار ﻻزم و كار اضافه وجود دارد.
)اگر چه رابطهى بين اين دو ،اشكال متفاوتى
پيدا مىكند (.اين تمايز بين كار ﻻزم و كار
اضافه است كه ما را قادر مىسازد كه تمايز
بين كارى كه صرف تولد فرزند و كار نهاده
شده در توليد وسايل معيشت را تشخيص
دهيم .از طرف ديگر ،در جوامع كمونيستى
پيشرفته ،توليد و تجديد توليد )هم توليد
وسايل معيشت و هم موجودات انسانى(
پايهى اقتصادى جامعه را مىسازد كه توسط
مردم آن جامعه ،آگاهانه سازمان يافته است.
به طورى كه انگلس اشاره مىكند:

كه به تولد فرزندان مىانجامد ،مورد استفادهى
خود قرار مىدهد و وظيفهى حمايت از زنان
را طى دوره تولد فرزند به عهده مىگيرد .به
طور كُلى ،اين مساله به اين معنى است كه
اين وظيفه بر عهدهى مردانى است كه وارد
رابطهى جنسى با زنان مورد نظر مىشوند.
) (١٥پس رابطهى طبيعى جنسى بين زنان و
مردان ،به عنوان پايهى روابط اجتماعى ميان
زنان و مردان ،در رابطه با امر تولد فرزند
قابل تعريف است.
اكنون براى اولين بار مقولهى »خانواده« را
مورد بحث قرار مىدهم .اين مقوله تمايزى
را ميان جامعه در كُل و نهاد »فرزندمدارى«
در بردارد .اين مقولهى خاص جوامعى است،
كه در آن تولد و پرورش فرزند از سازمان
توليد و تجديد توليد در جامعه به طور كُلى
جدا است .اين نه يك مقولهى بيولوژيك،
بلكه اجتماعى است .اين يك مقولهى قابل
انطباق ،تنها با جامعهى طبقاتىيى است كه
در آن توليد )و تجديد توليد( مفهومى جدا
از سازمان توليد در جامعه به طور كُلى
)يعنى جامعهى كمونيستى ،چه بدوى و
چه پيشرفته( دارد .پس خانواده يك شكل
سازمانى روابط بين زن و مرد است ،كه در
خدمت تجديد توليد انسانهايى است كه
طبقات اجتماعى را مىسازند(١٦).
با عبارات سياسى مىتوان گفت كه اين
»سيطرهى« اقتصادى مرد ،با اقتدار مردانه
بر زن توام است» .تسلط مردانه« بخشى از
حاكميت طبقهى استثمارگر است .هر تﻼشى
توسط زن براى مطالبهى نيازهاى خود ،بيش
از آن چه پاسخگوى نيازهاى معيشتى او باشد،
به طور غير مستقيم بخشا مطالبهاى است در
جهت مطالبات طبقهى حاكم .بنابراين اقتدار
مردانه بر زن ،توسط طبقهى حاكم تقويت
مىشود.
از طرف ديگر ،با هر تﻼشى از جانب
مردان براى اجتناب از »وظايفشان«) ،يعنى
تﻼش در جهت حمايت از زنان( از طريق
محدوديت هايى كه سيستم )كه بر تسلط
مردانه تكيه دارد( به وجود مىآورد ،مقابله
خواهد شد .كنترل وسايل معيشت توسط
مردان ،بيش از آن كه در خدمت تجديد توليد
روزانهى خودشان باشد ،وسيلهاى است كه
تنها براى تجديد توليد طبقهىشان به آنا
»ارزانى شده« است.
خانوادهى طبقهى تحت استثمار مى تواند
)(١٧
همچنين واحدى بنيادى براى سازماندهى
توليد )آنچنان كه در دورهى فئوداليسم بود( در جامعهى كمونيستى بدوى ،تمام كارها
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به دليل اين كه انسان مقهور طبيعت است،
»ﻻزم« است و مادامى كه تفاوتى ميان انواع
مختلف كار وجود نداشته باشد ،مقولهى »كار
ﻻزم« نامفهوم است .در جامعهى كمونيستى
پيشرفته ،مقولهى »كار ﻻزم« غير قابل درك
است؛ زيرا انسان بر طبيعت تسلط دارد و
همهى كارها ﻻزم است؛ زيرا اين كارها
بخشى از هستى واقعى موجودات انسانى
است.
در جامعهى كمونيستى پيشرفته ،دامنهى
نيازهاى يك فرد و دامنهى امكاناتى كه به
اين نيازها پاسخ مىدهد ،به سطح تكامل
نيروهاى توليدى بستگى دارد .محاسبهى
ميزان كار فردى در جامعهى كمونيستى در
واقع امر غير ممكنى است؛ زيرا تمامى توليد
حاصل كار اشتراكى يا اجتماعى است .در
جامعهى كمونيستى ،مقايسهى توانايى بيشتر
يا شايستگى يك فرد با ديگرى ،به منظور
اختصاص دادن سهم بيشترى از ارزش
مصرف توليد شده به »فرد قوىتر« نيست؛
زيرا اين كارها تركيبى از كار همهى مردم،
چه »قوىترها« و چه »ضعيفترها« ،است
كه براى توليد ضرورى است .كار يك فرد،
نه اهميت كمتر و نه بيشتر از كار ديگرى
دارد .به همين صورت ،به كار نهاده شده در
پرورش فرزند نه بيشتر و نه كمتر از كار
صرف شده در توليد وسايل معيشت ا ُجرت
تعلق مىگيرد .فرق بين اين دو نوع كار ،تنها
يكى از تفاوتهاى بى شمار در تقسيم كار در
كُليت خود است .بنابراين» ،خانواده« )يعنى
واحد سازمانى خاصى كه در آن عمل تولد
فرزند انجام مىشود( مضمحل خواهد شد.
خانواده ،مانند ديگر نهاد ويژهى جامعهى
طبقاتى )يعنى دولت( جايى در جامعهى
كمونيستى ندارد.
مبارزه عليه زن ستيزى ،در اساس يك
مبارزهى طبقاتى است .اين مبارزهاى براى
تكامل نيروهاى مولد نيست ،اگر چه اين
تكامل شرايط مساعدترى را براى مبارزهى
طبقاتى فراهم مىآورد .به طور مشخص،
كليد حل زن ستيزى در سازگار كردن زنان با
»توليد اجتماعى« نيست .كار زنان از اين نظر
كه بخشى از تقسيم اجتماعى كار در جامعهى
طبقاتى است ،به طور هم زمان اجتماعى
است .گذشته از اين ،طى آيندهى قابل پيش
بينى ،سازماندهى توليدى كه زنان در آن
سهيماند ،نمىتواند بر تقسيم كار مربوط به
زايمان بين زنان و مردان چيره شود .شوﻻميت
فايرستون ،كه منشاء زن ستيزى را در تقسيم
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كار مىداند ،مجبور به موضعگيرىاى شده
كه بر ضرورت امكانات تكنولوژيك براى
توليد موجودات انسانى خارج از رحم زنان
تاكيد مىكند تا به زن ستيزى پايان دهد(١٨).
فايرستون حداقل در تحليل خود ثابت قدم
است .آنها كه با نقطه عزيمت او )تقسيم
كار( ،علىرغم اسكلت مفروض ماركسيستى
آن در تحليل از نيروهاى توليد ،موافقاند ،بايد
به خوبى كار فايرستون را بخوانند و ببينند كه
او آنها را به كجا هدايت مىكند.
اكنون يك بررسى مختصر دربارهى مسالهى
زن ستيزى در سوسياليسم )جامعهى گذار
بين سرمايهدارى و كمونيسم كه با ديكتاتورى
پرولتاريا مشخص مىشود( ،مىتواند مفيد
باشد .آيا »خانواده« همچون دولت در طى
اين دوره باقى خواهد ماند؟ به نظر من باقى
مىماند .در حالى كه توليد براى مبادله ،تابع
توليد براى مصرف مىشود ،اما )اين توليد
براى مبادله( از بين نمى رود .كشورهاى
سوسياليستى نه تنها به توليد براى صدور به
كشورهاى سرمايهدارى ادامه مىدهند ،بلكه
توليد خصوصى نيز ادامه مىيابد ،اگرچه نقش
مغلوبى را در توليد اجتماعى بازى مىكند.
اجتماعى كردن توليد ،به مفهوم اقتصادى آن،
تابعى از كنترل اجتماعى توليد در محدودهى
سياسى مىشود ،البته اگر صحبتى از ادامهى
نفوذ ايدئولوژى بورژوايى به ميان نياوريم.
بنابراين ،جدايى ميان توليد وسايل معيشت
و توليد موجودات انسانى  -و همراه با آن
زن ستيزى -به بقاى خود ادامه خواهد داد.
با اين وجود ،تفاوت ميان موقعيت زنان در
سرمايهدارى و سوسياليسم ماهوى نيست .در
سوسياليسم ،تكامل اقتصادى و سياسى جامعه
و تكامل نيروها و روابط توليد به صورت
بالفعل )و نه بالقوه( به امحاى زن ستيزى
منتهى مى شود .بنابراين ،در سوسياليسم
خواستهاى زنان با خواستهاى جارى
جامعه در كُليت خود سازگار مىشود .سپس،
مانند زمان حال ،مبارزه عليه سركوب آنها
بخشى از مبارزه براى كمونيسم مىگردد،
اما طبقهى حاكم در جامعهى سوسياليستى
)پرولتاريا( به اصطﻼح در كنار آنها قرار
خواهد گرفت.
 -٤خصايل روبنايى خانواده
در حالى كه وظيفه ى اصلى اين تحليل،
بررسى مادى و اقتصادى )يعنى زيربناى(
زن ستيزى است ،اما در عين حال فقط
نقطهى آغازى براى يك تحليل كامل است.
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جنبههاى سياسى و ايدئولوژيك خانواده
بايد به اين دليل كه بخشى از زن ستيزى
را به وجود مىآورند ،فهميده شوند .براى
مثال ،اعتقاد به »پستتر« بودن زنان در تمام
طبقات اجتماعى عموميت دارد ،اما شكل اين
اعتقاد در شيوههاى توليد مختلف ،متفاوت
است .پستتر بودن زنان از نظر مذهبى
در جامعهى فئودالى مورد انكار جامعهى
پيشرفتهى سرمايهدارى قرار گرفت ،اما اين
تفكر جايگزين يك اعتقاد روشن فكرانه به
پستترى زنان شد .يك تحليل كامل از تغيير
شكل خانواده در شيوههاى توليد مختلف بايد
متضمن تحليلى از »اشكال اجتماعى معين
افكار« باشد ،كه پاسخگوى اين شيوههاى
توليد و اشكال خاص افكارى كه مربوط به
زنان مىشود ،باشد .وظيفهى مشابهى بايد
عهدهدار »روبناى حقوقى و سياسى« باشد.
ما نبايد تحليل ماترياليستى را به حد يك
»توصيف اقتصادى« ساده با عبارات »وابستگى
اقتصادى« زنان به مردان تنزل دهيم.
من قصد ندارم در اين نوشته به تحليل كامل
خصايل روبنايى خانواده بپردازم ،اما به
جاى آن تنها به نشان دادن اهميت مبارزه در
عرصههاى متفاوتى از حيطهى اقتصادى ،از
طريق بررسى ماهيت ايدئولوژيك اين مبارزه
اكتفا مىكنم.
به طور خﻼصه ،مبارزه براى احترام متقابل و
تاثير بر روى روابط بين زنان و مردان طبقهى
تحت استثمار ،توانايى آن طبقه را براى دست
زدن به مبارزه عليه طبقهى استثمارگر تقويت
مىكند .همزمان ،اين مبارزهى بﻼفاصلهاى
را عليه زن ستيزى در حيطهى ايدئولوژيك
شكل مىدهد.
تا جايى كه مردان طبقهى تحت استثمار
موقعيت ممتاز كنونى خود را به عنوان منبعى
براى تقويت خود در يك »جهان بى رحم«
ببينند ،نه تنها به صورت فعال در سركوب
زنان شركت مىكنند ،بلكه همچنين به عنوان
بخشى از طبقهى تحت استثمار مبارزهى خود
را تضعيف مىكنند .از طرف ديگر ،زنان با
جهتدهى مبارزهى خود عليه آن سركوبى كه
در درون طبقهى خود از آن رنج مىبرند ،در
مبارزهى كُلى طبقاتى خود شركت مىكنند.
بنابراين ،شكست آن ها در درك ماهيت
طبقاتى سركوبشان ،مبارزهشان را همانند
مبارزهى طبقاتىشان تضعيف خواهد كرد.
براى زنان و مردان ،پذيرش »برترى طبيعى«
مردان به معنى پذيرش ايدئولوژى طبقهى
حاكم است .اين ،در حالى كه منشاء تضعيف
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زنان و مردان طبقهى تحت استثمار است،
همچنين وجهى از زن ستيزى هم به شمار
مىرود .مبارزه عليه ايدئولوژى »شووينيستى
مردانه« مىتواند به طور خودجوش توسط
زنان دامن زده شود )هر جا سركوب وجود
دارد ،مقاومت هم وجود دارد( ،اما بايد
توسط طبقهى تحت ستم و بر پايهى به
رسميت شناسى آگاهانه ى آشتى ناپذيرى
چنين ايدئولوژى )شووينيستى مردانه( با
منافع طبقاتىاش برپا شود.
همان طور كه زن ستيزى بايد به عنوان
بخشى از ستم طبقاتى ،كه ريشه در زيربناى
اقتصادى دارد ،تحليل شود ،تحليل عرصهى
ايدئولوژيك زن ستيزى نيز بايد به طور
كُلى در ارتباط با ايدئولوژى طبقهى حاكم
بررسى شود.
 -٥زن ستيزى در سرمايهدارى
در اين رابطه من به دو زمينه مىپردازم ،بدون
آن كه در اين لحظه تحليل جامعى از رابطهى
متقابلشان با تحليل كُلى از زن ستيزى در
جامعهى سرمايهدارى ارائه دهم .اين جا هدف
من اين است ،كه رابطهى متقابل ميان تكامل
همه جانبهى شيوهى توليد سرمايهدارى و
تكامل خانوادهى طبقهى كارگر در آن را
نشان دهم .تكامل اين دومى )تكامل خانواده(
براى من غير قابل درك خواهد شد ،اگر آن
را در داخل تكامل سرمايهدارى قرار ندهم.
بنابراين  -اين بخش از مقاله -آنهايى را كه
تضاد طبقاتى را به عنوان يك رُكن اساسى
)يعنى به عنوان تضادى كه
(١٩).
بر طبق چهارچوب قبلى ،مىخواهم ابتدا
دخالت زنان را در توليد ارزش اضافه ،و به
طور خاص پديدهى افزايش شركت زنان در
پروسهى كار مزدى بررسى كنم .سپس قصد
دارم نظرى بر نقش زنان در توليد موجودات
انسانى و خصوصا بر خواست زنان براى
»كنترل بدن خود« )اگر بخواهم عبارت
مرسوم را به كار برم( بياندازم.
الف» :شركت در صفوف نيروى كار«:
عبارت »شركت در صفوف نيروى كار«،
عبارتى است كه توسط علم اقتصاد بورژوايى
به كار مىرود ،كه احتماﻻ درصد معينى از
مردمى كه »تصميم مىگيرند« كار كنند را
نشان مىدهد .آنهايى كه از اين عبارت
استفاده مىكنند ،تفاوتى بين راههاى مختلفى
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كه مردم كسب درآمد مىكنند ،قائل نمىشوند
و بنابراين شايستگى ارائهى تعريفى از افزايش
دخالت زنان در صفوف نيروى كار مزدى را
ندارند.
ماركسيستها مىپذيرند آنها كه در طبقهى
حاكم نيستند ،قدرت انتخابى به جز كار
كردن ندارند و اين كه كُليت مفهوم »انتخاب«
اين اصل بنيادى را كه مردم »وارد روابط
توليدى يى مىشوند كه اجتناب ناپذير و
مستقل از ارادهىشان است« را درهم مىريزد.
بنابراين ،تحليل ما از اين پديده بايد به وراى
ديد ايدهآليستى  -كه آن را تغيير در شناخت
مردم مبنى بر اين كه زنان اكنون »مىخواهند«
براى مزد كار كنند -برود .اين مهم است ،كه
راجع به اين مساله بحث كنيم؛ زيرا ايدهى
مبهمى حول اين امر كه اين )خواست شركت
در كار مزدى( »چيز خوبى« است ،جريان دارد
و اين كه به طريقى كاهشى در سركوبشان
نشان مىدهد .در ابتدا به اين اشاره كنم ،كه
در حالى كه اين پديده پيش شرطهايى را
براى محو زن ستيزى به وجود مىآورد و به
اين معنا مترقى است ،به خودى خود نقشاش
در »آزادسازى« زنان يا كاهش سركوبشان،
بيش از اين روند مشابه نيست كه شركت
كارگران در توليد وسيع اجتماعى» ،آزادى«
از قيد سرمايهدارى يا كاهش استثمارشان را
به دنبال خواهد داشت) .برعكس ،هر دو
پروسه افزايش استثمار را به همراه دارد(.
»نيروهاى مولد« با زن ستيزى نزديكى دارد،
يعنى اين نظر كه توسعهى نيروهاى توليد در
سرمايهدارى ،تضاد اجتماعى را حل خواهد
كرد ،در اين رابطه  -همچون در هر رابطهاى-
غلط است؛ سركوب محو مىشود ،اما نه از
طريق پروسهى تكنولوژيك يا افزايش رفاه
اجتماعى ،بلكه از طريق مبارزهى طبقاتى.
نظريهى ماركسيستى ،كه ما را قادر مىكند
علت ورود فزايندهى زنان را به صفوف
نيروى كار مزدى درك كنيم ،چيست؟ براى
ماركسيستها خصوصيت تيپيك سرمايهدارى
اينست كه يك سيستم توليد كاﻻيى است ،كه
در آن خود نيروى كار به كاﻻ تبديل مىشود
)يعنى آن چه كه توليد مىشود ،هم ارزش
مصرف و هم ارزش مبادله دارد( .توسعهى
سرمايهدارى ،پروسهاى است كه در آن جامعه
به طور فزايندهاى به دو طبقه )آنهايى كه
مالك ابزار توليدند و كار نمىكنند و آنهايى
كه جدا از ابزار توليد هستند و همهى كار را
انجام مىدهند( تقسيم مىشود .اين پروسهاى
است كه هنوز كامل نيست .جدايى توليد
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كنندگان از ابزار توليد به طور سنتى به
دو صورت بررسى مىشود .از طرفى ،يك
انباشت سرمايهى ابتدايى وجود دارد كه به
كمك آن توليد كنندگان به زور از كنترل
)با عبارت حقوقى »مالكيت«( زمين محروم
شدند و به اجبار به كارگران مزدى آنهايى كه
زمينشان را از چنگشان در آوردند ،تبديل
شدند .از طرف ديگر ،تداوم پروسهى تكامل
سرمايهدارى منجر به كاهش خُ رده بورژوازى
شد .سرمايه بيش از پيش متمركز مىشود.
خُ رده مالكين سرمايه يا رشد مىكنند و به
خانوادهى بورژوازى بزرگ مىپيوندند و يا
به ورشكستگى مىافتند و به صفوف طبقهى
كارگر )جايى كه مجبورند به فروش تنها
چيزى كه دارند  -نيروى كارشان -بپردازند(،
رانده مىشوند .بنابراين ،پروسهى تكامل
سرمايهدارى ،توليد خُ رد را به توليد كﻼن
تبديل مىكند؛ در حالى كه هم زمان تقسيم
دوگانهى طبقاتى را در جامعه افزايش مىدهد.
ولى با وجود اين ،روند ]تقسيم طبقاتى[
ديگرى وجود دارد ،كه با تكامل سرمايهدارى
به پيش مىرود و از اين دو پروسه متمايز
است و ]آن طيفى است كه[ همه چيز را با
ابتكار محدودترى به دست مىآورد .اين
پروسهاى است كه در آن توليد ارزشهاى
مصرف به توليد كاﻻيى و توليد كنندگان
ارزشهاى مصرف به كارگران مزدى تبديل
مىشوند .غذاهاى خانگى جاى خود را
به كنتاكى مىدهند و آشپزهاى خانگى به
عنوان صندوقدار به كار مشغول مىشوند.
زنان به جاى شستن لباس با دست ،از ماشين
لباسشويى استفاده مىكنند و رختشوهاى
خانگى در كارخانهى توليد ماشين لباسشويى
استخدام مىشوند» .مادر« به عنوان كارگر مهد
كودك ،مشغول كار مىشود و پارتنر جنسى
در كلوب پلىبوى به كار مىپردازد.
به طور كُلى اين پروسه مىتواند به عنوان
كاهشى در نسبت كار ﻻزم )يعنى زمان
كارى كه براى تجديد توليد نيروى كار
ﻻزم است( تعريف شود ،كه به شكل توليد
مستقيم ارزشهاى مصرف و نه ارزشهاى
مبادله )كاﻻها( صورت مىگيرد .اين كاهش،
در نسبت ميان ارزش مصرف و كاﻻ ،از
روند صعودى كاهش كُلى زمان كار ﻻزم
براى تجديد توليد نيروى كار )يعنى كاهش
ارزش نيروى كار( متفاوت است .يك مثال
آمارى مىآوريم :خانوادهاى  ١٦ساعت كار
در روز انجام مىدهد )مرد و زن هر كدام
 ٨ساعت(] ،زن در خانه كار مىكند ،ح .ا[
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 ١٢ساعت از اين كار ممكن است صرف
بازتوليد نيروى كار شود ) ٤ساعت به شكل
توليد كاﻻ كه در قسمت كار مزدى صورت
مىگيرد( ]بخشى از كار كه مرد بابت آن مزد
مىگيرد[ و  ٨ساعت براى توليد ارزشهاى
مصرف ]كار زن[ )كه در خانه انجام مىشود(.
بنابراين ،اين اضافه كار ]نيمى از كار مرد كه
نزد سرمايهدار انباشت مىشود[  ٤ساعت
است .به مرور ،ارزش نيروى كار در نتيجهى
دو روند ]جديد[ به  ٨ساعت تنزل مىيابد )در
وهلهى اول  ٤ساعت كار نهاده شده در توليد
كاﻻها ،در نتيجهى كاهش ارزش اين كاﻻها،
به  ٣ساعت تنزل پيدا مىكند؛ در وهلهى دوم
 ٨ساعت كار انجام شدهى قبلى براى توليد
ارزشهاى مصرف در خانه با  ٥ساعت كار
براى توليد همان كاﻻها جايگزين مىشود ،اما
اكنون فقط  ٤ساعت صرف توليد ارزشهاى
مصرف مىشود ،در حالى كه يك ساعت از
كار به توليد كاﻻ اختصاص پيدا مىكند( .در
وضعيت نهايى )با جمعبندى از كار هر دو
نفر ،هر نفر  ٨ساعت( ،زن فقط  ٤ساعت در
خانه كار مىكند در حالى كه  ٤ساعت ديگر
صرف كار مزدى مىشود .اضافه كار كُلى ]در
شرايط جديد[  ٨ساعت است.
من اين جا قصد پرداختن به اين مساله
را كه اين دگرگونى چگونه دقيقا صورت
مىگيرد ،ندارم .كافى است اشاره شود كه
در ارتباط با اين دگرگونى ،دوگانگى وجود
دارد .از طرفى ،زنان به دنبال نفع خانواده،
آن »وقت اخيرا آزاد شده« را صرف »كسب
درآمد« مىكنند؛ و از طرف ديگر ،درمىيابند
كه نمىتوانند از پس مخارج خانواده برآيند،
مگر اين كه »بيرون از خانه به كار بپردازند«.
همچنين در پى اين هم نيستم وارد جزئيات
مربوط به مسالهى نرخ نسبى مزدها براى
زنان و مردان شوم .پس فرض من در طرح
اين مثال ،تنها بخشا بررسى قوانين تكامل
جامعهى سرمايهدارى است .فرض اوليه اين
است ،كه ببينيم چطور اين پديده بر وضعيت
زنان تاثير مىگذارد.
از اين سئوال كه چه مفهومى به بهترين نحو
مىتواند »جايگرين« مفهوم بورژوايى »شركت
در صفوف نيروى كار« شود ،شروع كردم.
جواب اين است ،كه ماركسيستها بايد به
نسبت زمان كار طبقهى توليد كنندهاى كه
براى توليد كاﻻها مورد استفاده قرار مىگيرند،
بپردازند .اين ،بخشى از روندى را نشان
مىدهد كه به وسيلهى آن ،روابط طبقاتى
در جامعهى سرمايهدارى به صورت سادهاى
نگاه  -دفتر سى و هشتم

متشكل از دو طبقهى ساده در آمده؛ يكى از
آنها كامﻼ درگير در پروسهى توليد كاﻻيى
است ،و ديگرى به دليل در انحصار در آوردن
ابزار توليد و استثمار طبقهى كارگر به بقايش
ادامه مىدهد .اگرچه در همان زمان ،روند
خنثى كنندهاى مبنى بر اجتماعى كردن توليد
ارزشهاى مصرف وجود دارد ،كه در ابتدا
تمايل دارد در بسيارى موارد در محدودهى
كوچك صورت گيرد و از آن جا به گُسترش
موقتى خُ رده بورژوازى منجر شود .براى مثال،
مهد كودكها ،رستورانها و خشكشويىها
اغلب در محدودهى كوچكى هستند كه براى
كسب حداكثر كارآيى به سرمايهى كوچك
نياز دارند.
سپس به تاثيرى كه حضور فزايندهى زنان
در عرصهى كار مزدى بر وضعيتشان در
خانواده مىگذارد ،مىپردازم .در اين جا
تناقضى وجود دارد .زنان عموما براى فراهم
آوردن شرايط مناسب براى فرزندانشان ،چه
از طريق تهيهى امكانات مادى معيشتشان
و چه با صرف وقت براى مراقبت از آنها،
تﻼش مىكنند .در حالى كه عامل اول ،آنها را
به صفوف نيروى كار مىراند ،عامل دوم آنها
را وامىدارد تا در خانه بمانند ،يا به عبارت
دقيقتر شوهرانشان را در مبارزه براى حقوق
باﻻتر تقويت كنند .شكست كارگران مزدى در
مبارزهى اقتصادى ،به معناى شكست زنان نيز
هست؛ زيرا اين امر آنها را مجبور به خارج
شدن از خانه مىكند .از طرف ديگر ،زنان نيز
فكر مىكنند كه قادرند خارج از خانه به كار
بپردازند .و با اين درك ،كاهش در وظايف
خانه را به عنوان فرصتى مىيبنند كه مىتوانند
»از خانه خارج شوند« .اين كه چه عرصهاى
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 در مقايسه با ديگر عوامل -نقش اوليه راداراست ،بستگى به شرايط كُلى اقتصادى
خانواده دارد و راهى است كه خود را در
عرصهى دوگانهى استحالهى توليد كنندگان
ارزشهاى مصرف به توليد كنندگان كاﻻ
نشان مىدهد .اين موضع يك جانبهى بخش
اعظمى از جنبش زنان نسبت به اين مساله
است ،كه تودههاى زنان سياهپوست و زنان
سفيدپوست فقير را با جنبش بيگانه مىكند .با
دنبال كردن تنها وجه مثبت »خارج شدن زنان
از خانه« ،جنبش زنان مىخواهد كار مزدى را
به عنوان »آزادى« مورد بحث قرار دهد؛ در
حالى كه براى اكثريت زنان ،اين امر كه آنها
مجبورند فرزندانشان را در سنين بسيار پايين
به قصد انجام كار طاقتفرسا و كسالتآور
بيرون از خانه ترك كنند ،بسيار از ايدهى
»آزادى خواهانهشان« به دور است .اگر چه
آنها ممكن است از جنبههايى از كار ،مانند
فرصت كار كردن با ديگران ،استقبال كنند.
حتا پولى كه آن ها به دست مى آورند،
وابستگىشان را به خانواده از بين نمىبرد.
امروزه زنان در حدود  ٢٦درصد از درآمد
خانواده را كسب مىكنند) ،(٢٠و وابستگىشان
به حقوق شوهرشان ادامه دارد .اين نتيجهى
دو عامل است .در وهلهى اول ،زنان ميزان
كمترى از اوقاتشان را صرف كار مزدى
مىكنند ،به اين دليل كه درگير وظايف تولد
فرزند و تقسيم كار كُلى خانوادگى هستند.
در وهلهى دوم ،زنان در آمد كمترى نسبت
به مردان كسب مىكنند .دﻻيل اين امر پيچيده
است و بخشا در به اختصاص يافتن كارهاى
كم درآمد به زنان و بخشا به مخالفت كارفرما
با ترفيع موقعيت زنان در محيط كار )به اين
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بهانه كه زنان هر وقت كه مىخواهند بچهدار
شوند ،كار را ترك مىكنند و در عين حال
نمىخواهند مورد سرزنش هم قرار گيرند.
و اين روى همهى زنان ،علىرغم اين كه
شخصا فرزند داشته باشند يا قصد فرزنددار
شدن را داشته باشند ،تاثير مىگذارد( بستگى
دارد .بنابراين ،حتا زنان مجرد خود را تحت
تبعيض مىدانند و توانايى كمترى از مردان
براى دفاع از خود دارند.
در جامعهى سرمايهدارى ،اين فروش نيروى
كار است كه منبع درآمد خانوادهى كارگرى
است .تمايز ميان كار نهاده شده در تجديد
توليد نيروى كار و كار صرف شده براى توليد
كاﻻ در مقولهى »درآمد خانوادگى« ،كه مردان
سه برابر زنان در تحصيل آن نقش دارند ،خود
را نشان مىدهد .شكلى كه در آن اضافه كار
از طبقهى توليد كننده استخراج مىشود،
پايهاى براى تحليل زن ستيزى در جامعهى
سرمايهدارى به دست مىدهد.
تفاوت ميان سهم زنان و مردان در درآمد
خانواده ،زمانى كه همه چيز در خانواده
خوب پيش مىرود ،نسبتا غير مهم است.
تصميماتى مبنى بر اين كه چطور اين پول
مصرف شود ،مىتواند مشتركا يا در صورت
امكان با ابتكار بيش تر زن اتخاذ شوند؛
هرچند فشارهاى جامعهى سرمايهدارى اين
تفاوت بين زنان و مردان را به يك تناقض
تبديل مىكند .در خانواده رقابت وجود دارد،
همانطور كه در طبقه در كُليت خود رقابت
وجود دارد .زنان و مردان هر كدام بر سر
نقش مسلط مىجنگند ،حتا اگر در كنار هم
بر عليه طبقهى حاكم مبارزه مىكنند .تضاد
بين زنان و مردان ،زمانى به واضحترين
شكل خود نمايان مىشود ،كه خانواده از هم
مىگُسلد .زنان و فرزندان ،زمانى كه از سهم
مردان در درآمد خانواده محروم مىشوند،
مىتوانند به سادگى در چنبرهى فقر جدى
گرفتار شوند .اين پايهى زن ستيزى توسط
مردان را به وجود مىآورد .به اين صورت
كه آنها )مردان( مىتوانند به عنوان روشى
كه موقعيتشان را در خانواده تقويت مىكند،
تهديد به ترك خانواده كنند و اين كار را هم
مىكنند .به عﻼوه ،ترس از اين كه اگر مرد
سرپرستى زن را رها مىكند ،كوششى براى
تحقق خواستهاى مردان است ،نه آگاهانه
است و نه ناآگاهانه .وقتى خانوادهاى از هم
مىگُسلد ،دولت دخالت خواهد كرد تا مرد
را وادار به تقبل هزينهى فرزند كند؛ به اين
منظور ،كه زنان و فرزندان مجبور نشوند به
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ادارهى كمكهاى اجتماعى مراجعه كنند.
اگرچه دولت هيچ عﻼقهاى به نتيجهى نزاع
خانوادگى ندارد ،با اين وجود ممكن است
در صورتى كه زنى و فرزندانش در معرض
قحطى قرار گيرند ،به دخالت بپردازد )دولت،
بنابراين ،به منظور حمايت از توانايى كار آنها
در حال و آينده اقدام مىكند( .پس جامعهى
سرمايهدارى به مردان توانايى تسلط بر زنان
را مىدهد و فشارهاى اين جامعه اين امر را
به يك واقعيت تبديل مىكند .زن ستيزى
در جامعهى سرمايهدارى ،از طرق بسيار به
سادگى با مقوﻻت اقتصادى قابل مشاهده
مىشود .با اين حال ،اختﻼف درآمد بين
زنان و مردان ،تنها نتيجهى وابستگى زنان به
مردان و ناشى از نقش زنان در تولد فرزند
است .اين اختﻼف به دليل تضاد اوليه در
جامعهى طبقاتى ،بين طبقات استثمار شده و
استثمارگر ،به يك تضاد مبدل مىشود .پس
زن ستيزى علىرغم اين كه ريشه در زيربناى
اقتصادى جامعه دارد ،نبايد با اختﻼف درآمد
بين زنان و مردان يكى گرفته شود.
اين جا روش به كار رفته در اين تحليل را به
طور خﻼصه جمعبندى مىكنم .من با بررسى
شركت زنان در صفوف كار مزدى شروع
كردم و پديدهى افزايش اين شركت را به
عنوان وسيلهاى براى بررسى مسالهى كُلى زن
ستيزى مورد استفاده قرار دادم .اين بررسى به
يك تحليل از شكل خاصى كه تجديد توليد
نيروى كار در جامعهى سرمايهدارى به خود
گرفت ،انجاميد .تقسيم كار در خانواده ،بر
اساس نقش زنان در تولد فرزند ،آنها را در
اين سيستم تجديد توليد نيروى كار قرار داد.
در حالى كه همزمان ما را قادر ساخت ،تغيير
مداوم شرايط زنان را با تكامل سرمايهدارى
دنبال كنيم .در آخر ،مسيرى كه در آن اين
تقسيم كار در خانواده ،به عنوان پايهاى براى
زن ستيزى در خانوادهى طبقهى كارگر قرار
گرفت ،به واسطهى عملكرد تضاد طبقاتى
و با استفاده از مقولهى »درآمد خانوادگى«،
مورد بحث قرار گرفت.
بايد خاطر نشان كنم كه اين شيوهى نگرش،
نه تنها درك ما را از تكامل سرمايهدارى
)توسط بازشناسى شيوهاى كه در آن خانواده
در سرمايه دارى سازمان دهى شد( تعميق
مىدهد ،بلكه همچنين وسيلهاى را به دست
مىدهد تا به طور خاص مشاهده كنيم چرا
تضاد بين زنان و مردان تابعى از تضاد بين
طبقهى كارگر و طبقهى سرمايهدار است.
مساله اين نيست كه كدام يك در هر درك
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انتزاعى مهمتر است ،بلكه اينست كه كدام
يك از انبوه تضادها در اين تركيب بغرنج )كه
سرمايهدارى نام دارد( »تضاد اساسى است
و موجوديتاش و تكاملاش ،موجوديت
و تكامل ديگر تضادها را تعيين مىكند يا
تحت تاثير خود قرار مىدهد« .حال كه اين
تحليل ترسيم شد ،نشان داده شد كه چطور
تكامل سرمايهدارى )تكامل تضاد ميان طبقات
سرمايهدار و كارگر( به تغييرات معينى در
شرايط زنان در يك مسير قابل درك و قابل
پيش بينى انجاميد .انتظار مى رود كه اين
تغييرات در سايهى اين تحليل كُلى در مورد
زن ستيزى )كه فوقا به آن اشاره شد( درك
شود .هم چنين اميد مىرود كه اين تحليل
خاص ،امكانات يك تحليل كُلى را ايجاد كند.
ب» :كنترل بر بدن خود«:
جنبش تودهاى سالاى اواخر دههى  ٦٠و
اوايل  ٧٠دربردارندهى مبارزهى زنان براى
امورى راجع به تجديد توليد جنسى به طور
كُلى بوده است .اين جنبش در محدودهى
چهارچوبهى خود ،به مسايلى از قبيل تجاوز،
فحشا و آزار جنسى در محيط كار پرداخت.
اين جنبش همچنين )نه هنوز با يك شيوهى
روشن تعريف شده( ،در ارتباط با جنبش
عليه تقويت هتروسكسوال بود .اين جنبش،
ﻻقيدانه ،به عنوان جنبشى براى »كنترل زنان
بر بدن خود« مشخص مىشد .از نظر عينى،
اين جنبش يكى از اولين حركتهايى را به
وجود آورد كه با استفاده از مقوﻻت ماركس
به صورت آشكارى »قانون نفوس ويژهى
شيوه ى توليد سرمايه دارى« را به مبارزه
مىطلبيد.
ماركس در جلد اول »كاپيتال« به اين حقيقت
اشاره مىكند ،كه
)) (٢١در اين عبارت او بر كار
بعد انگلس در مورد مفهوم توليد موجودات
انسانى به عنوان بخشى از روابط اجتماعى
توليد پيشى مىگيرد (.در اين مرحله ممكن
نيست چنين »قانون نفوسى« را ارائه داد ،اما
مبارزهى جارى بر جنبههاى معينى از اين
»قانون نفوس« در جامعه ى سرمايه دارى
تاكيد مىكند.
در وهلهى اول تعداد فرزندانى كه يك زن
طبقهى كارگر دارد ،از نظر تكنيكى مشخص
نيست .صرف نظر از تكامل دستاوردهاى
مدرن پزشكى براى جلوگيرى از باردارى،
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طبقه ى تحت سركوب در متن جامعه ى
طبقاتى همواره قادر بوده به ميزان كم يا
زياد ميزان تولد را كنترل كند .اقداماتى مانند
ازدواج در سنين باﻻتر ،خوددارى از روابط
جنسى و استفادهى »نامطمئن« )ولى بخشا
موثر( از روشهاى جلوگيرى از باردارى
مىتواند عمﻼ در ميزان تولد تاثير گذارد.
اما دامنهى استفاده از اين اقدامات بستگى به
شرايط خاصى دارد ،مبنى بر اين كه طبقهى
تحت سركوب در چه شيوهى توليدى خاصى
خود را مىيابد» .قانون نفوس« ،ويژهى يك
شيوهى توليدى ،نبايد به عنوان يك قانون
كمى ،يعنى افزايش يا كاهش رشد جمعيت،
تعبير شود .به جاى آن بايد به مفهوم تضاد
ميان استثمار بﻼفاصله ى ارزش اضافه و
بازتوليد درازمــدت شرايط اين استثمار
مطالعه شود.
شايد توضيح واضحات باشد اگر بگوييم در
سرمايهدارى ،تعداد فرزندان يك خانوادهى
كارگرى توسط رابطهى متقابل ميان توليد
ارزشهاى مصرف در خانه و توليد ارزشهاى
مبادله خارج از خانه تعيين مىشود .به عبارت
عاميانه ،از طرفى خانواده علىرغم نيازش به
هر تعداد فرزند بايد بيرون )از خانه( كار
كند ،و از طرف ديگر علىرغم توانايىاش
در داشتن هر تعداد فرزند نيز بايد بيرون
)از خانه( كار كند .و باز من فكر مىكنم در
اين فرمولبندى »عاميانه« مىتوانيم ويژگى
فرمولبندى جامعهى سرمايهدارى را درك
كنيم .فرزندان )بايد( در قالب رابطهىشان
با جامعه ى توليد كاﻻيى ديده شوند و
اين طور هم ديده مىشوند .در جامعهى
فئودالى ،سئوال ترجيحا اين است كه
فرزندان چقدر مىتوانند توليد كنند .اما در
جامعهى سرمايهدارى ،فرزندان قبل از هر چيز
فروشندگان يك كاﻻ )نيروى كار( هستند ،نه
توليد كنندگان ارزش مصرف.
در جامعهى سرمايهدارى سئوال مشخص
مطروحه امروزه اين است ،كه آيا يك زن
به عنوان كارگر مزدى مىتواند كارش را
براى اين كه فرزندى به دنيا آورد ،ترك
كند؛ فرزندى كه براى دوره اى طوﻻنى
امكان معيشتى خانواده را به جاى اين كه
افزايش دهد ،كاهش مىدهد؟ در كشورهاى
پيشرفتهى سرمايهدارى ،اين مساله به طور
فزايندهاى به نفع كاهش اعضاى خانواده
حل شده است .در كشورهاى عقبماندهى
سرمايهدارى ،به خصوص در كشورهايى كه
تحت سلطهى امپرياليسم هستند ،در طبقهى
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كارگر و دهقانان ،يك خانوادهى بزرگ به
عنوان يك عامل مثبت براى بقا تلقى مىشود.
در مورد تعيين تعداد فرزندان در خانواده،
ممكن است مرد از اقتدار بيشترى نسبت
به زن برخوردار باشد .پس درگيرىها حول
مسايلى از قبيل جلوگيرى از باردارى ،سقط
جنين و عقيم كردن خود ،دو شكل مىتواند به
خود بگيرد .يكى اين كه مرد يا زن مىخواهد
حرف آخر را بزند .ديگر اين كه در مقايسه
با دولت ،خانواده تا چه حد از آزادى عمل
در رابطه با انتخاب تعداد فرزندان برخوردار
است .از اين زاويه ،مسايلى از قبيل ترك
مادرى ،مهد كودك ،و خدمات اجتماعى،
بخشى از مبارزه براى »كنترل بر بدن خود«
محسوب مىشود .محدود كردن اين جنبش
به جنبهى اول )مبارزه در خانواده( ،به معنى
ناديده گرفتن شرايط اجتماعىيى است كه
مبارزه در آن جريان دارد .اگر يك خانواده
بتواند تنها از عهده ى داشتن يك فرزند
برآيد ،آن گاه اين سئوال كه آيا مرد تصميم
به جلوگيرى از تولد فرزند دوم گرفته يا زن،
نسبتا  -و نه كامﻼ -غير مهم است.
درست همانطور كه فهم شركت زنان در
صفوف نيروى كار مزدى ايجاب مىكند،
كه تحليل ما در درون يك تحليل كُلى از
جامعهى سرمايهدارى قرار گيرد ،تحليلى از
»توليد موجودات انسانى« نيز بايد در درون
تحليلى از جامعهى طبقاتى قرار گيرد .تا
زمانى كه اين امر صورت نگيرد» ،كنترل بر
بدن خود« بيشتر يك تقاضاى انتزاعى است.
نتيجه
در اين جا اين تحليل را با ترسيم برخى
از خطوط كُلى بحث به پايان مىبرم .در
وهلهى اول ،اين گفته كه تضاد بين طبقات
نقش درجهى اول دارد و تضاد بين زنان و
مردان در مرحلهى بعد قرار مىگيرد ،بايد در
ارتباط با اين پرنسيپ پايهاى ماركسيستى
درك شود كه مىگويد :تمامى تاريخ ،تاريخ
مبارزه ى طبقاتى است )اصلى كه براى
مبارزه عليه تمامى اشكال سركوب و به طور
اخص براى پايان دادن به سرمايهدارى از
اهميت استراتژيك برخوردار است( .در هر
مقطع زمانى ،يا در هر وضعيت خاص ،يك
تضاد ثانوى مىتواند تعيين كننده شود .براى
مثال ،مبارزه عليه ايدئولوژى شووينيستى
مردانه ،طى يك دريافت فورى ،مىتواند
در راستاى ادامهى مبارزهى طبقهى كارگر
عليه جامعهى سرمايهدارى ضرورت يابد.

٩٨

به طور كُلى ،مبارزه براى دموكراسى پايدار
در سرمايهدارى ،يك رُكن اساسى در جهت
مبارزه براى سوسياليسم است.
در درجهى دوم ،بايد تصريح كنم كه هنوز
حجم انبوهى از كار تئوريك براى پاسخگويى
به »مسالهى زن« در پيش روى ماست .اين
كار نه تنها براى زنان ،بلكه همچنين به طور
كُلى براى طبقه كارگر ضرورت اساسى دارد،
تابتواند با تحليل از »مسالهى زن« ،درك ما
را از جامعهى طبقاتى و سرمايهدارى و نيز
تقويت جنبشمان تعميق نمايد .آنهايى كه
تنها تضاد بين طبقهى كارگر و سرمايهدار
را مىبينند ،شديدا در امر شركتشان براى
فراهم آوردن تحليل از شرايط مشخص و به
دست دادن راهنمايى براى مبارزه عليه اين
شرايط مشخص دچار محدوديت هستند .به
طور خاص ،آنها در پاسخگويى به مبارزهى
فعلى زنان عليه سركوب فاقد صﻼحيت
هستند .از طرف ديگر ،آنها كه تنها به تضاد
ميان زنان و مردان چشم دوختهاند و فاقد بُعد
طبقاتى تضاد هستند ،به همان صورت فاقد
شايستگى ﻻزم براى پيشب ُرد يك مبارزهى
موثر عليه زن ستيزى هستند و به عﻼوه ،به
گُسيختگى در طبقهى كارگر كمك مىكنند،
كه به نوبهى خود مانع اين مىشود اين طبقه
مبارزهى خود را به پيش برد.
در آخر ،مشكﻼت در وظايف تئوريك
نبايد ما را به انكار تنها روش مناسب براى
به سرانجام رساندن اين وظايف بكشاند.
ماترياليسم ديالكتيك ما را به ابزار آموزش از
تجربياتمان ،و خصوصا تجربيات ارزشمند
جنبش اخير زنان ،مجهز مىكند.
***
يادداشتها:
 -١در اين رابطه من با ترى فى كه مركز ادبيات
اخير را روى جبر »استراتژى صحيح انقﻼبى«
مىگذارد ،مخالفم .انتقادات ارزشمند او از
اين ادبيات و بازشناسى و نامناسب بودن آن،
ما را به اين نتيجهگيرى غلط كه هر شركتى
در پيشب ُرد »يك استراتژى صحيح انقﻼبى«
نفسا اشتباه است ،مىرساند؛

.Terry Fee, "Domeﬆic Labor: An
Analysis of Housework and its
"Relationn to the roduction rocess,
Review of Radical olitical Economics, Vol. 8, No.1, Spring 6791, p. 2

 -٢كارل ماركس » ،مقدمه ى نقد اقتصاد
سياسى« ،ترجمهى فارسى؛
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 -٣فردريك انگلس ،مقدمهى چاپ اول
»منشاء خانواده ،مالكيت خصوصى و دولت«،
ترجمهى فارسى صفحهى ١٢؛
 -٤اين تعبير )كه من اين جا قصد دفاع از
آن را ندارم( به ما اجازه مىدهد درك كنيم
چگونه ماركس مىتواند دو موضوع ظاهرا
متناقض را مورد بحث قرار دهد .او نوشت:

)همانجا ،صفحهى (٢٠٨؛
 -٥هنوز به حد كافى مشخص نيست ،كه
»كاپيتال« اساسا يك تحليل انتزاعى تئوريك
از شيوهى توليد سرمايهدارى است يا تحليلى
است از يك جامعهى خاص ،علىرغم اين
كه از ماتريال تاريخى و جديد براى طرح
اين تئورى استفاده شده است .براى مثال
مراجعه كنيد به:

Louis Althusser, "preface to Capi-.
tal," in Louis Althusser, Lenin and
hilosophy, tr. Ben Brewﬆer, Monthly
Review ress, n.y., 1791

 -٦براى درك بهتر اين مطلب رجوع شود به:

Gayle Rubin, "The Traﬃc in Women," in Rayana R. Reiter, (ed.), To"wards an Antropology of Women,
Monthly Review ress, N.Y., 5791,
pp. 751-012

 -٧در جوامع ديگر ،حتا اين مقوﻻت
مفاهيم متفاوتى دارند.
؛

. cit., p.181).ه(Gayle Rubin, p

 -٨من قصد ندارم توسط اين مقايسه بگويم،
كه هيچ تفاوتى بين اين دو »قانون« وجود
ندارد .در حقيقت يك تفاوت كيفى مهم بين
اين دو وجود دارد .براى بررسى اين تفاوت
براى مثال به اثر زير مراجعه كنيد:

Donald D, Weiss, "The hilosophy of
;Engels Vindicated," Montly Review
Vol 82, No 8 (January 7791), pp
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-١٨ 51 - 03
» -٩منشاء خــانــواده ،«...متن انگليسى،
صفحهى ٥٠٣؛
 -١٠مراجعه كنيد به اثر انگلس» ،تكامل
سوسياليسم از تخيل به علم« ،از قضا فايرستون مىنويسد :تولد فرزند »مىتواند
تكامل سرمايه دارى دولتى ،كه انگلس توسط تكنولوژى صورت گيرد« .با يك
اين جا دربــارهاش مىنويسد ،ابزار توليد روش مشابه ،هايدى هارتمن عنوان مىكند:
از كنترل خصوصى خارج مىشود ،بدون هدف زنان بايد محو »كنونى تقسيم كار بين
اين كه »ماهيت سرمايه دارى نيروهاى دو جنس« باشد:
مولده« تغيير كند .تا جايى كه زن ستيزى "Capitalism, atriarchy and Job Seg-
به موجوديت مالكيت خصوصى تكيه كندregation by Sex," Signs, Vol. 1, No.3, ،
تكامل سرمايهدارى دولتى بايد زن ستيزى را pt. ii (Spring 6791), pp. 731-961; see
especially pp. 731,931
محو كند .گمان مىكنم هنوز ماركسيستهاى
اندكى وجود دارند ،كه تمايل به پذيرش چنين -١٩
Mao Tse Tung, "on Contradiction",.
نظريهاى در رابطه با زن ستيزى دارند؛
» -١١كاپيتال« ،جلد  ،٣متن انگليسىSelected Works, Foreign Languages ،
ress, eking, 6791, Vol 1, p. 133
صفحهى ٧٩١؛
» -١٢كاپيتال« ،جلد  ،١صفحهى -٢٠ ،٤-١٨٣
Monthly Labor Review, Vol. 99, No.
١٨٦؛
5 (May 6791).
 -١٣بر خﻼف ميل ام اين جا بايد بحث
درباره پروسهاى كه در آن فرد متولد كننده-٢١ ،
Op. cit., p.236
پرورش دهنده هم مىشود را رها كنم .تقسيم
***
كار تحميلى طبيعت در امر تولد فرزند ،به
روشنى بر تقسيم كار بعدى پرورش فرزند
تاثير مىگذارد .اما اين تقسيم كار دومى تنها پادى كوئيك در بخش اقتصاد سياسى
مىتواند در چهارچوب تقسيم كُلى كار در دانشگاه ميسورى به فعاليت اشتغال دارد و
جامعه به عنوان يك كُليت ،به طور كامل اين مقالهى او ترجمهاى است از:
The Class Nature of Women's Opدرك شود؛
 -١٤به روايت دقيق ،اين اضافه كار كه pression (addy Quick) in: Review of
نفعى براى توليد كنندگان مستقيم ندارد ،بايد Radical olitical Economics, vol 9, no.
)3 (Fall 7791
منفى قلمداد شود .ميزان مصرف شخصى
***
توسط استثمارگران اضافه كار در جامعهى
سرمايهدارى از اهميت كمترى برخوردار
توضيح »نگاه« :ترجمهى اورژينال براى
است؛
 -١٥اين يك مورد كامﻼ فراگير نيست .در دفتر ششم »نگاه« ،سپتامبر ،٢٠٠٠
بعضى جوامع ،برادر مادر ممكن است وظايف
مهمى در قبال فرزند به عهده گيرد؛
 -١٦آن روابط جنسى كه در تجديد توليد
كارگران سهمى ندارند ،اما »فقط« بر پايهى
عواطف متقابل هستند ،از نظر عينى تابعيت
روابط جنسى را به عﻼيق طبقهى حاكم مورد
ترديد قرار مىدهند .براى مثال اين اظهاريه
)عنوان شده از جانب كليساى واتيكان در
روم( كه روابط جنسى مادى را تنها وقتى
كه به زاد و ولد منجر شود مشروع /اخﻼقى
مىداند ،يك نمونهى كﻼسيك است .امروز
محدوديت بر همجنسگرايى مهمتر است؛
 -١٧فردريك انگلس» ،آنتى دورينگ« ،متن
انگليسى ،صفحهى ٣٠٩؛
Shulamith Fireﬆone, The Dialectic
of Sex, Bantam Books, N.Y. , 6691,
p.832-93
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اهميت سياسى تحليل رابطهى كار خانگى
و سرمايه ،توسط والى سكومب در سعى
او براى نشان دادن زمينهى مادى اتحاد
استراتژيك مبارزه براى رهايى زنان و
مبارزه براى انقﻼب پرولترى نهفته است.
) (١بر خﻼف كسانى كه عقيده دارند
خانواده فقط يك نهاد ايدئولوژيك جامعهى
سرمايهدارى است ،بحث او بر كار انجام
شده در خانواده به عنوان جزيى اساسى
از پروسه ى مادى تجديد توليد سرمايه
تاكيد مىكند .در سالهاى اخير ،او تنها
نويسندهاى نيست كه اين بحث را ارائه
داده ،اما چيزى كه سعى او را از ديگران
متمايز مىكند ،شرح جزئيات فرضيهاش با
دقت تمام است .سعى سكومب براى نشان

دوگانه و متضاد است كه به موقعيت آنان
پويايى خاصى مىبخشد .بدون اين تضاد،
موقعيت آنان ،هر چند تحت ستم ،اساسا
مسالهبرانگيز نمىبود.
به عﻼوه ،به اين بحث نيز خواهيم پرداخت
كه در حالى كه كار خانگى شرط ضرورى
براى بازتوليد نيروى كار است ،وقتى اين
كاﻻ در بازار فروخته مىشود ،نه در ارزش
آن سهيم است و نه ارزش خود را متحقق
مى كند؛ زيرا كه به مفهوم ماركسيستى،
يك كار از لحاظ اجتماعى ضرورى تلقي
نميشود .نتيجهى منطقى اين واقعيت به
هيچ وجه براى زنان كارگرى كه در جامعهاى
تحت تسلط قانون ارزش زندگى مىكنند،
آكادميك نيست.

البته به عنوان اولين قدم در تدوين تئورى
ستم كشيدگى زنان ،يكسان گرفتن هويت
زنان و كار خانگى كامﻼ صحيح است:
موقعيت واقعى و يا مفروض زنان در خانه،
محور اصلى تعيين موقعيت اجتماعى آنان
است .از سوى ديگر ،در حالى كه سكومب،
مانند بنستون و داﻻكوستا ،به اهميت كار
مزدي زنان براى هر سياستى به منظور رهايى
زنان آگاه است ،او هم نمىتواند ارتباط
بين اين دو شكل از كار زنان را به شيوهاى
منطقى نشان دهد (٧).در حالىكه همزيستى
اين دو شكل از كار زنانه ،چه به واقعيت
در آمده باشد و چه هنوز به تعويق افتاده
باشد ،سهمى است تاريخى  -هر چند اساسا
محدود -كه سرمايهدارى در جهت رهايى

کار زن در سرمایهداری
مارگات كولسون
مترجم :آ .يونسى

دادن اهميت كار خانگى براى سرمايهدارى
)همان طور كه بعدا بحث خواهيم كرد( ،او
را به موضع متضادى مىرساند ،مبنى بر اين
كه كار خانگى ارزش توليد مىكند ،ولى در
عين حال خارج از حاكميت قانون ارزش
است .او بحث مىكند كه
) ،(٢اما قادر
به درك ماهيت متضاد كار زنانه تحت نظام
سرمايهدارى نيست و بنابراين ،نمىتواند آن
نيروهاى عينى و ذهنى كه كار خانگى را از
تاريخ به بيرون خواهند راند و زنان را رها
خواهند ساخت ،تشخيص دهد.
آنچه در اين مقاله نشان خواهيم داد ،اين
است كه مشخصهى مركزى در موقعيت
زنان تحت نظام سرمايهدارى ،صرفا نقش
آنان به عنوان كارگران خانگى نيست ،بلكه
بيشتر اين كه زنان هم كارگران مزدبگير
و هم كارگران خانگى هستند .اين نفشى
نگاه  -دفتر سى و هشتم

زن و توليد
سكومب مانند بنستون) ،(٣و قبل از او
داﻻكوستا) ،(٤آغازگاه خود را بر اين
پيشنهاد ماترياليستى استوار مىسازند كه
فرمانبردارى جنسى ناشى از تقسيم كار
جنسى است كه تحت نظام سرمايه دارى به
شكل افراطى در جدايى بين واحد خانگى و
واحد صنعتى در جريان عمومى اقتصاد خود
را نشان ميدهد .هر سه نويسنده ،حداقل
به منظور تحليل خود ،زن و زن خانهدار
را مترادف فرض مىگيرند (٥).سكومب
مىنويسد:

)(٦
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زنان ادا كرده است .شكاف بين واحد صنعتى
و خانگى توليد ،در زندگى آن زنان پرولترى
كه مزدبگير نيز شدهاند ،پُر شده است .نقشى
كه آنان در شرايط وابستگى قانونى اقتصادى
به مثابه كارگران خانگى ايفا مىكنند ،در
صنعت نيز همراه آنان بوده است .به طورى
كه تقسيم جنسى كار را به شكلى وسيعتر در
قلمرو توليد اجتماعى بازتوليد كرده ،مزدشان
را به مراتب از مزد كارگران مرد پائينتر
قرار داده ،آنان را در حوزهى محدودى از
اشتغال در پائين هرم شغلى متمركز كرده و
از آنان شكارهاى آسانى براى فرصتطلبى
اتحاديهها ساخته است .خوشبينى انگلس
در مورد سرنوشت خانواده ى بورژوايى
درون طبقه ى كارگر زودرس بود :يك
دورهى كامل تاريخى ،ورود زنان به توليد
را از سازماندهى اجتماعى كار خانگى جدا
كرده است.
از طرف ديگر ،همان طور كه سكومب به
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خوبى توضيح مىدهد ،تعميم يافتن توليد
كاﻻيى باعث شده است كه واحد خانگى به
حوزهاى منزوى و عقب افتاده تبديل شده
و كار انجام گرفته در آن نه تنها از ديدگاه
سرمايهدارى ،كه حتى از نظر خود كارگران
خانگى بى ارزش شود:
) (٨با اينكه
اين بحث قانع كنندهاى در مقابل داﻻكوستا
است ،كه
) ،(٩در
واقع ،سكومب از تئورى او چندان جلوتر
نمىرود؛ زيرا )در ميان ساير مسايل( به
نتايج متضاد اين جدايى و يا تاثيراتاش بر
آگاهى زنان توجه نمىكند .ماهيت رابطهى
كار خانگى با سرمايهدارى كه با تقاضاى
آن براى كار دستمزدى زنان تركيب شده،
موقعيت زنان را بيش از آن انفجارآميز كرده
است كه سكومب در چهارچوب تحليلاش
به آن پى مىبرد .بنابراين ،او واقعا قادر
نيست نشان دهد به چه دليل نه تنها از
يافتن راه مسالمتآميزى براى حل مسالهى
ستم كشيدگى زنان دور هستيم ،بلكه رشد
و بلوغ نظام سرمايهدارى در حقيقت فقط
اين مساله را وخيمتر كرده است.
شكلگيري جنبش رهايى زنان در دههى
شصت و راديكاليزه شدن هر چه بيشتر
كارگران زن صنعتى در سال هاى اخير
پيرامون اين مساله) ،(١٠نشانگر اين است
كه گُسترش بى سابقهى نيروهاى مولده بعد
از جنگ دوم جهانى فقط به ايجاد شورشى
بى سابقه در ميان بخش از زنان بر عليه
ستم بر آنها كمك كرده است .براى درك
نيرو و اهميت اين راديكاليزم زنان ،يك
ارزيابى مجدد از پايههاى تحليل سكومب،
تعريف او از كار خانگى به عنوان كارى كه
ارزش مىآفريند و بررسى روشمند اثرات
غيرمستقيم ،اما نيرومند قانون ارزش بر كار
خانگى ،ضرورت دارد.
آيا كار خانگى ارزش ايجاد مىكند؟
تز اصلى سكومب درباره ى كار خانگى
تحت نظام سرمايه دارى ،ماهيتى دو گانه
دارد :از يك طرف ،هيچ ارتباط مستقيمى بر
سرمايه ندارد ،ارزش افزونه توليد نمىكند
و بنابراين ،قانون ارزش بر آن حاكم نيست؛
از طرف ديگر ،ارزش ايجاد مىكند؛ زيرا كه
نگاه  -دفتر سى و هشتم

در به وجود آمدن كاﻻى نيروى كار سهيم
است ،كاﻻيى كه وقتى در مقابل مزد در بازار
مبادله مىشود ،ارزش توليد شده به وسيلهى
كار خانگى را نيز تحقق مىبخشد .سكومب
بحث خود را در چهار مرحله بسط مىدهد:
 اول اين كه ،كار زن خانهدار كارى استضرورى؛ زيرا

 دوم اين كه ،در جريان اين كار ،زنخانهدار ارزش مىآفريند؛ زيرا

 -سوم اين كه،

در
اين جا مقايسهاى بين زن خانهدار و كفاش
كه هر دو در كارى خصوصى درگيرند،
صورت گرفته است.
 چهارم اين كه ،كار خانگى) (١١اينجا مقايسهاى بين كار
خانگى و كارگران نامولد كه خدمات
شخصى انجام مىدهند ،صورت گرفته
است» ،مثل آشپز ،خياط خانگى ،غيره«.
در حقيقت تمام تحليل سكومب دربارهى
كار خانگى تحت نظام سرمايه دارى بر
پيشنهادهاى غلط قرار دارد .اين كه كار
خانگى ارزش ايجاد مىكند درست نيست،
و بحثى كه سكومب مطرح مىكند تا نشان
دهد كه كار خانگى ارزش توليد ميكند،
اشتباه است .در مرحلهى اول ،همان طور
كه سكومب به درستى مىگويد ،كار خانگى
كارى است ضرورى  -زن خانهدار طبقهى
كارگر انگل نيست  -با اين حال اصﻼ ارزش
نمىآفريند؛ زيرا كه محصول بﻼواسطهى آن،
ارزش مصرف است و نه كاﻻ؛ هدف آن بازار
نبوده ،بلكه براى مصرف فورى در خانواده
است .اين فورا كار زن خانهدار را از كفاش
متمايز مىكند :اشكال كار خصوصى در اين
دو موقعيت كامﻼ متفاوتاند.
دوم اين كه ،با در نظر گرفتن اين واقعيت
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كه زن خانهدار نيروى كارش را نمىفروشد،
مقايسه بين زن خانهدار و آشپز و غيره ،قابل
قبول نيست .در نقل قولى كه سكومب ذكر
مىكند ،ماركس از ارزش كار آشپزخانه و
غيره فقط در شرايط خاصى كه آنها تبديل
به كارگران مزدى مىشوند ،صحبت مىكند.
پس ،در مفاهيم ماركسيستى ،بنا به تعريف،
كار خانگى ارزش توليد نميكند.
سوم اين كه ،همان طور كه سكومب به
خوبى مطرح مىكند ،اين حقيقت دارد كه
زن خانهدار طبقهى كارگر در توليد كاﻻى
نيروى كار  -كه فروش آن موجوديتاش را
تضمين مىكند -شركت دارد )و در اين مورد
با ساير كارگران مشترك است( و از طريق
اين جريان در توليد اجتماعى شركت مىكند
و كار خود را با كارى كه در توليد وسايل
معيشت او انجام مىگيرد ،مبادله مىكند.
اما آن چيزى كه واسطهى اين مشاركت و
اين مبادله است ،بازار نيست ،بلكه قرارداد
ازدواج است :بر اساس روابط اجتماعى
ازدواج است ،كه كار زن خانهدار در ارتباط
با كار اجتماعى قرار مىگيرد .تحت نظام
سرمايهدارى ،بازار تنها واسطهاى است كه
اجازه مىدهد كارهاى مشخص متفاوت از
طريق فروش و مبادلهى كاﻻهايى كه توليد
كردهاند ،معادل خود را بيابند و بنابراين،
تبديل به كار مجرد اجتماعى شوند .شرايط
اجتماعى كه تحت آن كار خانگى صورت
مى گيرد ،از شكل گيرى چنين رابطه اى
جلوگيرى مى كند ،شرايطى كه كار زن
خانهدار نمىتواند از آن جدا شود ،بر خﻼف
آنچه سكومب مطرح مىكند .اين واقعيت
كه كار او ضرورى است ،به طور اتوماتيك
آن را به كار از لحاظ اجتماعى ﻻزم ،به
مفهومى كه ماركس به كار برده است ،تبديل
نمىكند :روابط اجتماعى خانواده هر گونه
اثر مستقيم بازار را مسدود مىسازد و تحت
سرمايه دارى فقط بازار مى تواند شرايط
همگونى كار بشرى را فراهم كند .بنابراين،
كار خانگى تحت نظام سرمايه دارى به
صورت كارى خاص كه مفهوم كار انتزاعى
بر آن صادق نيست ،باقى مىماند :و اين جنبه
است كه به آن خصلت خصوصى ويژهاى
مىبخشد و زمينهى مادى براى استقﻼل
نسبى ستم بر زنان را از محور اصلى استثمار
سرمايهدارى موجب مىشود .البته ،دانستن
اين كه او ارزش ايجاد نمىكند و كارش
بى ارزش است ،براى زن خانهدار طبقهى
كارگر كه اغلب تمام روز را براى بقاى
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خود و خانوادهاش كار مىكند ،خوشايند
نيست .اما ،اين بيهودگى آشكارا ظالمانه
هيچ ربطى به ارزش و شايستگى ذاتى كار
او ندارد ،بلكه صرفا بيهودگى خود نظام
سرمايهدارى را نشان مىدهد .پس ،به طور
خﻼصه ،نمىتوانيم كار خانگى را بر اساس
تئورى ارزش كار تعريف كنيم .و فقط
زمانى مىتوانيم خصوصيات ويژهى آن را
درك كنيم ،كه اين مساله را فهميده باشيم.
همان طور كه خواهيم ديد يك تحليل
صرفا ساختارى از كار خانگى تحت نظام
سرمايهدارى )چيزى كه سكومب در مقالهاش
خواستار انجام آن است و يا جين گاردينر
در جايى ديگر ،در همين شمارهى نيولفت
ريويو( اصﻼ كافى نيست :فقط پس از يك
بررسى تاريخى از تغييراتى كه صورت گرفته
و يا مىگيرد ،مىتوان روابط متقابل نيروهاى
متفاوتى را كه بر روى كار خانگى تاثير
مىگذارند )و براى مثال در مقالهى گاردينر
مطرح مىشود( درك و تشريح كرد.
زمينه براى وحدت
به نظر سكومب ،اين واقعيت كه زنان
خانهدار ارزش ايجاد مىكنند ،زمينهى مادى
براى وحدت طبقهى كارگر را به وجود
مىآورد .انكار ارزش كار خانگى ،به هيچ
وجه به اين معنى نيست كه مرد كارگر و
زنش هيچ منفعت مشتركى در قبال مزد
ندارند :در واقع ،از آن جا كه مزد وسيلهى
مشترك معيشت آن ها است ،اغلب بى
واسطهترين كانون وحدت است .نتيجهى
سياسى اين مطلب ،وجود تمايل شديد
نسبت به اتحاد درون خانوادهى طبقهى
كارگر در جنگيدن براى دستمزدهاى باﻻتر
و بر عليه ويرانگرىهاى تورم است .قدرت
اين اتحاد ،بارها و بارها ،در مقابله با تبليغات
عظيم ضد اعتصاب نشان داده شده است.
اما ،وحدت استراتژيك بين مبارزه براى
رهايى زنان و مبارزهى طبقاتى پرولتاريا
فراتر از منافع فورى اقتصادى زنان و مردان
طبقهى كارگر مىرود و به طور مستقيم از
آن سرچشمه نمىگيرد.
در واقع ،منافع فورى در مورد دستمزد
مى تواند مزدبگيران و وابستگان شان را
در دو جهت كامﻼ مقابل قرار دهد .اين
مطلب ،اخيرا در جريان برخوردهاى مجتمع
كالىليلند بريتانيا )بزرگ ترين كارخانه ى
اتوموبيل سازى بريتانيا( در بهار ١٩٧٤
نشان داده شده؛ در طول درگيرىهايى كه
نگاه  -دفتر سى و هشتم

به واسطهى مديريت براى ضربه زدن به
نمايندگان مبارز كارگران پيش آمد  -براى
تضعيف مقاومت كارگران در مقابل اخراجها
و تسريع خط توليد -مديريت و روزنامههاى
بورژوايى توانستند از نارضايتى موجود در
بين همسران بعضى از كارگران بىكار شده
در بخش هاى خاصى از كارخانه ،براى
دامن زدن به يك فعاليت ضداعتصاب در
ميان زنان كارگران براى دلسرد كردن و از
بين بردن اتحاد اعتصابگران استفاده كنند.
) (١٢وجود اين جناح ضعيف در طبقهى
كارگر كاولى فقط نتيجهى سادهى اتميزه
بودن زنان خانهدار نبود؛ بله بيشتر نتيجهى
برخورد بين منافع فورى آنان براى آوردن
مزد به خانه و نياز درازمدت به مقاومت
در برابر استراتژى مديريت ،براى كم كردن
دست مزدها ،افزايش بىكارى و سرعت
كار بود )نيازى كه ضرورت فورى خود
را ايجاد كرد ،مقاومت در برابر حمﻼت
مديريت((١٣).
تقابل ميان وابستگى فورى به مزد و اهدافى
كه فقط مىتواند با خطرات مبارزه به دست
آيد ،البته شرط ذاتى حيات طبقهى كارگر
تحت نظام سرمايهدارى است .اين تقابل
بيشتر از همه جا در مصرف خانواده مشهود
است .در حالىكه سرمايهدارى پيشرفته،
از طريق تقسيم فوقالعاده كار و در نتيجه
اجتماعى شدن كار ،طبقهى كارگر را در كف
كارخانه متحد مىكند ،در عين حال آن را
به واسطهى سازماندهى خصوصى توزيع
محصول توليد )بر اساس كار( و بنابراين،
مصرف ،از درون متفرق مىكند .از منافع
گروهى  -بر خﻼق منافع جمعى ،يعنى
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منافع استراتژيك طبقه به طور كُلى -از طريق
فعاليت اتحاديهها دفاع مىشود .اما منافع
فردى كارگران اول خود را در خانه نشان
مى دهد .بنابراين ،ارزشهاى خانوادگى،
تقواى خانگى ،هميشه يكى از عوامل اصلى
ايدئولوژى و تبليغات بورژوايى بوده است.
براى مثال ،تصادفي نيست كه تﻼش اخير
سركيث جوزف براى پيش كشيدن خود
به عنوان يكى از كانديداهاى اصلى جناح
راست براى رهبرى حزب محافظهكار در
سخنرانىاى صورت گرفت ،كه بر ضرورت
بازسازى تاروپود اخﻼقى  -متمايز از
مادى -سرمايهدارى بريتانيايى از طريق )در
ميان ساير چيزها ،از قبيل بىكارى بيشتر،
كنترل شديدتر روى توليد مثل طبقهى كارگر
و غيره( مبارزهى ايدئولوژيك براى حمايت
از خانواده تاكيد داشت.
بنابراين ،كامﻼ حق با سكومب است كه تاكيد
ميكند تحت نظام سرمايهدارى ،كه توليد
اجتماعى شده امكان عمل جمعى را فراهم
ميسازد ،كار خانگى خصوصى توان سياسى
زنان خانهدار را اتميزه كرده است .چيزى را
كه او مطرح نمىكند ،اين است كه »مسالهى
زنان« خانهدار ،مسالهى طبقهى كارگر به طور
كُلى و به مفهومى عميقتر از فقط چگونگى
به دست آوردن وحدت عمل لحظه اى
است .در واقع ،آگاهى جمعى به هيچ وجه
از اعمال فرقهگرايانهى كارگران جلوگيرى
نمىكند .يكى از دﻻيل اصلى اين كه چرا
منافع فورى زنان خانهدار مىتواند و اغلب
با نيازهاى مبارزات سياسى و اتحاديهاى
برخورد پيدا مىكند ،نتيجهى منطقى منافع
كوتاه مدت كارگران مردى است كه نه بار
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از ده بار معتقدند اين مبارزات هيچ ربطى به
زنان به طور كُلى و زنان و دختران خودشان
به طور مشخص ندارد .بعضى از كارگران
كاولى در موقعيت فوق ،وقتى با حملهى
مشترك همسران خود و كارفرمايان مواجه
شدند ،با فرياد »به خانه برويد ،جايى كه به
آن تعلق داريد!« عكسالعمل نشان دادند.
سكيسم در ميان كارگران ،همان طور كه
سكومب اشاره مىكند ،نهايتا زمينهى ب ُنيادى
محكمى در كنترل مردان بر روى مزد دارد.
انگلس در مقايسه قابل توجهى نوشت ،كه
تاريخ مبارزات طبقه ى كارگر ،هم چنين
تاريخ مبارزهى سخت عليه اشكال كم و بيش
افراطى ضد فمينيستى در داخل خود طبقه
نيز هست (١٤).به عﻼوه ،اين چنين عقايدى
به واسطهى تفاوت بسيار دستمزدهاى زنان
و مردان و امكانات نابرابر براى پيشرفت
و غيره تحكيم مىشوند  -نابرابرىهايى كه
پيامدهاى تفرقه افكنانهى سياسىشان اغلب
همان قدر براى سرمايهدارى ارزشمند است،
كه منافع مستقيم اقتصادى ناشى از آنها.
البته تنها راه فرو نشاندن منافع فرقهاى و
جايگُ زينى آن با منافع جمعى ،سياست
انقﻼبى است .اما قبل از اين كه به اين
مسالهى مركزى سياسى بپردازيم ،اول بايد
برگرديم بر سر تز اوليهمان ،يعنى اين كه
مشخصهى اصلى موقعيت زن تحت نظام
سرمايهدارى ،اين واقعيت است كه زنان
هم كارگران خانگى و هم مزدبگير هستند
و اين دو جنبه از حياتشان به هيچ وجه
رابطهاى هماهنگ ندارد و اين نقش متضاد
دوگانه ،ديناميزم ويژهى ستمكشيدگى آنان
را توليد مىكند .جنبهى كليدى ديگر اين
تز در شناخت اين واقعيت ،اين است كه
سرمايهدارى همان طور كه نشان خواهيم
داد ،قادر به تغيير راديكال ماهيت خصوصى
كار خانگى چه از طريق گُسترش بازار و چه
از طريق افرايش رفاه اجتماعى نيست .در
حالى كه توهمى نداريم كه به نقد تئورى
كاملى درباره ستم كشيدگى و رهايى زنان
در دست داريم ،با اين حال اگر اين نكته را
به عنوان نقطهى شروع اتخاذ كنيم ،مىتوانيم
جنبههاى اصلى اين تئورى را تعيين كنيم.
كار خانگى سرمايهدارى
هر گونه تئورى دربــاره ى ستمكشيدگى
زنان مىبايد از ويژگى تاريخى ازدواج و
خانواده ى بورژوايى و ماهيت ثُبات آن
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تحت نظام سرمايهدارى آغاز كند .آن چه كار
خانگى تحت نظام سرمايهدارى را مشخص
مىكند ،اين است كه در فعاليتهاى مرتبط
با مصرف انجام مىگيرد و نه به واسطهى
بازار؛ و اين در نظامى صورت مىگيرد،
كه مصرف خود به واسطهى بازار از توليد
جدا شده است .وقتى توليد فقط توليد
ارزشهاى مصرف بود ،يا توليد براى بازار
فقط عنصرى فرعى در فعاليت كُلى اقتصاد
محسوب ميشد؛ توليد و مصرف در يك
پروسهى واحد كار ادغــام شده بودند.
تمايل براى به كار گرفتن زنان در بعضى از
پروسههاى كار بيشتر از بعضى شاخههاي
ديگر بود ،تقسيم جنسى بيشتر به معنى
كارهاى متفاوت مشخص با مراحل مختلف
پروسهى كار بود ،بدين معنى كه مردان توليد
كننده ارزش افزونه هستند ،در حالى كه
زنان توليدكننده براى مصرف؛ زنان توليد
افزونه مىكردند ،يعنى محصوﻻتى مازاد بر
آنچه براى حياتشان ﻻزم بود؛ و مبادلهى
كار آنان و ساير اعضاى خانواده بر اساس
روابط زناشويى يا فرزندى تحت سلطهى
پدر يا شوهر صورت مىگرفت .با اين حال،
كارشان قابل رويت و به نظر ﻻزم )اگر چه
كم اهميتتر( و مكمل كار پدر يا شوهر بود.
بر اساس تفكيك روزافزون كار از خانواده،
امكان توليد افزونه توسط زنان محدود
شد .در عين اينكه كار خانگى به شركت
در مبادلهى اجتماعى ادامه داد ،ماهيت اين
مشاركت باعث غير قابل تحقق يافتن كار
خانگى شد .قرارداد ازدواج كه قبﻼ بر اساس
ب ُنياد محكم توليد مادى قرار داشت ،همانند
ساير روابط سرمايهدارى »داوطلبانه« و در
نتيجه بى ثبات شد .اين بحث به اين معنى
نيست كه »آزادى« قرارداد ازدواج از همان
نوع »آزادى« قرارداد دستمزد است ،فقط
به اين معنى است كه خانواده تحت نظام
سرمايهدارى ،شكل جديدى به خود مىگيرد.
بى ثباتى خانواده بورژوا با درخواست سرمايه
براى كار مزدى زنان )كه اجازه مىدهد زنان
از وابستگى كامل اقتصادى رها شوند( و
براى بازتوليد موثرتر نيروى كار )كه گرايش
به تغيير قلمرو و شدت كار خانگى دارد(
بيشتر شده است .ادامهى وجود خانوادهى
بورژوا ،علىرغم كم اهميت شدنش ،هرگز
به طور جدى زير سئوال نرفته است .اما به
هر حال ،خانواده به اشكال مختلف به تحليل
رفته است .در اوايل تاريخ سرمايهدارى،
در اولين انقﻼب صنعتى ،درخواست براى
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نيروى كار به قدرى زياد بود كه در زمانها
و مكانهاى خاصى ،مردان ،زنان و كودكان
همه كارگر مزدبگير شدند.
براى مثال ،ازدواج در انقﻼب صنعتى اول،
در بسيارى از نواحى بريتانيا كار خانگى
به طورى اتفاقى تجارتى شد .در حالى كه
مادران در كارخانه كار مىكردند ،بسيارى از
دختران جوان و زنان مسن پول مىگرفتند ،تا
از بچهها مراقبت كرده و خانه را تميز كنند.
بند مالكيت ،حتا در سطح كنترل والدين
بر كار كودكان سُ ست شد .محو شكل
خصوصى كار خانگى با افزايش بى ثباتى
خانواده همراه بود .و اين همزمان با شرايط
مصيبتبار پرولتاريا بود ،كه در »كيفيت
پائين« نيروى كار و مرگ و مير زياد بين
كودكان نمايان مىشد.
اما ،افزايش استفاده از ماشينآﻻت در جريان
توليد ،نياز به نيروى كار را كاهش داد و در
كنار افزايش دست مزد واقعى اجازه داد
كه تا اندازهاى به طور خود به خودى و تا
اندازهاى در اثر تشويق ،خانوادهى بورژوايى
در طبقهى كارگر بازسازى شود .در انتهاى
ديگر طيف تاريخ سرمايهدارى ،يعنى در
سوئد فعلى ،نياز زياد به كار زنان )در ميان
عوامل ديگر ،جمعيت كم و نبود ارتش
ذخيرهى كار در بخش كشاورزى( باعث
توسعهى خدمات اجتماعى در قلمرو سنتى
مفروض براى كار خانگى شده است ،كه
براى سوسيال دموكراسى روياى از بين رفتن
ستم بر زنان به طور صلحآميز و تدريجى را
به بار آورده است.
تاثير قانون ارزش
از اين مثالها روشن است ،كه تاريخ كار
خانگى تحت نظام سرمايهدارى به هيچ وجه
آن طور كه سكومب مطرح مىكند ،ركود
تدريجى نيست .يكى از راه هاي اصلى كه
تاثيرات قانون ارزش ظاهرا آرام قلمرو كار
خانگى را مختل كرده ،نياز به كار زنان به
عنوان كارگر صنعتى است) .نبايد فراموش
كرد كه زنان خانهدار فقط يكى از بسيارى
از منابع ذخيرهى كار در مراحل گُسترش
سرمايهدارى را تشكيل مىدهند .براى مثال،
در دورهى بعد از جنگ ،كارگر مهاجر در
اروپا حداقل همان قدر اهميت داشت.
نفهميدن اين مطلب مىتواند به اغراق در
اثرات بالقوهى نوسانات اقتصادى تحت نظام
سرمايهدارى بر روى كار خانگى منجر شود(.
از آن جا كه كار خانگى كارى است خاص و
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قانون ارزش به طور ريشهاى بر سازماندهى
و نحوهى آن تاثير ندارد ،قابليت انعطاف
آن به سرمايه در مراحل گُسترش امكان
استفادهى مولد از كارگران درگير در اين
كار را مىدهد (١٥).و اين ،نتايجى انفجارآميز
براى موقعيت زنان در سرمايهدارى به دنبال
داد .امكان استقﻼل اقتصادى زنان را افزايش
مىدهد ،بدون آن كه اين را به طور كامل
و يا دائمى در دسترس قرار دهد؛ ساعات
موجود براى كار خانگى را كم مىكند،
بدون آن كه آلترناتيو ديگرى براى آن فراهم
كرده باشد ،انزواى زنان را در هم مىشكند،
بدون آن كه بار مسئوليت خصوصى آنان
را كم كند .تولد جنبش رهايى زنان و رشد
مبارزهجويى زنان كارگر بازتاب تشنجهايى
است ،كه به واسطه ى عمل كرد قانون
ارزش بر روش روابط اجتماعى نه كامﻼ
سرمايهدارى ايجاد شدهاند.
كانال دوم ،نفوذ سرمايه در جريان كار
خانگى ،و تنها كانالى كه سكومب به آن
توجه كــرده ،چيزى است كه او تحت
عنوان »نفوذ دائمى تكنولوژى جديد در
كار خانگى از طريق توليد كاﻻيى« توضيح
داده است (١٦).در حالى كه او حق دارد بر
محدوديت ذاتى اين تاثير تاكيد كند ،همان
اشتباه رايج بى اهميت شمردن اين امر مهم
را مرتكب مىشود .انقﻼب تكنولوژيك در
آشپزخانهى طبقهى كارگر ،به معقول كردن
كار خانگى كمك كرد و به زنان اجازه داد
مقدار كمى وقت اضافى داشته باشند .و
اين حداقل بهبود در زندگى مشقتبار هر
روزهى آنان ،در عين حال ،باعث شد بخشى
از زنان براى مبارزه عليه ستم كشيدگىشان
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مصممتر شوند .كاهش شدت كار ضرورى
در خانه ،جُ ستوجوى وسايل مستقل حيات
اقتصادى و اجتماعى و درگيرى بيشتر آنان
را در فعاليتهاى اتحاديه و غيره تسهيل
كرده است.
راه مهم سومى كه قانون ارزش در قلمرو
و شدت كار خانگى تاثير دارد ،از طريق
بر عهده گرفتن وظايف آن به وسيله ى
موسسات سرمايهدارى يا دولت بورژوايى
است .وظايفى كه تاكنون به طور سنتي
از وظايف زن خانه دار بوده اند ،تغذيه،
سكونت ،آموزش و پرورش اطفال ارتش
عظيم پرولتاريا كه در شهرهاى كشورهاى
پيشرفتهى سرمايهدارى متمركز هستند ،از
توان سازماندهى سنتى بازتوليد نيروى كار
در خانواده فراتر مىروند .غذاهاى نيمه
آماده ،گُسترش و معقول كردن امكانات
خريد ،خشكشويى و خدمات لباسشويى،
مهدكودك و آژانسهاى نگهدارى از اطفال،
كافه و رستورانهاى ارزان ،غذاخورىهاى
كارخانه و مدرسه ،كلينيكهاى كودكان و
كلوپهاى جوانان ،بيمارستانها و خانههاى
سالمندان ،مكمل و تا حدودى جايگُ زين كار
خانگى هستند(١٧).
در دورهى شكوفايى سرمايهدارى ،مثل ربع
قرن بعد از جنگ جهانى دوم ،گُسترش
اين گونه موسسات سرمايهدارى با افزايش
دستمزدهاى واقعى )ضرورى براى خريد
كاﻻهاى جديد( و افزايش نياز به كار زنان
همراه بود .براى مثال ،در بريتانيا ،گُسترش
عظيم صنعت بعد از جنگ با جهش ميزان
اشتغال باﻻى پانزده سال از بيست و هفت
درصد در سال  ١٩٥١به پنجاه و يك درصد
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در سال  ١٩٧٠همراه بود .مساعد بودن چنين
اوضاعى براى مبارزه در راه »حقوق زنان«
بازتاب خود را در رفورمهاى محدود ،حتا
در سطح فوقانى بورژوايى يافته است .در
بريتانيا ،براى مثال ،اخيرا يكسرى تغييرات
قانونى به نفع زنانى كه ازدواجشان منجر به
متاركه مىشود ،مطرح شده است .در واقع،
زنان زمانى را كه در توليد صرف مىكنند،
بيشتر و بيشتر به مثابه بخش دائمى زندگى
خود تلقى كرده و هر چه بيشتر در مقابل
تﻼش كارفرمايان براى اخراج و يا پائين
آوردن دست مزدشان مقاومت مى كنند.
»قانون دستمزد مساوى« كه به زودى براى
كارفرما دستمزد مساوى براى كار مساوى
را اجبارى خواهد كرد ،يك رفورم واقعى،
هر چند محدود و قابل مانور دادن ،حداقل
تا اندازهاى نتيجهى فشار زنان كارگر مبارز
است.
كار خانگى و سوسياليسم
آن چه در باﻻ دربارهى ماهيت و نقش كار
خانگى تحت نظام سرمايهدارى گفته شد،
زمينهاى براى درك اين مساله است كه چرا
سرمايهدارى نمىتواند انقﻼب بورژوايى
را در حوزهى بازتوليد نيروى كار به اتمام
برساند .سهم كار خانگى در اين جريان ،هر
چقدر غيرمستقيم ،مهم است .اما چرا بايد
اساسى باشد؟ اين حقيقت دارد كه خود
موجوديت خانوادهى بورژوا ،همان طور
كه قبﻼ دربارهى آن بحث كردهايم ،به هيچ
وجه به خاطر نوسانات لحظهاى در دورههاى
توليد سرمايهدارى زير سئوال نمىرود .از اين
گذشته ،بحث مهم ايدئولوژيك اين است كه
نقش خانواده در اولين مرحلهى اجتماعى
كردن و قبوﻻندن وضع موجود بورژوايى
كليدى است .اما جواب واقعى در خود
ماهيت توليد سرمايهدارى نهفته است .از
يك طرف ،بازار آزاد كار خواهان آن است
كه هيچ گونه كنترلى بر نيروى كار اعمال
نشود ،آن طور كه مشخصهى فئوداليسم
و بردهدارى بود .از طرف ديگر ،مالكيت
خصوصى بر وسايل توليد ،با عدم تساوى
)روزانه و نسلى( در توزيع افزونه اجتماعى،
كه در جامعهى بورژوايى پيرامون خانواده
سازمان مىيابد ،همراه است .در سرمايهدارى
پيشرفته ،تعليم و تربيت پرولتاريا ،فقط
از طريق نهادهاى ارزان و كاراى دولت
ملى امكانپذير است .اما دخالت دولت
سرمايهدارى در بازتوليد نيروى كار ،درست
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مانند اقتصاد ،فقط مىتواند ماهيتى محدود
داشته باشد .در جامعهاى كه تحت تسلط
بازار است ،خانواده ى بورژوايى و كار
خانگى به طور خود به خودى درون طبقهى
كارگر باقي مىماند.
هدف فورى انقﻼب پرولترى ،خلع يد از
بــورژوازى و اجتماعى كردن مالكيت بر
وسايل توليد است .اما اين فقط اولين قدم
در ساختن جامعهى سوسياليستى است ،كه
به سازماندهى مجدد و راديكال براى توزيع
نيز نياز دارد؛ تبديل از شكل بورژوايى آن )به
هر كس بنا به كارش( به شكل سوسياليستى
آن )يعنى هر كس بنا بر نيازش( .و اين بى
ترديد در گرو محو بازار و شكل رازوارهى
دستمزد است .اما اين واقعيت ،كه اين كار
مستلزم الغاى خانوادهى بورژوايى است كه
مصرف خصوصى شده را در بر دارد ،و در
نتيجه مستلزم تغييرات انقﻼبى نه فقط در
روابط اقتصادى و سياسى ،كه در تمام روابط
جنسى و احساسى است ،احتماﻻ هنوز بايد
توضيح داده شود .دوام اشكال خانوادهى
بورژوايى و كار خانگى در شوروى بر وجود
شكاف عظيم ميان ملى كردن سادهى وسايل
توليد و سوسياليسم دﻻلت مىكند .اقتصاد
با برنامه فقط وقتى زمينه را براى برابرى
زنان در حوزههاى توليدى و سياسى ميسر
مىسازد ،كه همزمان زمينه براى محو كامل
كار خانگى تدارك ديده شود .همان طور كه
تجربهى اولين دولت كارگرى در سالهاى
بعد از اكتبر نشان داد ،تا آن جايى كه دولت
پرولترى بندهاى وابستگى مادى در روابط
جنسى و احساسى را از بين مىبرد ،الغاى
خانوادهى بورژوايى به عنوان يك نهاد را نيز
آغاز مىكند .اما اين وقتى به دست مىآيد ،كه
زمينهى مادى ﻻزم براى از بين بردن تقسيم
كار اجتماعى  -از جمله تقسيم جنسى-
ايجاد شود .هماهنگى توليد و مصرف و
مساوات واقعى در توزيع هنگامى تحقق
خواهد يافت ،كه ستم كشيدگى ويژهى زنان
و بردهگى خانگى آنان به زبالهدان تاريخ
سپرده شود .اين است آن دليل بُنيادىاى ،كه
چرا رهايى زنان خواست استراتژيك طبقهى
كارگر و پيشفرض ضرورى براى ساختمان
سوسياليسم است.

خود به خودى سياست طبقهى كارگر در
رابطه با مبارزه براى رهايى زنان بود ،كه
مشخصهى كُل برخورد او است .سكومب
بر اين اعتقاد است:

و بعد ادامه مىدهد:

)(١٨
البته ،مبارزه عليه نابرابرى درون اتحاديهها
و مدارس ،مبارزه عليه تورم ،انتقال آگاهى
راديكال ميان زنــان ،وحدت ابتكارات
پرولترى و تاثير متقابل اين جنبههاى مختلف
از مبارزهى طبقاتى غيرقابل انكار است.
اما ،فاصله ى بسيارى بين موارد مختلف
مبارزات زنان ،چه عملى و چه احتمالى،
و يك استراتژى كامل انقﻼبى وجود دارد؛
بين اعتقاد به ضرورت انقﻼب و تدوين
عملى برنامهى آن .انتقاد اوليهى سكومب از
چپ انقﻼبى به خاطر

) ،(١٩به طور قابل توجهى با عدم
موفقيت خود او در تدوين چنين چشمانداز
استراتژيكى تضعيف مىشود.
چنين استراتژى انقﻼبىاى به طور خود به
نتيجهگيرى
اولين انگيزهى ما در نوشتن اين نقد از تحليل خودى از شرايط بى واسطهى اقتصادى
سكومب ،صرفا عدم كفايت و يا اشتباهات زندگى طبقهى كارگر تحت نظام سرمايهدارى
تئوريك او نبود ،بلكه بيشتر به خاطر مفهوم نشات نمىگيرد .منافع پراكندهى بخشهاى
نگاه  -دفتر سى و هشتم
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مختلف طبقهى كارگر فقط از طريق سياست
انقﻼبى و دخالت پيشگام انقﻼبى مىتواند
متمركز شود و به سطح منافع كُل طبقه
ارتقا يابد.
براى مثال ،وقتى زنان كارگر اعتصاب
مى كنند ،فــورا بين نياز به شركت در
فعاليت هاى اعتصابى و نياز به ادامه ى
مسئوليت خانگى برخورد ايجاد خواهد
شد .اين برخورد ،از يك طرف به خاطر
عدم وجود امكانات اجتماعى مثل مهد
كودك و غيره و از طرف ديگر ،به خاطر
عدم حمايت اتحاديهها در اكثر موارد  -اگر
نگوييم خرابكارى فعال آنان ) -(٢٠شدت
مىيابد .كارفرمايان به خاطر منزوى بودن
زنان كارگر ،از طريق همدستى با نهادهاى
دولتى ،اغلب قادرند بيمهى اجتماعى زنان را
به خاطر اعتصاب پرداخت نكنند .انقﻼبيون
مىتوانند از طريق تبليغ در اتحاديهها و ساير
سازمانهاى كارگرى در طرفدارى از اين
مبارزات مداخله كنند ،تبليغات در نشريات
و جلسات؛ كمك به كميتهى اعتصاب براى
سازماندهى مسئوليتهاى عادى زنان در
خانه؛ فشار مشترك بر روى شهردارىهاى
محلى براى ايجاد تسهيﻼت؛ نشان دادن
رابطه بين كارفرمايان و دولت؛ مطرح كردن
ديگر خواستهاى مربوطه كه مهماند ،اما
در خود مبارزه مطرح نشدهاند؛ و از همه
مهم تر ،توضيح دائمى ارتباط بين تمام
جوانب اين مسالهى خاص و مبارزهى كُلى
براى سوسياليسم .اعتصاب براى دستمزد به
راحتى مىتواند به حركتى سياسى كه بعضى
از نكات باﻻ را مطرح كند ،تبديل شود .اما،
البته مداخله در اعتصابات خاص به خودى
خود كافى نيست؛ حركت گُستردهتر منجمله
در سطح ملى ضرورى است.
اما ﻻزم به توضيح است ،پيشگامى كه ما
از آن صحبت مىكنيم ،صرفا جمع جبرى
سازمانهاى انقﻼبى موجود و يا در واقع
يك نيروى به نقد شكل گرفته نيست .چنين
پيشگامى فقط تحت شرايطى مىتواند به
وجود آيد ،كه طبقهى كارگر و به خصوص
در درون گروههاى تحت ستم براى به چالش
طلبيدن ساختار استثمار و ستم كشيدگى
متشكل شوند .با در نظر گرفتن آن چه در
باﻻ در رابطه با استقﻼل نسبى ستمكشيدگى
زنان و فقدان هر گونه وحدت اجتنابناپذير
منافع كوتاه مدت گفتيم ،واضح است كه
شكل گيرى خودسازمانيابى زنان يكى از
پيش شرطهاى ﻻزم براى رشد پيشگام
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است ،كه واقعا بيانگر منافع تمام گروههاى
تحت ستم باشد .وظيفه ى اين پيشگام،
ادغام خواستهايى در برنامه انتقالى است
كه بر شكاف درون طبقهى كارگر ميان
خانه و كارخانه پُل بزند ،به نابرابرى زنان
در توليد برخورد كند ،براى حق زنان
براى كار مبارزه كند ،براى تساوى زنان در
سازمانهاى طبقهى كارگر و در جامعه به
طور كُلى به جنگد ،عليه تقسيم جنسى كار
بايستد ،براى وسايل جلوگيرى از حاملگى
و سقط جنين مجانى و براى جلوگيرى از
هر گونه سركوب جنسى و غيره مبارزه
كند )مﻼحظات تاكتيكى به معنى تفاوت
ميان كشورهاى مختلف خواهد بود( .اين
وظيفهاى است مشكل ،ولى نه غيرممكن؛
زيرا دقيقا ،در نيازهاى طبقهى كارگر ريشه
دارد ،هم مرد و هم زن.
دوازدهم دسامبر ١٩٧٤
***

پاراگراف مربوط به نتيجهگيرى است ،جايى
كه يك بخش از زنان ،يعنى زنان كارگر،
كامﻼ جدا از بحث قبلى خود ،بعد از موفقيت
در مبارزه براى برابرى در ميان اتحاديهها،
اقدام به
سكومب ،منبع يك ،صفحهى .٢٤
 -٨همانجا ،صفحهى .١٨
 -٩همانجا ،صفحهى .٨
 -١٠مبارزات صنفى كه زنان كارگر در آنان
نقش بس پُر اهميت داشتهاند ،در سالهاى
اخير تنها در انگلستان شامل موارد زير است:

Lucas Burnly, Fakenham, Admiralty
Porter,Boac Air Terminal.
Ag Patents, Mclaren Controls,
Hawker Siddley, Dorothy Gray.
Kenilworth Compoents, Imperial
Typewriers, Typhoo, Personna.
Yauxhall, Standard Telephone- Cables, Hoover Motors –Associated
Automation(RED MOLE. 45,49 red
Weekly. 7.9,11,12,27 ,32,38,48,59,
60, 63, 65, 71.79

انترناسيوناليست ،به يادداشت  ١٢مراجعه
شود.
 -١٤براى يك مقدمهى جالب در مورد تاريخ
جنبش اتحاديهاى آلمان ،به »رهايي زنان« به
نوشتهى ورنر تانزن مراجعه شود.
 -١٥اما همان طور كه توضيح داديم ،اين
به هيچ وجه به معنى آن نيست كه كار
خانگى مىتواند تحت نظام سرمايهدارى
اجتماعى شود .در اين مورد ،تحليل جين
گاردينر از دﻻئل تداوم حيات كار خانگى
بر اساس تعادل بين سهم آن در بازتوليد
ارزان نيروى كار و نياز سرمايهدارى به كار
زنان در مراحل گُسترش ناكافى است .از يك
طرف ،اگر كاهش هزينهى بازتوليد نيروى
كار از طريق كار خانگى واقعا براى انباشت
سرمايه مركزى بود ،توضيح اين جريان كه
بسيارى از چيزهايى كه قبﻼ توليد خانگى
بودند از خانواده خارج شدهاند ،غير ممكن
بود .از طرف ديگر ،براى مثال تا آنجا كه
نتايج استخدام كامل زنان مورد توجه است،
تداوم تقسيم جنسى كار در سوئد ،هشدارى
است عليه خوشبينى بيش از حد.
 -١٦سكومب  ،منبع يك ،صفحهى .١٧
 -١٧در اين مورد ،نقش دولت رفاه اجتماعى
در رابطه با خانواده به وسيلهى اليزابت
وينستون مورد تحليل قرار گرفته است.
 -١٨سكومب ،منبع يك ،صفحهى .٢٣-٤
 -١٩همانجا ،صفحهى .٥
 -٢٠در اعتصاب اخير زنان كارگر براى
دست مزد مساوى در كارخانه ى وسايل
الكترونيك سالفورد ،در هسوود نزديك
منچستر ،اعضاي مرد اتحاديه به شكست
اشغال كارخانه از طريق شكستن درهاى
ورودى كمك كردند .مراجعه شود به

اين مقاله از »نيو لفت ريويو« ،شماره هشتاد
و سه ،به فارسي برگردانده شده و اولين بار
در »سوسياليسم و انقﻼب« شماره چهارم
 -١١سكومب  ،منبع يك ،صفحهى نه و ده.
چاپ شده است.
 -١٢انتخاب اين مثال نبايد هيچ سوءتفاهمى
***
را ايجاد كند .از يك طرف» ،شورش زنان«در
كاولى كارى در مقياس نسبتا محدود بود،
يادداشتها:
كه به وسيلهى اعتصاب شكنهاى آگاه آغاز
 -١والى سكومب
 The Housewife and Her Labourشد و به وسيلهى مطبوعات براى تضعيف
 Under Capitalism New Left Reviewروحيهى كارگران بيش از حد بزرگ شد .از
 1983طرف ديگر ،تمايل به اتحاد درون خانوادهى
 -٢همان جا ،يادداشت هفت ،صفحهى پنج .طبقهى كارگر كه در باﻻ بحثاش را ارائه
 -٣مارگرت بنستون» ،اقتصاد سياسى رهايى كرديم ،به سرعت خود را مطرح كرد و
اثبات كرد كه نيروى قوىترى است .همين
زنان« ،در »مانتلي ريويو« ،سپتامبر ١٩٧٢
باعث شكست سريع »شورش زنان« شد .با Ingrid Falconer, Divide and Rule,
 -٤ماريا روزا داﻻكوستا
United in Struggle, Red Weekly
 The Power of Women and Theاين حال ،علىرغم نكات فوق ،اين حوادث
***
 Subversion of the community Fallيك تضاد واقعى را نشان داد .براى گزارش ing Wall Press, Briﬆol 1972.كامل مباحث  ،١٩٧٤در مورد بحران صنايع
اتوموبيل بريتانيا و تاريخ خاص مبارزهى برگرفته از» :نشر بيدار«
 -٥براى بنستون ،زنان
طبقاتى كاولى ،به جزوهى انگليسى كاولي،
از گروه ماركسيستهاى انترناسيوناليست،
داﻻكوستا نيز بر روى اين آكسفورد ،١٨٧٤ ،مراجعه شود.
 -١٣تفسير »ديلى تلگراف« ،در مورد شورش
مساله متمركز مىشود:
زنان خانهدار كاولى ،سعى كرد اين نكته را
جا بيندازد ،كه
 -٦منبع شمارهى چهار.
 -٧تنها اشاره موجود در اين مورد ،در
نگاه  -دفتر سى و هشتم

 .نقل از جزوه گروه ماركسيستهاى
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چكيده:

سرمایه داری و ستم بر زنان:
بررسی دوبارهی ما رکس
مارتا اى خيمهنس
ترجمه :فرزانه راجى

از زمان فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و
اردوگاه سوسياليستى ،سرمايهدارى نفوذ خود
را بر سرتاسر جهان افزايش داده و افسار
فرايندهاى تغيير اقتصادى را گُسيخته است،
فرايندهايى ،كه پيوند بين سرنوشت مردم در
كشورهاى پيشرفتهى سرمايهدارى را با ديگر
مردم جهان به طور فزاينده آشكار و تقويت
مىكند .بازگشت به بررسى رابطهى ماركس با
فمينيسم در اين بستر تاريخى ،منطقى است ـ
هرچند مُد كنونى آكادميك به بىارتباطى آنها
اعتقاد دارد ـ زيرا تا زمانى كه سرمايهدارى
شيوهى توليد غالب باشد ،فهم كامل نيروهايى
كه به زنان ستم مىكنند و روابط بين زنان
و مردان را شكل مىدهند ،بدون پشتوانهى
تحليل كار ماركس غيرممكن است.
انديشهى موج دوم فمينيسم نيز همچون
علوم اجتماعى ،تا حد زيادى در تعامل
با ماركس رشد و تكامل يافت؛ اما نه با
ماركسى واقعى ،بلكه با »ماركسى پوشالى«
كه مملو از ناكامىها )ناكامى در نظريهپردازى
زايمان ،كار زنان ،ستم بر زنان( ،جبرگرايى و
تقليلگرايى )تقليلگرايى طبقاتى ،جبرگرايى
اقتصادى ،ماترياليسم عاميانه( ،ناديدهگرفتن
نقش »عامليت«» ،مقولههاى كور به جنسيت«
نگاه  -دفتر سى و هشتم

و »زنستيزى« است [١].اگر كار ماركس )و
به تبع آن سنت ماركسيستى( به واقع ذاتا
دچار تمامى نقصانهايى بود كه دانشمندان
علوم اجتماعى و فمينيستها به آن منتسب
مىكنند ،مدتها پيش فراموش شده بود .اما
مىبينيم كه از قدرت فكرى و سرزندگى
نظريه هاى ماركس كاسته نشده ،حتى
پژوهش گرانى هم كه آن را رد مىكنند،
بايد با چالشطلبى آنها دست و پنجه نرم
كنند ،به گونهاى كه نظريههاى آنان دقيقا با
فرايند نفى )كار ماركس( شكل گرفته است.
براى مثال ،عدم پذيرش اوليهى »جبرگرايى
اقتصادى« ماركس توسط فمينيستها منجر به
شكلگيرى نظريههاى غيرتاريخى پدرساﻻرى
شد كه در جستوجوى منشا سلطهى مردان
در خارج از صورت بندى هاى اقتصادى
بود [٢].متاخرترين نظريه هاى فمينيستى
)كه در بستر انكار پساساختارگرايانه ى
ماركسيسم شكل گرفتند( در تﻼشهاىشان
براى رد بهاصطﻼح »جبرگرايى اقتصادى« و
»تقليلگرايى طبقاتى« ،به شكل متناقضى به
جبرگرايى روى آوردند [٣].ساختارزدايى
از »زنان« به مثابه مقولهاى از تحليل يعنى
تمركز بر جنسيتها ،تمايﻼت جنسى ،بدن
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و تفاوتهاى چندﻻيهى »گفتمانساخته«][٤
ميان زنان ،به نظر مىرسد در خدمت پيوند
دادن كار ماركس با نظريه ى فمينيستى
و رهايى زنــان ،بــوده اســت .همانگونه
كه اپشتاين )  (Epﬆeinاستدﻻل مىكند،
»نظريهى فمينيستى معناى پساساختارگرايى
فمينيستى به خود گرفته است« ،اين امر
مستلزم پذيرش اصول متضاد )براى مثال
ضدذات گرايى ،ساختارگرايى اجتماعى،
فروكاستن واقعيت اجتماعى به گفتمان،
نسبىگرايى ،عدمپذيرش نظريههاى كﻼن،
به اصطﻼح »فراروايتها«( در بسط تحليل
اجتماعى و استراتژىهاى سياسى مفيد براى
تمامى جنبشهاى اجتماعى ،از جمله رهايى
زنان ،است [٥].ايدهى واقعى ستم بر زنان و
مبارزه براى رهايى ،متضمن واقعيت مادى
نگونبختى آنان و اعتبار ادعاهاىشان است،
مفاهيمى خارج از قلمروى نظريههايى كه هر
چيزى برايشان نسبى و گفتمانساخته است.
مانع مهم ديگر بــراى رشــد و تكامل
فمينيسم ماركسيستى ،باورى است كه ميان
پژوهشگران ماركسيست ،دانش جويان و
دانشگاهيان گُسترش يافته است و بنا به
آن ،هرچند شايد كار ماركس براى مطالعهى
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اقتصاد سياسى ،دولت ،ايدئولوژى ،طبقهى
اجتماعى و ساير عناصر جوامع سرمايهدارى
مهم باشد ،كمك زيادى به فمينيسم نمىكند،
چرا كه عﻼوه بر آگاهى از مردساﻻرى يا
نظامهاى مبتنى بر تفوق مردانه ،بررسى نقش
سرمايهدارى در ستم بر زنان نيز مهم است.
اما هدف من نقد پساساختارگرايى فمينيستى،
ادبيات فمينيستى له يا عليه ماركس يا
ديدگاههايى نيست كه به رغم آگاهى از
نظرات ماركس ،قضاوتى نسبتا تنگنظرانه
دربــارهى حوزهى نظرى او دارنــد؛ بلكه
مى خواهم دربــاره ى برخى عناصر مفيد
ماركس كه از جنبهى نظرى و سياسى براى
فمينيستها مهم است ،نكاتى را ارائه كنم[٦].
روش ماركس و اهميت آن براى درك
نحوهى ستم سرمايهدارى بر زنان
با اين كه ماركس اثرى خاص و مشروح
دربارهى ستم بر زنان ننوشته است ،كار او
منبعى از بينشهاى روششناختى و نظرى
ضرورى براى مبارزه با ستم بر زنان در نظام
سرمايهدارى و محدوديتهايى را در اختيار
مىگذارد ،كه سرمايهدارى براى سياستهاى
فمينيستى ايجاد مىكند.
هر بحثى دربارهى ستم بر زنان ،پديدههاى
متنوع روانشناختى ،اقتصادى ،اجتماعى و
سياسى را كه بر زندگى آنان تاثير مىگذارد،
به ذهن متبادر مىكند؛ از تجاوز ،زنا با محارم،
خشونت خانگى و آزار جنسى تا كليشهسازى
اجتماعى ،دستمزد پايين ،جداسازى جنسيتى
شغلى ،تبعيض در موسسات آموزشى و
حرفهاى ،تقسيم جنسيتى كار ،كار خانگى و
تناقض بين مطالبات خانگى و كارى ،مسايل
توليدمثل و مبارزه براى اختيار در توليدمثل،
انقياد زنان در نهادهاى سياسى و نقشهاى
رهبرى عمومى و ضرورتا ،پدرساﻻرى.
پدرساﻻرى در صورتبندىهاى متنوعش،
خصيصهها يا مقاصد مردان را به عنوان علت
ستم بر زنان مطرح مىكند .اين شيوهى تفكر،
توجه را از نظريهپردازى مناسبات اجتماعى
كه زنان را در همهى حوزههاى زندگى در
موقعيتى نامناسب قرار مىدهد ،منحرف و
آن را به سمت مردان به مثابه دليل ستم زنان
معطوف مىكند .اما مردان موقعيتى ممتاز
در تاريخ ندارند ،به گونهاى كه مستقل از
تعيّن هاى اجتماعى ،داراى قدرتى باشند
كه آگاهانه سازمان اجتماعى را به نفع خود
شكل دهند .مردان ،همچون زنان ،موجوداتى
اجتماعىاند و ساختار اجتماعىاى را بازتاب
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مىدهند كه به عنوان عاملهاى اجتماعى در
آن ظاهر مىشوند.
ماركس دربارهى نسبت دادن ويژگىهاى
انسان كنونى به )انسان( گذشته يا به خصلت
جهانشمول انسانى به ما هشدار مىدهد؛ براى
مثال ،فردى كه با بازار رقابت درگير است
و طبعا به دنبال كسب بيشترين سود در
جامعهى سرمايهدارى است ،به يك دورهى
خاص تاريخى تعلق دارد).ماركس،١٩٧٠ ،
 (١٨٩همچنين بايد آن شرايط تاريخى را
بررسى كنيم ،كه مناسبات اجتماعى نابرابر
كنونى و اشكال آگاهى در ميان زنان و
مردان] [٧را توليد و بازتوليد كرده و پديدههاى
ياد شده نتيجهى آن است؛ و اين ،مستلزم
بررسى شرايطى است كه چنين پديدههايى
در نظام سرمايهدارى امكانپذير مىشود .براى
تحليل ستم بر زنان در چهارچوب ديدگاه
نظرى و روششناختى ماركس ،فهم رابطهى
هستىشناختى ديالكتيكى و ماترياليستى و
روششناختى ماركس ،و همچنين مقدمات
اساسى ماترياليسم تاريخى ،ضرورى است.
آنچه در ادامه خواهد آمد ،تفسير من از برخى
متون ماركس دربارهى هستىشناسى ،حقوق
سياسى ،ماترياليسم تاريخى و سرمايهدارى
است تا ارتباط آنها را با نظريههاى فمينيستى،
ماركسيستى و علم سياست نشان دهد.
براى فهم عوامل تعيينكنندهى ستم بر زنان در
سرمايهدارى ،بررسى روششناختى ماركس
ﻻزم است؛ يعنى درك ديالكتيكى وى از
انتزاع ،نقدش از بررسى مبتنى بر خاستگاه
پديدههاى جداگانه؛ و درك وى از تاريخ و
ديالكتيك به طور خاص و به طور عام قبل از
تحليل ساختارهاى مشخص تاريخى و روابط
موجود بين پديدههاى مورد بررسى .همچنين
معتقدم مهمترين سهم بالقوهى ماركس در
نظريهى فمينيستى و علم سياست ،دقيقا در
وجهى از كار وى مستتر است كه بسيارى
از فمينيست ها آن را ناديده انگاشته اند،
يعنى روششناسى او .نظريههاى فمينيستى
با تمركز انحصارى بر گفتهها و ناگفتههاى
او دربارهى زنان ،نتوانستهاند درونبينىهاى
روششناختى بالقوهى وى را كشف و درك
ما را از پديدهاى به نام »ستم بر زنان« ،يا در
گذشته تحت عنوان »مسالهى زنان« ،عميقتر
كنند.
ماركس در تنها اعﻼم صريح خود دربارهى
روش شناسى اش استدﻻل مى كند ،كه آن
جنبههايى از واقعيت اجتماعى كه واقعىترين
و بديهىترين شكل ممكن به نظر مىرسند،
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)يعنى( نقطه ى آغازين بررسى هاى ما،
كمترين اطﻼعات مفيد را در بردارند؛ زيرا
شرايط تاريخى چندگانهاى را پيشفرض
قرار مىدهند ،كه بدون تحليلهاى تاريخى
و نظرى بيشتر نمىتوان آنها را درك كرد.
)ماركس (١٩٧٠،٢٠٥ ،در واقع ،ما زمانى به
دانش دست مىيابيم كه از »مفاهيم انضمامى
خيالى« )مثﻼ زنان ،مردان ،خانواده ،مراقبت
از كودكان ،و غيره( به »مفاهيمى بيش از پيش
بسيط« يا تجريدات ،يعنى مفاهيمى يكسويه
از پديدههاى پيچيدهاى مانند ،كار خانگى،
تقسيم جنسيتى كار و جنسيت برسيم .و پس
از بررسى نظرى و تجربى مناسبات اجتماعى
تاريخى يا شرايط امكانپذيرى اين تجريدات،
به پديدهى مورد نظرمان بازگرديم كه اكنون به
مثابه »كليتى متشكل از چندين تعيُن و رابطه«
درك مىشود .اكنون مفهوم يك »واقعيت
راستين« محسوب مىشود؛ زيرا
)ماركس(٢٠٦-٢٠٥ ،١٩٧٠ ،
هستى شناسى ديالكتيكى ماركس مطرح
مىكند كه هر انتزاع يا مقولهاى از تحليل ،فقط
يك لحظه يا جنبهاى از كُليتى پيچيده را ارائه
مىكند؛ اشيا فقط در روابطشان با چيزهاى
ديگر همان مىشوند كه هستند) ،روابطى(
كه هميشه بﻼفاصله براى حواس مشهود
نيستند ،اما مىتوانند تشخيص داده شوند،
يا به بيان ديگر ،اگر چيزها به جاى اين كه
از نظر تجربى فىنفسه مشهود فرض شوند،
يعنى همانگونه كه وجود دارند ،شرايط
امكان و تغيير آنها بررسى شود .اين شيوهى
روششناختى مستلزم تمايز بين وجوه مشهود
و نامشهود واقعيت اجتماعى است و ما را در
جهت كاوش شرايط بنيادى و روابط اجتماعى
حاكم بر آنها هدايت مىكند:
)ماركس(٨١٧ ،١٩٦٨ ،
براى مثال ،ما از نابرابرى موجود بين زنان و
مردان ،پرداخت نابرابر ،آموزش و فرصتهاى
نابرابر ،خشونت خانگى ،مسئوليت عمدهى
زنان براى مراقبت از كودكان و كار خانگى
و غيره ،از طريق اشكال مشهودشان آگاه
مىشويم .فمينيستها كه عمدت ًا با ابزارهاى
نظرى علوم اجتماعى كار كردهاند» ،تجريدات
سادهاى« همچون تبعيض جنسى در كار،
طبقه بندى جنسى ،جنسيت  ،طبقه بندى
جنسيتى ،پدرساﻻرى؛ نظام جنس/جنسيت،
مبادلهى زنان و غيره ،را مطرح كردهاند.
در اين پرسش فمينيستى كه چرا زنان »به
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عنوان زن« مورد ستم قرار مىگيرند؟ »زنان« كه شكل سرمايهدارانهى آن را ايجاد مىكنند.
مفهومى انتزاعى است كه نه تنها ناهمگونى ماركس ) (٢١٣ ،١٩٧٠بيان مىكند:
جمعيتى كه آن را توصيف مىكند ،ناديده
مىگيرد ،بلكه همچنين بر اساس آن نمىتوان
پيرامون شرايطى تحقيق كرد كه در آن زنان
بيشتر همانطور كه هستند هويت مىيابند،
تا برحسب طبقه ،مليت يا ساير هويتهاى
ممكن؛ عﻼوه بر اين ،مخالفت سياسى با به
اصطﻼح تقليلگرايى طبقاتى و اكونوميسم
ماركسيستى ،پاسخهاى غيرتاريخى توليد كرده
است؛ براى مثال ،نابرابرى زيستشناختى در
توليد مثل )فايرستون(١٩٧١ ،؛ مبادلهى زنان ماركس هم چنين بيان مى كند كه تمامى
توسط مردان )روبين ،(١٧٥-٢١٠ ،١٩٧٥ ،شيوه هاى توليد ،ويژگى هاى مشتركى
تصميم مردانه براى كنترل توليدمثل جهت دارند و مبنايى براى مقوﻻت عام تحليل،
ستم بر زنان )ايزنشتاين(١٩٧٩ ،؛ مادرى كه دانش مندان علوم اجتماعى از طريق
كردن )چودورو ،(١٩٧٨ ،و پدرساﻻرى يا مقايسههاى تاريخى و ميانفرهنگى تشخيص
تمايل مردان براى كنترل و استفاده از خدمات مىدهند ،محسوب مىشوند .اما اين مفاهيم
عام )همچون تقسيم جنسى كار ،نابرابرى
خانگى زنان )هارتمن.(١٩٨١ ،
دريافتهاى روششناختى ماركس حاكى جنسى و غيره( خود
است كه براى بررسى نابرابرى بين زنان و
مردان ،بايد به بستر تاريخىشان نگاه كنيم.
 ،اشتراكى
به مفهوم ماركسيستى ،اين به معناى بررسى
ريشهها يا روزشمار تغييراتى مانند تقسيم ناشى از
؛ اما آنچه مهم است،
جنسى كار ،طبقهبندى جنسى يا جنسيتى،
تركيب هاى ساختارى يا ايدئولوژيكى آنچه تكامل اين مقوﻻت را شكل مىدهد
جنسيت و غيره نيست .ارزيابى يك پديده »دقيقا واگرايى از آن اشكال مشترك و عام
و مقوﻻتى كه به واسطهى آنها ،پديدهى است ...تفاوت هاى ذاتى آنها)«.ماركس،
موردنظر را در بستر تاريخىاش توصيف (١٩٠ ،١٩٧٠
مىكنيم ،در وهلهى نخست به معناى روشن
كردن شرايط امكان وجود و تحكيم آن توليد و بازتوليد به مثابه پديده هاى
در يك شيوهى توليدى خاص )براى مثال مشخصا تاريخى
سرمايهدارى( است؛ در وهلهى دوم ،به معناى به نظر ماركس ،تجريدات ساده يا مقوﻻت
بررسى آن دسته از فرايندهاى تاريخى است عام فقط دانش جزئى و گُمراه كننده به بار
نگاه  -دفتر سى و هشتم
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مىآورند :گُمراه كننده؛ زيرا آنها آنچه را
كه براى يك شيوهى خاص توليد تاريخا
مشخص است ،تعميم مىدهند .او از سرمايه
نمونه مىآورد؛ اگر روابط مشخص توليد و
شكل خاص تخصيص مازاد حذف شوند ،هر
انباشت ثروتى مىتواند به مثابه سرمايه ديده
شود كه ،پس از آن
به نظر مىرسد).ماركس،
 (١٩٧٠،١٩٠در خصوص بازتوليد انسان،
اگر مناسبات اجتماعى تاريخا مشخصى كه
در آن بازتوليد زيستى ،جسمانى و اجتماعى
صورت مىگيرد ،حذف شود ،به نظر مىرسد
كه گويى بازتوليد انسان )و روابط بين زنان
و مردان ،و روابطى كه در نتيجهى آن بين
والدين و كودكان ايجاد مىشود( يك امر
جهانشمول و تغييرناپذير اجتماعى است ،و
در نگاه برخى فمينيستها چنان قدرتمند،
كه برابرى بين دو جنس ممكن است به
استفاده از فنآورى ،براى الغاى بازتوليد
زيستشناختى ،نياز داشته باشد).فايرستون،
(١٩٧١
ماركس استدﻻل مىكند ،كه دانش دقيقتر
از طريق تشخيص خاص بودن تاريخى
پديدهاى كه قصد فهم آن را داريم ،با استفاده
از مقوﻻت عام به دست مىآيد )ماركس،
(١٩٧٠،١٩١؛ هيچ توليدى به طور عام وجود
ندارد ،و همچنين هيچ بازتوليد انسانى به
طور عام؛ بلكه توليد معاش )يا بازتوليد(
سرمايهدارى ،فئودالى و غيره وجود دارد.
همچنين هيچ توليد يا بازتوليد عامى وجود
ندارد؛ توليد و بازتوليد هميشه مشخصاند،
مثل توليد صنعتى ،بازتوليد طبقات مشخص
اجتماعى ،و غيره.
درست است كه ماركس به تفصيل دربارهى
نابرابرى بين زنان و مــردان ننوشت؛ با
اينوجود ،ديدگاههاى وى دربارهى منطق
مساله ،براى كمك به ما براى نظريهپردازى در
خصوص ساختارها ،فرايندها و تناقضهاى
سرمايهدارى كه شالودهى پديدههاى مشهودى
است كه ستم بر زنان يا نابرابرى جنسيتى
ناميده مىشود ،مهم است .ماركس با تشخيص
اجتناب ناپذيرى )يعنى مستقل از اراده ى
مردم( مناسبات نابرابر و استثمارگرايانهى
توليد سرمايهدارى كه بنيان »آزادى ،برابرى،
مالكيت و بنتام«]) [٨ماركس (٦٧،١٧٦ ،را
تشكيل مىدهند ،مناسبات رقابتى بازار و
چهارچوبهاى سياسى و قانونى متناظر با
آن را از نظر تاريخى نشان مىدهد .همچنين
مى توان با تشخيص شرايط امكان پذيرى
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روابط )سرمايه دارى( بنيادين و مشخصا
تاريخى بين زنان و مردان ،به مثابه توليدكننده
و بازتوليدكننده ،بازار قابل مشاهده ،طبقهبندى
اجتماعى و اشكال خانگى نابرابرى بين زنان
و مردان )براى مثال جداسازى جنسى در
اشتغال ،تقسيم جنسى كار در داخل و خارج
خانوادهها( را از نظر تاريخى تبيين كنيم.
مناسبات اجتماعى بازتوليد سرمايه دارى،
مناسباتى چندفاعلى نيستند؛ آنها مناسبات
بين زنان و مرداناند ،كه ميانجى روابطشان با
شرايط توليد و بازتوليد هستند [٩].همانطور
كه روابط بين طبقات اجتماعى )پايهى مادى
قدرتى كه مالكان وسايل توليد بر غيرمالكان
اعمال مىكنند( ميانجى روابط افراد با وسايل
توليد است ،روابط بين زنان و مردان در نظام
سرمايهدارى ميانجى دسترسى متفاوتشان
به شرايط ضرورى براى بازتوليد جسمانى
و اجتماعىشان ،به طور روزمره و درطى
نسلها ،است.
اصل بنيادين تحليل ياد شده اين است،
كه در صورتبندى هاى اجتماعى ،جايى
كه سرمايهدارى شيوهى توليد غالب است،
عملكرد شيوهى توليد ،سازمان اجتماعى
)براى تغيير آن محدويتهاى تاريخى( و
بنيانهاى اقتصادى بازتوليد انسانى يا شيوهى
بازتوليد را تعيين مىكند [١٠].شيوهى توليد،
در متن اين تحليل ،همآميزى تاريخا مشخص
كار ،و شرايط و وسايل بازتوليد است )پايهى
مادى  -زيستشناختى و اقتصادى -براى
اجراى وظايف بازتوليدى( در بستر روابط
بين عامﻼن بازتوليد.
هيچ نام تاريخى خاصى ،به جز مفهوم عرفى
و غيرتاريخى »خانواده« كه بر گُستردهترين
شكل هاى مشهود آن دﻻلت دارد ،وجود
ندارد .اگرچه جالب نيست ،اما به دليل سهل
و ممتنع بودن انديشيدن به خانواده و روابط
خانگى ،مفاهيم شيوهى بازتوليد و عوامل
بازتوليد اهميت مىيابند؛ زيرا توجه را از
»خانواده« و اشكال متفاوت يا »ناهنجار«
خانواده )بسته به ارزشهاى ناظر( به موضوع
متفاوت نظريهپردازى و پژوهش معطوف
مىكنند :فرايند فراتاريخى ضرورى بازتوليد
جسمانى و اجتماعى انسان و بنيان هاى
سرمايهدارانهى اشكال مشهود آن در ميان
جوامعى كه شيوهى توليد سرمايهدارى در
آنها غالب است؛ مثﻼ خانوادههاى هستهاى،
خانوادههاى تكوالد ،يتيمخانهها و غيره.
بااينكه اكثريت عظيم خانوادهها به عنوان
واحدهاى دگرجنسخواه آغاز مىكنند  -چه
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سازمان واقعى بازتوليد شكل يك خانوادهى
هستهاى به خود بگيرد )يعنى فقط والدين و
كودكان( يا شامل ساير منسوبين زيستى و /يا
اعضاى غيرنسبى بشود -قدرت نسبى طبقات
كه در دولت رفاه و سياستهاى خانواده
منعكس شد ،بنا به طبقهى اجتماعى ،وضعيت
تاهل ،جايگاه اقتصادى  -اجتماعى ،ترجيح
جنسى ،شغل ،فرهنگ ،نژاد و قوميت تنوع
مىيابد .عﻼوه بر اين ،تغييرات در »نيروهاى
بازتوليد« )يعنى تغييرات در فنآورىهاى
بازتوليد( در ايجاد شرايط براى اشكال
نوين جدايى بين روابط اجتماعى بازتوليد
و توليدمثل موثر بوده است ،چنان كه در
حال حاضر با ظهور عوامل جديد توليدمثل
)يعنى عواملى كه صرفا در فرايند بازتوليد
جسمانى درگير هستند( مواجه هستيم،
عواملى كه صرفا از طريق مبادلههاى بازار با
هم ارتباط دارند كه امكان خريد و فروش
عناصر زيستى بازتوليد جسمانى نسلها را
فراهم مىكنند[١١].
توليد ،بازتوليد و ستم بر زنان
ايــن تصور كه شيوه ى توليد در نظام
سرمايهدارى ،شيوهى بازتوليد و در نتيجه
روابط نابرابر مشهود بين زنان و مردان را
تعيين مى كند ،شكلى از »اكونوميسم« يا
»تقليلگرايى طبقاتى« نيست ،بلكه به رسميت
شناختن شبكهى پيچيدهى اثرات كﻼن يك
شيوهى توليد بر روابط زن ـ مرد با هدف
انباشت سرمايه )و نه ارضاى نيازهاى مردم(
است .به عبارت ديگر ،بديهى پنداشتن »تعامل
متقابل« سازمان توليد و سازمان بازتوليد،
يا از لحاظ ِعلّى براى دومى اولويت قائل
شدن ،به معناى چشمپوشى از اهميت نظرى
شواهد مستند قوى دربارهى تبعيت بازتوليد
سرمايهدارى از توليد است.
توليد بازتوليد را تعيين مىكند؛ زيرا شرايط
مادى امكانپذيرى آن را در محدودههاى
ساختارى نسبتا تنگى ايجاد مىكند؛ اين امر
ايجاب مىكند كه برخى از اشكال شيوهى
بازتوليد بهطور ساختارى مستثنى شوند ،در
حالى كه احتمال برخى از اشكال بيشتر از
ديگران است .مثﻼ ،با اينكه منطقا اين امكان
براى مجموعهاى از خانوادهها وجود دارد كه
در منابع با هم شريك شوند ،با هم زندگى
كنند و كودكان را به طور جمعى بزرگ كنند،
استمرار چنين شكلهاى بديلى درون شيوهاى
از سازمان اجتماعى و حقوقى كه مبتنى بر
مالكيت خصوصى و مسئوليت فردى است،

١١٠

اگر غيرممكن نباشد ،دشوار است .در نتيجه،
مقدر است كه روشهاى زندگى كمونى يا
جمعى بيشتر استثنا باشند تا قاعده ،و اساسا
نظام اجتماعى را به چالش نمىگيرند؛ زيرا
مردم ،با اينكه مايلاند پختوپز و مراقبت
از كودكان را مشتركا انجام دهند ،بعيد است
بخواهند آنقدر پيش بروند كه دارايىهاى
اقتصادى خود را نيز مشترك شوند.
توليد ،بازتوليد را تابع خود مىكند؛ زيرا،
چه افراد به شرايط ضرورى براى بازتوليد
)اشتغال با دستمزد يا حقوق مكفى براى
تامين معاش والدين و كودكان( دسترسى
داشته باشند يا دسترسى نداشته باشند،
)اين توليد است كه( راهب ُردهاى بازتوليدى
و درآمد آنان را شكل مىدهد .عواقب ناشى
از اين روابط تعيُن و تبعيت ،كه بازتوليد را
به بوالهوسى فرايند انباشت مشروط مىكند،
ايجاد مشكﻼت غيرقابلحل و رنج عظيم در
ميان بخش بزرگى از مردم است .مثﻼ ،در
ميان فقرا ،رابطهى جنسى و توليدمثل ادامه
مىيابد ،اما بازتوليد نيروى كار )كه مستلزم
بازتوليد مهارت هاى اجتماعى و كارى
است( از نظر مالى تامين نشده يا در حد
بسيار كمى تامين مىشود .در نتيجه ،درتمام
جوامع سرمايه دارى ،نسبت خانواده هاى
تحت سرپرستى زنان و جماعتهايى كه از
مشاركت در نيروى كار حال و آينده محروم
شدهاند ،رشد مىكند .تبعيت بازتوليد از توليد،
به معناى اين است كه ارضاى نيازهاى مردم
و نيازهاى نسلهاى آتى كارگران وابسته
است به جزر و مد دورههاى كسب و كار و
تصميماتى كه هدفاش به حداكثر رساندن
سود است .ظهور دولت رفاه در اشكال
متنوعاش فقر ،بىكارى ،تفاوتهاى طبقاتى
در بارورى ،مرگ و مير ،مبارزات پايانناپذير
براى دستمزد و غيره را به وجود آورد.
اينها ،برخى از راههايى است كه از طريقشان
تبعيت بازتوليد از سودآورى آشكار مىشود.
توليد از طريق محدود كردن گُزينههاى موجود
براى مردان و زنان فاقد مالكيت )كسانى كه
مالك وسايل توليد نيستند و براى دستمزد
و حقوق بايد نيروى كارشان را بفروشند(
بازتوليد را تعيين مىكند؛ آنها تاحدى قادرند
خود را تامين و روابط بازتوليدى پايدارى
برقرار كنند ،تا به شرايط مادى ضرورى براى
تامين زندگى دسترسى داشته باشند؛ امرى
كه در نهايت به فرايند پيچيده و خارج از
كنترل افراد وابسته است .اثرات مركب حاصل
از پرولتريزه شدن ،جهانىسازى توليد كاﻻيى
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و بىكارى مزمن و كمكارى ،زنان و مردان را
براى كسب پول ﻻزم جهت خريد نيازهاى
اساسى زندگى ،وادار به فروش نيروى كار
خود مىكند .اشتغال به شكل مزمنى كمياب
است و تغييرات در نيروهاى توليد كه
نتيجهى تقسيم اجتماعى و فنى كار است ،با
درجهبندى پيچيدهاى از مهارتها و پاداشها
مشخص مىشود .بنابراين ،از نظر ساختارى
غيرممكن است كه سرمايه دارى اشتغال
كامل را فراهم كند و به همهى كارگران،
صرفنظر از جنسيت )يا هر ويژگى اجتماعى
ديگر( مزدى كافى براى تامين معاش خود و
خانوادههاىشان بدهد .زنان و مردان كارگر
مجبور مىشوند براى مشاغل اندك موجود
با هم رقابت كنند ،رقابتى كه با توسعهى
بازارهاى كار مبتنى بر تفكيك جنسيتى
تعديل مى شود ،اما با مبارزات سياسى
زنان در نتيجه ى سياست هايى كه منجر
به دسترسى بيشتر آنان به فرصتهاى
آموزشى و شغلى سنتا مختص به مردان شدت
مىگيرد .رقابت بين كارگران به واسطهى
تغييرات مداوم تقسيم كار كه نيروى كار را
بخشبخش و مرتبا مهارتهاى كارگران را
منسوخ مىكند ،و با توجيهات ايدئولوژيك
پيرامون خاستگاه نژادى ،قومى ،جنسيتى،
ملى يا ساير تفاوتهاى سياسى ساختگى،
تشديد مىشود.
با اينكه تبعيت بازتوليد از توليد يكى از
ويژگىهاى شيوهى توليد سرمايهدارى و
بنابراين در همه ى جوامع سرمايه دارى
مشترك است ،مظاهر مشهود آن بر اساس
شرايط تاريخى و محيطىشان و موقعيت
آن در اقتصاد جهانى سرمايهدارى ،متفاوت
خواهد بود .مثﻼ تكثير زاغه نشين ها در
كشورهاى كمتر توسعهيافته همتاى خود را
در پروژههاى مسكن كشورهاى ثروتمندتر
مىيابد كه فقرا را در محلهاى ناخوشايند
نگهدارى مىكند؛ مناسبات سرمايهدارانهى
توليد بنياد به اصطﻼح »زنانه شدن فقر«
است ،كه به طور نظاممند مانع دسترسى
بخش بزرگى از مردم فاقد مالكيت ،زن و
مرد ،به مشاغلى با حقوق مكفى مىشوند،
به طورىكه توانايى آنها براى بازتوليد خود
و نسلهاى آتى به طور جدى دچار اختﻼل
شده و فرودستى آنان ابدى مىشود .از اين
منظر ،فقر زنان وجهى از پديدهاى گُستردهتر
است :محروميت بخش زيادى از جمعيت
فاقد مالكيت ،زن و مرد ،از دسترسى به
حداقل شرايط ﻻزم براى بازتوليد.
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در سطح مشهود مناسبات بازار ،زنان و مردان
كارگر به طور عينى در روابط رقابتآميز
قرار دارند .و اين روابط در بخشهايى از
بازار كار كه بيشتر مبتنى بر تفكيك جنسى
است ،اندكى تخفيف يافته است؛ كارگران در
اين بخشها به طور خودجوش اين مناسبات
را درك مىكنند و از طريق ايدئولوژىهاى
متفاوت از جمله ايدئولوژىهاى جنسيتى
عليه آن مبارزه مىكنند .اما روابط زن و
مرد منحصرا اجتماعى يا تاريخى نيست،
زيستى هم هست ،و تا زمانى كه »نيروهاى
بازتوليد« براى اكثريت قريب به اتفاق مردم
تا حد زيادى بدون تغيير باقى بماند ،زنان و
مردان در روابط جنسى و توليدمثل مكمل
يك ديگر باقى مى مانند .اين مبناى مادى
اين واقعيت است ،كه آنها همچون رقيبانى
محض در بازار با هم روبهرو نمىشوند ،بلكه
همچنين همچون شركاى بالقوهى جنسى
و جفتهاى بالقوه  -يعنى به مثابه عوامل
بالقوهى بازتوليد -نيز )روبهرو مىشوند( .بر
ساير تقسيمات در بين كارگران مىتوان از
طريق اتحاديههاى كارگرى و ساير سازمانها
چيره شد .خانواده ،كه محل بازتوليد نيروى
كار به شكل روزمره و در طى نسلهاست،
اصلىترين نهادى است كه شركاى جنسى و
والدين و كودكان را دور هم گرد مىآورد.
با توجه به فقر ساختارى توليد شده و
محروميت جمعيت بزرگ و در نوسانى از
اشتغال و دستمزد كافى براى زندگى ،در
هر زمان مفروض بخش بزرگى از مردم
فاقد مالكيت مىتوانند نيازهاى مادى خود
را از طريق ادعاهايى بر منابع كارگران مزد و
حقوقبگير ،يا با كمك خيريهها و يارانههاى
دولتى ،برآورده سازند .در حال حاضر ،از
طريق مناسبات ازدواج و خويشاوندى است
كه بسيارى از مردمى كه قادر به كار نيستند
)به هر دليلى ،از جمله تاثيرات بازسازى
سرمايهدارى ،تعديل ساختارى و غيره( يا
به رغم كار تماموقت نمىتوانند خود را
تامين كنند ،مىتوانند به منابع ضرورى براى
برآورده كردن نيازهاىشان دسترسى يابند.
براى همين است كه دستمزد خانواده ،كه
معموﻻ به عنوان اصلىترين نمونه از نفع
كارگران مرد در تصاحب نيروى كار زنان
نقد مىشود ،بايد به طور ديالكتيكى به مثابه
استراتژى بقاى طبقهى كارگر درك شود كه
در آن شرايط تاثيرگذار بر طبقهى كارگر در
قرن نوزدهم كامﻼ فهميده مىشد؛ )براى مثال
ن.ك (١٩٧٧ ,Humphreys .در حالى كه
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امروز به عنوان يك مبناى ايدهال نسبتا دست
نيافتنى براى سطح باﻻتر زندگى كارگران
باقى مانده است ،هرچند كه هرگز در هيچ
دورهى مشخصى براى اكثريت كارگران قابل
دسترس نبوده است.
بنابراين ،در حيطه ى محدوديت هايى كه
انباشت سرمايه تحميل كرده است ،مردان
كارگر يك منبع مهم براى بقاى اقتصادى
 كار مزدى يا حقوقى -دارند ،در حالى كهزنان كارگر عﻼوه بر كار پرداخته ،كار خانگى
نپرداخته را هم دارند .تغييرات در انباشت
سرمايه ،شرايط را براى شكلگيرى خانواده
در ميان بىچيزان تنظيم و همزمان بىوقفه
آن را تضعيف مىكند؛ به گونهاى كه واحدى
باثبات ،براى اقشار آسيب پذيرتر طبقه ى
كارگر ،به طور روزافزونى دستنيافتنى يا
بىدوام مىشود .اما »خانواده« در اشكال متنوع
كنونىاش ،با استفاده از واژگان ماركس ،صرفا
يك »واقعيت خيالى« است؛ »واقعيت راستين«
يا »تماميتى كه شامل تعيُينها و روابط بسيارى
است« ،همانا سازمان سرمايهدارى بازتوليد
اجتماعى و شبكههاى متغير روابط اجتماعى
منتج از آن است كه در آن بازتوليد اجتماعى
در زمان مشخصى براى اقشار متفاوت
جمعيت فاقد مالكيت امكانپذير مىشود.
بنابراين ،منطق تحقيق ماركس منتج به
شناسايى بنيانى ساختارى )كه قابل تقليل به
سطح توضيحات فردى نيست( براى شيوهى
بازتوليد سرمايه دارى در ميان بى چيزان
مىشود كه ،گرچه در ظاهر »خانواده«اى
بى زمان و شبه جهانى به نظر مى رسد،
شرايط امكان ساختارى و خاص شيوهى
توليد سرمايه دارى است .محدوديتهاى
ساختارى سرمايهدارى تاثيرگذار بر نحوهى
تامين زندگى زنان و مردان فاقد مالكيت و
احتمال تشكيل واحدهاى باثبات ،مبناى مادى
نابرابرى ساختارى بين زنان و مردان است.
بنابراين ،نابرابرى جنسيتى به عنوان يك
ويژگى ساختارى صورتبندىهاى اجتماعى
سرمايهدارى مفهومسازى مىشود ،و غيرقابل
تقليل به ب ُنيانهاى خرد است؛ به عنوان مثال،
نمىتوان آن را منحصرا يا اصوﻻ بر مبناى
مقاصد زنان يا مردان ،امور زيستشناختى،
رشد روانى  -جنسى و غيره توضيح داد؛
زيرا نتيجهى ساختارىِ شبكهاى پيچيده از
فرايندهاى كﻼن است كه از طريق آن توليد
و بازتوليد به گونهاى جدايىناپذير به هم
مربوطاند .اين شبكه باعث محدوديتهايى
در ساختارهاى فرصت براى زنان و مردان
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فاقد مالكيت مىشود ،زنان را اصوﻻ به سپهر
كار خانگى /بازتوليد و در مرتبهى دوم به
كار پرداخته )دستمزدى يا حقوقبگيرى(
اختصاص مى دهد .بنابراين ،مبناى عينى
براى تفاوت در قدرت نسبى اقتصادى،
اجتماعى و سياسى آنان را ايجاد مىكند.
بنابراين ،تحليل نمونههاى عينى يا مشخص
نابرابرى جنسيتى در خانوادهها ،شركتها،
سلسلهمراتبها و غيره صرفا منوط به مطالعه
در سطح ب ُنيانهاى خُ رد نيست ،بلكه ﻻزمهاش
اين است .ما نمىتوانيم اعمال ستمگرانه در
نهادى مشخص را بدون به حساب آوردن
عامليت كنشگران اصلى اجتماعى به طور
كامل توضيح دهيم؛ مقاصد ،نگرشها ،باورها
و اعمال اين كُنشگران )نيز( بايد بر حسب
شرايط ساختارىاى كه آنها را امكانپذير
ساخته ،توضيح داده شود .تبعيت بازتوليد از
توليد ،نه تنها نابرابرى جنسيتى را به مثابه وجه
كﻼن صورتبندىهاى اجتماعى سرمايهدارى
مىسازد ،بلكه در نتيجهى اين امر بر هستى
و اعمال روزمــرهى مردم و در نتيجه بر
آگاهى آنان نيز تاثير مىگذارد .اين روابط
شرايط را براى تاثيرگذارى ايدئولوژىهاى
سرمايهدارى و پيشاسرمايهدارى و آداب و
رسوم در خصوص جنسيت ،تمايﻼت جنسى
و غيره و همچنين براى ظهور انواع جديد آن،
ايجاد مىكند .به بيان ديگر ،حضور عناصر
پيشاسرمايهدارى در فرهنگ و ايدئولوژى يك
صورتبندى اجتماعى مشخص ،شاخصى
از شيوع نابرابرى جنسيتى به مثابه پديدهاى
فراتاريخى يا نمونهى سادهاى از »بقاياى«
پيشاسرمايهدارى نيست .بلكه ،شواهدى از
وجود شرايط مادى سرمايهدارى است ،كه
امكان تاثيرگذارى رفتارى توسط اين عناصر
فرهنگى و ايدئولوژيكى مىگذارد .وقتى آن
شرايط مادى تغيير كند ،رفتار مردم و همچنين
هوادارى آنان از ديدگاههاى سنتى در خصوص
جنسيت ،تمايﻼت جنسى ،اندازهى خانواده
و غيره نيز تغيير مىكند .از آنجا كه تحول
اجتماعى هميشه نامتجانس است و برخى
بخشهاى مردم را به نسبت بقيه بيشتر تحت
تاثير قرار مىدهد ،چالشهاى ايدئولوژيك و
تقسيمات درون جنبشهاى اجتماعى نتيجهاى
اجتنابناپذيرند؛ دسته بندى هاى پيشين و
كنونى بين زنان و نظريههاى فمينيستى ،و
دلسردىاى را كه بسيارى زنان امروزه نسبت
به فمينيسم احساس مىكنند ،مىتوان به عنوان
نمونه ذكر كرد.
براى اختصار ،من اين اثرات تعيين كننده را
نگاه  -دفتر سى و هشتم

در بين بىچيزان مورد بررسى قرار دادهام .در
ميان مالكين سرمايه ،انتقال بيننسلى سرمايه
از طريق شرايط ايدئولوژيكى ،قانونى و
سياسى تضمين شده است كه ،ضمن انعكاس
الزامات مورد نياز براى بازتوليد بيننسلى
طبقه ى سرمايه دار ،براى همه ى طبقات
اجتماعى ديگر نيز بهكار مى رود ،گويى
كه »خانواده« پديدهاى بىطبقه ،و شرايط
امكانپذيرى آن براى همهى افراد يكسان
بوده است .موانع و فرصتهايى كه روابط بين
زنان و مردان مالك سرمايه را شكل مىدهد
و اشكال ستمى كه متوجه زنان ثروتمند
مىشود ،با آنهايى كه بر زنان فاقد مالكيت
تاثير مىگذارد ،از برخى جهات متفاوت
است ،اما من تصميم گرفتهام كه بر دومى
تمركز كنم؛ زيرا بسيارى از زنان )و همچنين
بسيارى از مردان( فاقد مالكيت هستند .اين
تجارب و نارضايتىهاى آنان بود ،كه باعث
برانگيختن جنبش زنان در دههى  ١٩٦٠شد
و در آينده منجر به برانگيختن سياستهاى
طبقاتىاى خواهد شد كه با سياستهاى
فمينيستى غنى شده است.
جمعبندى :ماركس و فمينيسم امروزى
در اين مقاله ،من ارتباط روش شناختى
ماركس براى تعميق درك خود از مبناى
ساختارى نابرابرى زنان و مردان در نظام
سرمايهدارى را مورد كاوش قرار دادهام .اين
يك تحليل مقدماتى ،و به ترسيم آن شرايط
ساختارى در سطح شيوهى توليد محدود
است كه زمينه هاى تحليل تجربى اثرات
آنها را در بسترهاى مشخص تاريخى ايجاد
مىكند .استدﻻل كردهام كه روششناسى

١١٢

ماركس منجر به مفهوم سازى از ستم بر
زنان ،به مثابه اثرى مشهود و قابل رويت )به
عنوان مثال ،در بازار كار ،طبقهبندى اجتماعى
اقتصادى ،تقسيم كار خانگى و غيره( از روابط
ساختارمند بنيادى بين زنان و مردان مىشود،
و اين به نوبهى خود نتيجهى شيوههايى
است كه انباشت سرمايهدارى از طريقشان
سازمان بازتوليد را بين بىچيزان تعيين كرده
و آن را به توانايى مردم براى فروش كارشان
مشروط مىكند.
آيا اين مفهومسازى اهميت دارد؟ آيا شكلى
از »اقتصادباورى« يا »تقليلگرايى طبقاتى«
نيست؟ گمان نمىكنم .اين استدﻻل كه زنان
و مردان نابرابرند ،چون تبعيت بازتوليد از
انباشت سرمايه آن نابرابرى را ناگزير كرده
است ،قرار دادن ستم وارده به زنان در
جوامع سرمايهدارى ،در فرايندهاى اصلى
و اشكال خود -شيوهى توليد سرمايهدارى
است .مفاهيمى كه براى نظريه فمينيستى و
سياست مهماند.
از لحاظ نظرى ،تمركز بر روابط بنيادين بين
زنان و مردان ،به جايگزين شدن شيوهى
تفكر مردان  -عليه -زنان با چهارچوبى
پيچيدهتر و ديالكتيكى منجر مىشود ،كه بر
طبق آن ايدئولوژىهاى تبعيض جنسيتى،
»گفتمانها« ،باورها ،نگرشها و عملكرد
افراد ،زن و مرد ،شرايط ساختارى ظهور و
تاثيرگذارى دارند كه قابل تقليل به مقاصد
و ويژگىهاى فردى نيستند .روابط ،به مثابه
موضوعات تحقيق ،صرفا از طريق اثرات آنها
مىتوانند درك شوند .ما روابط طبقاتى را
نمىبينيم ،اما اثرات آنها را مىبينيم و تجربه
مىكنيم ،مثﻼ هنگامى كه تعديل ساختارى
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هزاران بىكار به جاى مىگذارد ،يا وقتى
كه به رغم رشد در بهرهورى كار و سود،
دست مزد واقعى كارگران كاهش مىيابد.
همچنين ما روابط بين مردان و زنان فاقد
مالكيت را بر اساس دسترسى نابرابرشان
به شرايط بازتوليد و ابزار مبادله نمىبينيم،
اما اثرات آنها را در فقدان نسبى قدرت زنان
در محل كار و خانه مىبينيم .شايد استدﻻل
شود مفهومسازى اين روابط بنيادين زايد
است ،و كافى است تفاوتهاى مزد/حقوق،
تفاوت هاى جامعه پذيرى ،ايدئولوژى ها،
ساختارهاى اجتماعى جنسيت كه زنان
را تحقير مىكند ،تعصبات مردانه ،اعمال
تبعيضگرايانه و غيره را مستند كنيم .اينها
پديدههاى مهمى هستند كه اگر بخواهيم
از درغلتيدن به همانگويى )مثﻼ توضيح
سلطهى مردان بر اساس پديدهاى كه براى
استنتاج وجود آن استفاده مىشود( اجتناب
كنيم ،به هر حال خود بايد توضيح داده
شوند ،اين در حالى است كه مبارزه براى
تغييرات  -صرفنظر از اينكه در كوتاهمدت
چهقدر مهم باشند -احتماﻻ در درازمدت
بىاثر است .بديل توضيح ستم بر زنان ،كه
در شرايط مادى مشخص تاريخى هستى آنان
ريشه دارد )فرايندهاى سرمايهدارى كه زنان
و مردان فاقد مالكيت را ،بر حسب شرايط
ﻻزم براى توليد و بازتوليد ،در روابط نابرابر
قرار مىدهد( ،طرح نظريههاى غيرتاريخى
مبتنى بر نيازهاى اجتماعى يا ويژگىهاى
افراد است )زيستشناختى ،روانشناختى،
رشد روانى  -جنسى و غيره( كه ،برحسب
منطق تحقيق ماركس ،در بهترين توصيف،
جزئى و در نتيجه ،گزارشهايى گُمراهكننده
از پديدههاى قابلمشاهده هستند كه ما آن را
ستم بر زنان مىناميم.
در پرتو اظهارات قبلى ،تحليل ماركسيستى-
فمينيستىاى كه من در اين مقاله ارائه مىدهم،
»تقليلگرا« نيست ،بلكه به مفهوم ماركسيستى
تاريخى است؛ )اين تحليل( مطرح مىكند ،كه
چون توليد چيزها به طرق يا شيوههاى كيفيتا
متفاوت سازمان مىيابد ،بازتوليد زندگى و
مناسبات اجتماعى مﻼزم با آن نيز به شيوههاى
كيفيتا متفاوتى ساخته مىشود .اگرچه در
سطح پديدههاى مشهود ،به نظر مىرسد كه
چنان درجهاى از تداوم وجود دارد كه اين
نتيجهگيرى را تضمين مىكند كه تفاوتها و
نابرابرىهاى جنسيتى ،پديدههاى فراتاريخى
هستند كه در علل اجتماعى فراتاريخى يا
فردى ريشه دارند ،روششناسى ماركس به
نگاه  -دفتر سى و هشتم

شناسايى شرايط تاريخى ساختارى متفاوت
امكانپذيرى آنها تحت نظام سرمايهدارى
منجر مىشود ،يعنى شرايطى كه به رغم
تغييرات در سطح پديدههاى مشهود ،مثﻼ
مشاركت مردان در كار خانگى و مراقبت از
كودك ،افزايش درآمد زنان ،دسترسى زنان
به كارها ،حرفهها ،مشاغل مردانه و مناصب
سياسى و غيره ،بىتغيير باقى مىماند .اين
روىكرد از اين موضوع فراتر مىرود كه آيا
طبقه »عمده« است يا جنسيت ،يا اين كه آن
دو برهم »كُنش متقابل« دارند يا نه ،به اين
طريق كه با فرض اين كه مردم هر دورهى
مشخصى ،به مثابه مجريان روابط اجتماعى ،به
شيوههايى عمل مىكنند كه بازتاب مناسبات
درونى ساختارهاى مشخص تاريخى هستند
كه زندگى آنها را شكل مىدهند و در ميان
آنها توليد و بازتوليد مهمترين هستند .توليد
سرمايه دارى مستلزم تقسيمات طبقاتى و
تضاد بين منافع زنان سرمايهدار و زنان فاقد
مالكيت است؛ كه در ميان دومى ،تفاوت
موقعيت اجتماعى  -اقتصادى ،براى مثال بين
زنان »طبقهى متوسط« و زنان طبقهى كارگر،
ايجاد تضاد مىكند .از سوى ديگر ،بازتوليد
كه مستلزم تجربيات مشترك مهمى است
كه اكثرشان در تمامى طبقات جارى است،
مبنايى مادى براى همبستگى و منافع مشترك
زنان )تمايﻼت جنسيتى ،مراقبت از كودكان،
حقوق بــارورى ،مسئوليت هاى خانگى،
مشكﻼت و شادىها ،غيره( ايجاد مىكند.
اما ،زنان برحسب طبقه و جايگاه اجتماعى
 اقتصادىشان ،در بازتوليد زيستشناختىتفاوتهاى مهمى را تجربه مىكنند ،كه در
نگرش هاى آنان به سقط جنين ،اندازه ى
مطلوب خانواده و غيره بازتاب مىيابد ،و
همچنين تفاوتهايى در سازمان بازتوليد
اجتماعى :استفاده از كارگران مزدى خانگى
نه فقط توسط زنان سرمايهدار ،بلكه توسط
زنانى كه آنقدر دولتمند هستند كه استطاعت
بهكارگيرى آنان را دارند ،نشان مىدهد كه
ستم چيزى نيست كه فقط مردان مىتوانند به
زنان اعمال كنند .زنان حرفهاى و كاسبكار
واقعا پيشرفتهى طبقهى متوسط باﻻ )آنهايى
كه حقوقهاى ششرقمى كسب مىكنند( در
طى سى سال گذشته متضمن وجود يك قشر
از خدمتكاران بودهاند كه از ناماهرترين
ﻻيههاى طبقهى كارگر سر بر آورده و شامل
بخش زيادى از زنان اقليتهاى قومى و
نژادى است ،اغلب مهاجرين غيرقانونى.
با اين كه ماهيت و تعداد تقسيمات در ميان
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زنان برحسب صورتبندىهاى اجتماعى
متفاوت است ،تقسيمات طبقاتى در ميان
تمامى صورتبندىهاى سرمايهدارى رايج
است و تمامى گروههاى اجتماعى )به عنوان
مثال ،جمعيت هاى مهاجر ،نژادها ،اقوام
و غيره( نيز خود به وسيلهى طبقه تقسيم
شدهاند .از منظر نظريهى جديد فمينيسيتى،
»عزيمت از طبقه« و از نظريهى ماركس،
بايد به ياد داشت كه صرفنظر از آنچه
نظريهپردازان دربارهى طبقه فكر مىكنند،
طبقه به مثابه مقولهاى از تحليل ،طبقه به
عنوان ساز و كار استخراج اضافهتوليد و به
مثابه رابطهاى اجتماعى كه فرصتهاى مردم
را براى بقا و خودشكوفايى محدود كرده،
تاثير خود را بر زندگى زنان )و مردان( را
حفظ مىكند:

)(٦ ,١٩٧٧ ,Skeggs
به لحاظ سياسى ،وجود تقسيمات طبقاتى
باعث ايجاد محدوديتهايى در تحولهاى
كيفى در موقعيت زنان تحت نظام سرمايهدارى
مىشود .مبارزات فمينيستى براى حقوق زنان،
اگرچه براى دست يابى به پيش رفتهاى
اساسى در فرصت ها و كيفيت زندگى
بسيارى از زنان منفرد مهم است ،نه مىتواند
وضعيت همهى زنان را به طور اساسى تغيير
دهد و نه اين كار را مىكند .موفقيت زنان در
مبارزاتشان براى حقوق اقتصادى ،سياسى
و مدنى ،شرايط مادى موجد مشكﻼتى را
كه محرك اين مبارزات شدهاند دگرگون
نمىكند؛ فقط بر عضويت كامل در جامعهى
سرمايهدارى دﻻلت دارد .اين در واقع مهم
است ،چراكه بسيارى از زنان ،هم چون
بسيارى از مردان ،براى حمايت از خود و
خانوادههاىشان بايد كار كنند .الغاى موانع
جنسيتى در آمــوزش ،اشتغال ،پيشرفت
شغلى ،مشاركت سياسى يك جنبهى ضرورى
و كليدى از مبارزه عليه ستم بر زنان است .اما،
همانگونه كه ماركس استدﻻل مىكرد ،رهايى
سياسى و دستيابى به حقوق سياسى و مدنى
ذاتا دستاوردهايى محدودند ،زيرا اگرچه
دولت مى تواند محدوديت هايى را ملغى
كند كه مانع مشاركت سياسى كامل همهى
شهروندان هستند ،آن مناسبات اجتماعى را
ملغى نمىكند كه بنياد اين محدوديتها و
پيشفرض هستى و ويژگىهاى دولت هستند:
ابطال سياسى مالكيت خصوصى نه تنها

www.negah1.com

مالكيت خصوصى را ملغى نمى كند ،در
واقع آن را پيشفرض مىگيرد .وقتى كه
دولت اعﻼم مىكند تولد ،طبقه ،آموزش و
حرفه تفاوتهاى غيرسياسىاند ،هنگامى كه
هريك از آحاد مردم را به مشاركت مساوى در
حاكميت مردمى فرامىخواند ،به شيوهى خود
از تفاوتها در تولد ،طبقه ،آموزش و حرفه
شانه خالى مىكند ...با اين وجود دولت هنوز
اجازه مىدهد مالكيت خصوصى ،آموزش...
به شيوهى خودشان اثرگذار باشند ...و باعث
مىشود ماهيت خاص آنها احساس شود.
به جاى لغو اين تفاوتهاى واقعى ،وجود
آنها به مثابهى يك پيشفرض در نظر گرفته
مىشود).ماركس(٧ ،١٩٤٤ ،
امروزه مىتوانيم جنسيت ،نژاد ،قوم ،وضعيت
مهاجرتى و ساير محدوديتهاى اعمال شده
را نيز به آن جنبههاى زندگى مردم بيافزاييم كه
آنان را از مشاركت كامل اقتصادى و سياسى
محروم مىكند .قانونگذارى معاصر كه براى
الغاى برترى مرد )و ساير اشكال برترى(
طراحى شده نمىتواند به اين اشكال نابرابرى
پايان بخشد .حداكثر چيزى كه زنان تُهىدست
در شرايط سرمايه دارى مى توانند انتظار
داشته باشند ،تصوير ﻻيهبندى شده است
كه تصوير مردان را بازتاب مىدهد .در اين
صورت ،فقر بىتناسب زنان متوقف مىشود.
با اينكه چنين وضعيتى پيشرفت بزرگى در
جايگاه زنان خواهد بود ،وقوع آن نامحتمل
است .با توجه به انعطافپذيرى قراردادهاى
كار ،تحرك بﻼمانع سرمايه ،و تغييرات در
نيروهاى توليدى كه با كاهش نيروى كار
بهرهورى را افزايش مىدهد ،مبارزات زنان
و ساير گروههاى تحت ستم براى برابرى در
محدودههاى ساختارى جامعهى سرمايهدارى،
تا زمانى كه شيوهى توليد سرمايهدارى غالب
است ،احتماﻻ طوﻻنى خواهد شد ،بدون هيچ
چشماندازى از پايانى خوش.
دستاوردهاى سياسى نيز محدوديت هايى
دارند .دستيابى نسبى زنان به نمايندگى در
مناصب سياسى و رهبرى ،تغيير چشمگيرى
در شرايط موثر بر زندگى بسيارى از زنان
ايجاد نخواهد كرد )گرچه مىتواند به نفع
ماهرترين ،تحصيلكردهترين افراد و صاحبان
امتياز اقتصادى باشد( ،درست همانطور كه
نمايندگى بيش از حد مردان در مناصب
سياسى و نقش هاى رهبرى نمى تواند
نابرابرىهاى گُستردهى سياسى ،طبقاتى و
اقتصادى اجتماعى بين مردان را تغيير دهد.
در واقع  ،نابرابرىهاى اقتصادى بين مردان
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در طى  ٢٠سال گذشته عميق شده است؛
براى مثال در اياﻻت متحد ،شكاف باريك
مشهود بين درآمدهاى مرد و زن ،وجود خود
را نه تنها مديون دستمزدهاى حقيقى باﻻتر
براى زنان ،كه مديون كاهش دستمزد واقعى
مردان است).ميشل ،برنشتاين و اشميت،
(١٢٧-١٢٩ ،٢٠٠١
اين گزارش بىترديد اجمالى دربارهى برخى
دﻻلتهاى كار ماركس براى فمينيسم ،نشان
مىدهد كه تا زمانى كه سرمايهدارى حاكم
است ،زنان فاقد مالكيت تحت ستم باقى
خواهند ماند؛ زيرا بيشترين توانايى زنان
و مردان براى ارضاى نيازهاىشان ،بازتوليد
روزانه و نسل خود ،تابع نيازهاى متغير
انباشت سرمايه باقى خواهد ماند .تا حدى
كه نظريهى فمينيستى و سياست ،بنياد ستم بر
زنان را در شرايط مادى وجود سرمايهدارى
به اين عنوان رد كنند كه اين نظريه اى
است »تقليلگرا« ،به طور فزاينده با زندگى
بسيارى از زنان بىربط مىشوند ،به جز )با
زندگى( دانشگاهيان و افراد نسبتا مرفه.
چون اقتصاد سرمايهدارى جهانى با قدرت
و تحرك بىسابقهى سرمايه رشد مىكند،
مىتواند اقتصادهاى محلى و ملى را يكشبه
نابود كند) ،در نتيجه( آسيبپذيرى كارگران
به شكل تصاعدى افزايش مىيابد .در اين
بستر ،تجديدحيات سازمانهاى كارگرى در
داخل و در سراسر مرزهاى ملى ﻻزم است.
فمينيسم نمىتواند در اين فرايند غايب باشد،
اما اين مستلزم به رسميت شناختن ارتباط
كار ماركس براى رهايى زنان و اذعان به
اهميت تقسيمات طبقاتى در ميان زنان است.
در نتيجه ،اين موضوع پيش كشيده مىشود
كه آيا نظريهى فمينيستى مىتواند طبقه را
ناديده انگارد و درعين حال از لحاظ سياسى
با اكثريت قريب به اتفاق زنان پيوند داشته
باشد .اما اذعان به اهميت ماركس براى
جنبش زنان ،نه تنها مستلزم بسط تحقيق
پژوهشگرانهى جديد و مستندسازى رابطهى
بين ساختارهاى سرمايهدارى كه بر زنان ستم
روا مىدارند و مسايل مربوط به شكلگيرى
جنسيت ،آگاهى ،تمايﻼت جنسيتى ،بازتوليد
و غيره است ،بلكه همچنين )مستلزم( كشف
مجدد و تصديق ميراث نظرى فمينيستهاى
ماركسيست ،سوسياليست و ماترياليست
دههى هفتاد و اوايل دههى هشتاد است[١٢].
مهمتر از آن ،اميد مىرود كه نتيجهى چنين
تحقيقى تقويت و وضوح بيشتر فمينيسمى
باشد كه از صداها و هويتهاى منفرد فراتر

١١٤

رود و به وضعيت اسفبار زنان كارگر توجه
كند) .به رغم( تفاوتهاى ساختارى تاريخى،
فرهنگى و سياسى مهم و انكارناپذير بنيادين
بين زنان ،اين واقعيت اساسى وجود دارد
كه اكثريت زيادى از زنان ،اينجا در اياﻻت
متحد و جاهاى ديگر ،فاقد مالكيت هستند
و مجبورند براى تامين زندگى كار كنند،
و با اشكال مشابهى از استثمار و ستم ،و
محدوديت هاى مشابه براى انتخاب هاى
زندگىشان مواجهاند.
اين تحليل مقدماتى نشان داده است ،كه
چه گونه مى توان از ابزارهاى نظرى و
روششناختى موجود در كار ماركس براى
نظريه پردازى ب ُنيان هاى سرمايه دارانه ى
ستم بر زنان ،و امكاناتى كه امروزه براى
سياستورزى فمينيستى گُشوده شده ،استفاده
كرد .تاريخ دارد خود را تكرار مى كند؛
هم چون اوايــل قرن نوزدهم ،دست مزد
مردان كارگر و فرصتهاى شغلى ،همزمان
با تشديد پرولتريزه شدن زنان و كودكان،
كاهش مىيابد .در اين بستر ،از طريق كمك
و همكارى فمينيسم ماركسيستى است كه
هم ماركسيسم و هم فمينيسم مىتوانند براى
پاسخگويى به چالش زمانه دوباره احيا شوند.
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و ليز فوگل براى پيشنهادات و نظريات
انديشمندانهشان تشكر كنم.
] [١براى مثال نگاه كنيد به ايزنشتاين،
١٩٧٩؛ هارتمن١٩٨١ ،؛ او براين.١٩٨١ ،
نكتهى موردنظر ليز فوگل كه فمينيستهاى
سوسياليست
) ،فوگل (١٩٨١،١٩٧ ،به
نقدهاى پيشين و نسبت ًا متاخر فمينيستها
از ماركس و انديشه ماركس مربوط مىشود.
همچنين رجوع كنيد به بنحبيب و كورنل،
١٩٨٧؛ نيكلسون١٩٨٧ ،؛ دى استفانو.١٩٩١،
به استثناى نيكلسون و دىاستفانو ،بيشتر
نوشتههاى فمينيستى از اواخر دههى شصت
اظهارات تاييدنشدهاى در مورد جريانهاى
يك د ست سا زى ) تقليل گرايى طبقا تى ،
جبرگرايى اقتصادى ،و غيره( در ماركس
و نظريهى ماركسيستى به طور كُلى ارائه
دادهانــد .چنين روىكــردى نشانگر اين
است كه بسيارى از نويسندگان فمينيست و
ويراستاران آنان ،در مجموعهاى از باورهاى
كليشه اى بديهى در خصوص ماركس و
ماركسيستها شريك بودهاند ،به گونهاى
كه ويراستاران هيچ اصرارى به ذكر نقلقول
براى تاييد اين انتقادهاى يكدست ندارند.
] [٢وقتى مفهوم پدرساﻻرى به عنوان يك
نظام سلطه ى تحليلى جدا و مستقل از
شيوه هاى توليد ساخته شد ،ريشه هايش
را بايد در عوامل انتزاعى ،جهانشمول و
غيرتاريخى يافت :تفاوت هاى زيستشناختى
در توليدمثل ،نياز مردان براى كنترل جنسى
زنان ،ظرفيتهاى بازتوليدى و/يا نيروى كار
خود و فرزندانشان ،انگيزهى مردان براى
سلطه بر زنان؛ تفسير غرضورزانهى مردان
از تفاوت هاى زيستشناختى در توليدمثل؛
تقسيم جنسى كار؛ اثرات روانى مادرىكردن؛
تبادل زنان توسط مــردان؛ »نظام جنس/
جنسيت« ،و غيره .براى مثال ،رجوع كنيد
به فايرستون١٩٧١،؛ ميلت )١٩٧١،(Millet؛
ايزنشتاين(٥-٤٠ ،١٩٧٩ ،؛ چودورو١٩٧٨ ،؛
كوبين ) .١٩٧٥ ،(Kubinبراى يك ارزيابى
انتقادى از نظريههاى غيرتاريخى پدرساﻻرى
بنگريد به بــارك١٩٨٠ ،؛ مك دونــاف و
هريسون١٩٧٨ ،؛ بىچى ).١٩٨٧ ،(Beechey
تﻼش براى تاريخى نشان دادن پدرساﻻرى
)براى مثال مك دوناف و هريسون١٩٧٨ ،؛
هارتمن (١٩٧٦ ،در مطالعهى اشكال متغيير
آن به دست مى آيد ،در حالى كه خود
پدرساﻻرى ثابت باقى مىماند .براى نقد
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نظريه پدرساﻻرى به مثابه تﻼشى غيرتاريخى
و تكرارى براى تشريح ماهيت همه جا حاضر
تبعيض جنسيتى نگاه كنيد به ميدلتون،١٩٨٨ ،
.٤١-٤٥
]  [٣تقليل پساساختارگرايانه ى واقعيت
اجتماعى به گفتمان يا متن به عنوان گفتمان
جبرگرايى يا تقليل گرايى مورد نقد قرار
گرفته است ،براى مثال ،توسط آلكوف،
 ١٩٨٩و ابرت .١٩٩٥ ،براى فهم منتقدانهاى از
گفتمان كه آن را به كاركردهاى سرمايهدارى
پيوند مىدهد ،نگاه كنيد به هنسى.١٩٩٣ ،
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فيلسوف انگليسى كه فلسفهى فايدهباورىاش
معروف است .ويژگى اين فلسفه ارزشگذارى
معنوى و اخﻼقى رفتارهاست .اگر رفتارها
خوشى و لذت ايجاد كنند ،خوب و اگر
در راستاى ايجاد درد و رنج باشند ،بد
ارزشگذارى مىشوند).مترجم(
] [٩ميانجىگرى ،به عنوان شيوهاى از تعيُين،
به روشى اشاره دارد كه رابطهى بين دو متغير،
توسط رابطهى بين هر كدام از آنها با يك
متغير سوم ،شكل مىگيرد .براى مثال ،رابطهى
بين سرمايهداران و كارگران نتيجهى روابط
نسبى آنان )مالكيت و عدم مالكيت( با وسايل
توليد است .در ميان كسانى كه براى تامين
معاش به كار نياز دارند ،به طور ميانگين،
مردان بيش از زنان دست مزد يا حقوق
مىگيرند؛ اين زنان را ،به ويژه زنان و مادران
مجرد را ،در وضعيتى وابسته و فرودست
قرار مىدهد .براى بحث بيشتر در مورد اين
شيوهى تعيُين ،بنگريد به رايت.١٩٧٨،٢٣ ،
] [١٠براى ساير تحليلهاى فمينيستى -
ماركسيستى دربارهى نقش بازتوليد در ستم
بر زنان ،نگاه كنيد به ليز فوگل١٩٨٣ ،؛ يوهان
برنر و ماريا رامز.١٩٨٤ ،
فريدريش انگلس ) (١٩٧٢استدﻻل مىكند،
كه توليد هميشه دوﻻيه است؛ زيرا شامل
توليد چيزها و ،هم زمان ،توليد زندگى انسان
است؛ اثر او مبناى نظرى را براى فمينيسم
ماركسيستى فراهم كرد.
] [١١براى جزئيات بيشتر در مورد اين
موضوعات بنگريد به خيمهنس.١٩٩١ ،
] [١٢دو مجموعهى به نسبت تازه ،مقالههاى
مهم ماركسيستى -فمينيستى را كه فمينيسم
موج سوم ناديده گرفته ،در معرض توجه
دانشجويان و فمينيستهاى جوانتر قرار
مىدهند:

] [٤منظور تقليل واقعيت اجتماعى به گفتمان
است) .مترجم(
] [٥اپشتاين ،١٩٩٦ ،هم چنين بنگريد به
دىاستفانو.٧٥-٧٠ ،١٩٩٠ ،
] [٦با آموزشى كه بهعنوان يك جامعهشناس و
تحت تاثير كار آلتوسر و گادلير )(Godelier
)آلتوسر١٩٧٠ ،؛ آلتوسر و باليبار١٩٧٠ ،؛
گادلير١٩٧٢ ،؛ (١٩٧٣ديــدهام ،دلبستگى
آنان به روششناختى ماركس در اثرم پُر
رنگ است .همچون ليز فوگل ،به سازمان
بازتوليد به عنوان يكى از ب ُنيان هاى ستم
بر زنان اهميت دادهام ،اما نوشتههاى من به
طور خودآگاهانه روشمندتر بوده است .من
اهميت روش ماركس را بهگونهاى كه توسط
ماركس ابداع و توسط آلتوسر و گادلير بسط
داده شد ،با شناسايى ساختارهاى غيرمشهود
و روابط اجتماعى بُنيادين براى الگوهاى
قابل مشاهدهى تعامل بين مردان و زنان كه
دومى را در موقعيت فرودست قرار مىدهد،
بررسى كردهام.
] [٧من از پيامدهاى مشكل ساز استفاده
از مردان و زنان به عنوان مقولهى تحليلى
آگاه هستم .اما اگر كسى بخواهد گُزينههاى
نظرى خود را فقط ماهيتگرايى و نفى آن Vogel, 1995; Hennessy and Ingra-
ham, 1997
 سوژهى چند پاره و نامتمركز پسامدرن-***
بداند ،به معناى اين است كه در باتﻼق
تفكر ديالكتيكى فرو رفته است .من »مردان«
و »زنان« را مشخص جهانشمول مىبينم برگرفته از» :نقد اقتصاد سياسى«
)ماركس ،(١٨٨-٢١٤ ،١٩٧٠ ،به عنوان
وحدت جنبههاى مادرى جهانشمول انواع
انسانى ،يعنى طرقى كه زيستشناسى و محيط
طبيعى انسانها ،بر آنها تاثير مىگذارد(،
و مجموعه ى تاريخا مشخص مناسبات
اجتماعى كه در درون آن مردم به زندگى
خود مىپردازند و توليد وبازتوليد را سازمان
مىدهند.
] [٨جرمى بنتام ) (١٧٤٨-١٨٣٢حقوقدان و
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تعريف
پرسش كليدى براى فهم رابطه ى ميان
جنسيت ،خشونت و امپرياليسم اين است كه:
كدام روابط اجتماعى خشونت عليه زنان را
)باز( توليد مىكنند ،به آن تداوم مىبخشند يا
گهگاه با آن منطبق مىشوند؟ همچنين شايد
بپرسيم :چطور بايد اعمال پيچيدهاى مثل
كشتن ،تجاوز ،آزار و از شكل انداختن][١
زنان و دختران را در فضاهاى عمومى
و خصوصى درك كنيم؟ يا چه دريافتى
مىتوانيم از بار تبعيض ،نابرابرى ،آوارگى،
سلب مالكيت ،جنگ ،تصرف و نظامىگرى
كه به دوش زنان افتاده است ،داشته باشيم؟
به نظر مىآيد براى پرداختن به اين پرسشها،
ظاهرا امپرياليسم نيروى هماهنگ كنندهى
اصلى طيف وسيعى از روابط اجتماعى،
سياسى و اقتصادى است.
اين چهارچوب تحليلى به جهشى در فهم

از امپرياليسم چيزى مكانى/جغرافيايى نيست،
بلكه مجموعهاى از روابط اجتماعى پيچيده
است كه در آن ساختارهاى منطقهاى و جهانى
قدرت به طور پيوسته بر هم اثر مىگذارند و
يكديگر را )تغيير( شكل مىدهند.
به بيان ديگر ،امپرياليسم نظامى پيچيده از
انباشت سرمايهدارى است؛ نظامى كه نه
جمع سادهى اجزايش و نه صرفا پديدهاى
جغرافيايى است ،بلكه با پويايى سيستماتيك
خودش شبكهاى پيچيده از روابط را تشكيل
مى دهد .به هر حال ،نبايد امپرياليسم را
به »سرمايه دارى در مقياس جهانى« يا
»جهانىسازى« تقليل داد؛ همچنين امپرياليسم
همان مستعمرهسازى] [٣نيست .از سوى
ديگر ،در اين مقاله ،خشونت هم ا َشكال فردى
و هم ا َشكال ساختارى را در بر مىگيرد و
شكل عام] [٤روابط قدرت مبتنى بر جنسيت
است كه گرايش به توسعهى ويژگىهاى

خشونت عليه زنان به طور گُسترده در اين
زد و بند ريشه دوانده و در سطح دولت و
جامعهى مدنى به كار بسته مىشوند .از اين
رو در امپرياليسم ،خشونت عليه زنان بيش از
ديگر صورتبندىهاى اجتماعى ،ساختارمند
و ايدئولوژيك با دامنهاى جهانى است.
مقياس و شدت خشونت در نظام سرمايهدارى
امپرياليستى ،تﻼش زنان براى دستيابى به
عدالت و آزادى در سطح جهان را به هم
پيوند داده است و آگاهى فمينيستى ضد
امپرياليستى و احساس نياز به اتحاد بينالمللى
را در سطحى بىسابقه در تاريخ سرمايهدارى
احيا كرده است .دو بخش اصلى اين مقاله بر
تجربهى جهانى زنان از خشونت در دولت و
جامعهى مدنى تاكيد مىكند و در نهايت با
پرداختن چالشهاى معاصر زنان براى ساختن
پﻼتفرمى در جهت مقاومت جهانى در برابر
امپرياليسم مردساﻻر جمعبندى مىشود.

جنسیت و خشونت
شهرزاد مجاب
برگردان :پرستو قربانى

ما از امپرياليسم و روابط آن با ساختارهاى
قدرت سرمايهدارى مردساﻻرانه و نژادى
شده كه سازندهى يكديگر هستند ،نيازمند
است .چنين تحليلى امپرياليسم را نه مقولهاى
انتزاعى ،بلكه بيشتر مجموعهاى از روابط
اجتماعى سرمايهدارانه تلقى مىكند كه به
شدت طبقاتى شده ،جنسيتزده ،نژادى شده
و جهانى شده است؛ مجموعهاى از روابط
پيچيده و متناقض اجتماعى كه هم در سطح
منطقهاى و هم در سطح جهانى تاثيرى كامﻼ
ملموس بر زندگى زنان دارد.
در اين مقاله ،مفهوم امپرياليسم به عنوان
شاخصهاى از سرمايهدارى تاريخمند] [٢شده
كه در دورهى گذار از اقتصاد آزاد به مرحلهى
كنونى ،يعنى انحصار متكى بر سرمايهى مالى،
شكل گرفته است و به تمركز و بسط قدرت
گُستردهى قدرت در اقتصاد ،فرهنگ ،سياست
و ايدئولوژى منجر مىشود .بنابراين ،برداشت
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خاص] [٥در فضاها و مكانهاى متفاوت بر
اساس هنجارها ،ارزشها ،سنتها ،فرهنگها،
حالت هاى )گوناگون( روابــط اجتماعى
و دورههــاى تاريخى دارد .به اين معنا،
امپرياليسم عناصر مردساﻻرى سرمايهدارانه را
به طور عمومى پوشش مىدهد ،اما تا حدودى
هم آنها را دگرگون مىكند.
بحث كليدى ديگرى كه در اين مقاله مطرح
مىشود ،اين است كه سرمايهدارى داراى
نيروى عظيمى براى سازماندهى و نهادينه
كردن خشونت عليه زنان با )استفاده از(
ساز و كارهاى رضايت و اجبار است .اين
ويژگى دوگانهى سرمايهدارى ،آن را به سمت
ورود به رابطهاى همزيستى با ديگر نيروهاى
اجتماعى )ناسيوناليسم ،مذهبى و مردساﻻرى
نژادى سازى شده( سوق مىدهد تا خشونت
عليه زنان را خلق كند ،آن را حفظ كند و به
آن تداوم بخشد .ا َشكال خاص امپرياليستى
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خشونت مبتنى بر جنسيت در سراسر دنيا
گُسترش يافته است .فضاى رسانه هاى
اجتماعى و بحث هاى سياسى مملو از
گزارش هايى است كه طيف وسيعى از
خشونت عليه زنان را پوشش مىدهند .اين
گزارشها  -كه اغلب توسط گروههاى زنان،
سازمان هاى مردمنهاد ،نمايندگان سازمان
ملل و آژانسهاى فرامليتى همچون بانك
جهانى يا سازمانهاى حقوق بشرى تهيه
مىشوند -دربــارهى استمرار و يا ظهور
)مجدد( ا َشكال فردى و ساختارى خشونت
عليه زنان در مقياس جهانى صحبت مىكنند.
خشم همگانى و تﻼش جهانى زنان جسور
براى متوقف كردن خشونت تاثير ناچيزى
بر ريشهكن كردن آن داشته است .خشونت
مبتنى بر جنسيت به طور متناقضى كماكان در
فضايى كه دانش فمينيستى و فعاليت اجتماعى
دربارهى اين موضوع به راه انداخته است،
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جريان دارد).نگاه كنيد به Lentin 1999،
Steger and Lind 1999، Weldon
(2002

به نظر مى رسد هرچه بيش تر دربــاره ى
خشونت عليه زنان بدانيم و در ارائه ى
راه كــار براى متوقف كردن آن خﻼقيت
بيشترى داشته باشيم ،خشونت هم بيشتر
در تمام جنبههاى زندگى زنان نمود مىيابد.
در نتيجه ،پرسش اصلى به قوت خود باقى
مىماند :چطور بايد ا َعمال پيچيدهاى مثل
كشتن ،تجاوز ،آزار و از شكل انداختن زنان
و دختران را در فضاهاى عمومى و خصوصى
درك كنيم؟ يا ممكن است از خود بپرسيم كه
چه دريافتى مىتوانيم از بار تبعيض ،نابرابرى،
آوارگى ،سلب مالكيت ،جنگ ،تصرف و
نظامىگرى كه به دوش زنان افتاده است،
داشته باشيم؟ به نظر مىآيد براى پرداختن
به اين پرسشها ،ظاهرا امپرياليسم نيروى
هماهنگ كننده ى اصلى طيف وسيعى از
روابط اجتماعى ،سياسى و اقتصادى است.
دو مبحث كُليدى در اين مقاله موجود
است كه بر بنيان دو اثر نوآورانهى زيﻼ
آيزنشتاين] [٦به نام »مردساﻻرى سرمايهدارى
و پروندهى فمينيسم سوسياليستى« ) (١٩٧٩و
كتاب اثرگذار »مردساﻻرى و انباشت سرمايه
در مقياس جهانى« ماريا مايز](١٩٨٦) [٧
مطرح شده است .نخست اين كه خشونت
عليه زنان به اندازهاى در سطح جهان فراگير
است ،كه كه مىتوان ادعا كرد نوعى »جنگ
با زنان«] [٨در جريان است )القا كنندهى
تصوير »جنگ با تروريسم« يا »جنگ با مواد
مخدر«( .اين جنگ »فرهنگى« نيست ،اگرچه
تفاوتهاى فرهنگى خشونت عليه زنان را به
شكلهاى متفاوتى اعمال مىكند.
به بيان ديگر ،و به منظور تاكيد ،فرهنگ به
خودى خود علت ريشهاى بروز خشونت
نيست .آيزنشتاين مىگويد ،كه به منظور فهم
منشا و كاركرد مردساﻻرى سرمايهدارانهى
مدرن ،بايد »وابستگى متقابل سرمايهدارى و
مردساﻻرى« را به لحاظ ديالكتيكى دريابيم.
او نوشته است:

عليه زنان است؛ او در كتاب خود ويژگىهاى چالشهاى معاصر زنان براى ساختن برنامهاى
كامﻼ مشخصى بــراى خشونت معاصر در جهت مقاومت جهانى در برابر امپرياليسم
برمىشمرد تا آن را از خشونتى كه زنان در مردساﻻر جمعبندى مىشود.
دورهى بردهدارى و فئوداليسم تجربه كردهاند،
متمايز كند .مايز مىنويسد ) Mies 1986,امپرياليسم و »جنگ با زنان«
من از عبارت »جنگ با زنان« به عنوان
:(p. 169
استعاره اى بــراى فهم وسعت ا َشكال
امپرياليستى خشونت عليه زنان استفاده
مىكنم .مبارزهى امپرياليستى با زنان ،نوعى
جنگ مردانه سازى شده ،نظامى شده و
فرهنگى شده است .در دولت ،در بازار و
در جامعهى مدنى جارى است و به طور
خﻼصه ،ساختارى و ايدئولوژيك است .بحث
اين بخش تحت دو دستهبندى گُستردهى
»دولت« و »جامعهى مدنى« سازمان يافته
مفهوم »دارايى« در صورتبندى مايز براى است؛ با اذعان به اين ،اين كه درهم تنيدگى
فهم )باز( توليد خشوت عليه زنان در نظام اين دو قلمرو روابط اجتماعى كه رابطهى
سرمايهدارى امپرياليستى بسيار مهم است .در قدرت مبتنى بر نژاد ،گرايش جنسى و طبقهى
اين تعبير» ،دارايى« به معناى منطق سرمايه اجتماعى را تقويت و )باز( توليد مىكنند ،به
براى صاحب شدن نيروى كار زنان و بدن طور كامل مد نظر قرار گرفته است .از اين
زنان به عنوان بازتوليدكنندهى نيروى كار رو ،مواجهه با برخى تكرارها و همپوشانىها
خود فرد و نوع بشر است Barrett 1980;).در بين اين دو دستهبندى دور از انتظار نيست.
Dalla Coﬆa and James 1973; Ebert
;1996; Federici 2012; Fortunati 1989
(James 2012; Weeks 2011

در مركز ا َشكال كنونى خشونت عليه زنان،
تشديد ميزان تصاحبى قرار دارد كه بر بدن
و سكسواليتهى زنان اعمال شده است .اين
مبحث نياز به توضيح بيشتر دارد.
دومين موضوع محورى من در اين مقاله،
اين است كه سرمايه دارى داراى نيروى
عظيمى براى سازماندهى و نهادينه كردن
خشونت عليه زنان با )استفاده از( ساز و
كارهاى رضايت و اجبار است .اين ويژگى
دوگانهى سرمايهدارى آن را به سمت ورود
به رابطه اى هم زيستى با ديگر نيروهاى
اجتماعى )ناسيوناليسم ،مذهبى و مردساﻻرى
نژادى سازى شده( سوق مىدهد تا خشونت
عليه زنان را خلق كند ،آن را حفظ كند و به
آن تداوم بخشد .ا َشكال خاص امپرياليستى
خشونت عليه زنان به طور گُسترده اين ساز
و كار را تحكيم بخشيدهاند و در سطح دولت
و جامعهى مدنى به كار بسته مىشوند .به
بيان ديگر ،ا َشكال امپرياليستى خشونت
عبارتند از خشونت مقياس] [٩و خشونت
تشديدشوندگى[١٠].
) (Eisenﬆein 1979, p. 23دو بخش اصلى اين مقاله بر تجربهى جهانى
يك دههى بعد ،مايز به پيروى از آيزنشتاين ،زنان از خشونت در دولت و جامعه ى
گفت كه سرمايهدارى منشا خشونت معاصر مدنى تاكيد مىكند و در نهايت با پرداختن
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خشونت دولتى
ظهور سرمايهدارى دگرگونىهايى اساسى در
زمينهى تقسيم كار در سراسر جهان رقم زد.
طى »انباشت اوليه« در مراحل نخستين نظام
سرمايهدارى در اروپاى غربى و مستعمراتش،
كار كــشــاورزى] [١١تحت شرايط نظام
سِرفدارى ،از ابزار توليد فاصله گرفت و
تبديل به كار مزدى شد .اين فرايند موجب
شد ،كه اقتصاد سرمايهدارىِ توليد براى
ارزش را جايگزين اقتصاد معيشتى روستايى
بر پايهى توليد براى مصرف كرد .اين شيوهى
جديد توليد ،تقسيم جنسيتى كار را از آن
خود كرد و آن را دگرگون ساخت و بنابراين،
انباشت ارزش را از طريق بردهدارى و كار
و نيروى بازتوليد زنان توسعه داد .در همين
حين ،مردم بومى جوامع شكارگر -گردآورنده
در آفريقا ،آمريكا ،اقيانوسيه و سرزمينهاى
ديگر به خصوص در مستعمرههاى بريتانيا و
اسپانيا در آمريكا به كار بردگى گمارده شدند
و به طور مستقيم تصاحب شدندBhavna-).

ni 2001; Federici 2004; Linebaugh
;and Rediker 2000; Midgley 1998
(Mies 1986; Smith 2005

نظام بين المللى در عصر امپرياليستى پُر
از تضاد ميان قدرت هاى امپرياليست و
جوامع/مردم استعمارشده ،ميان قدرتهاى
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امپرياليستى كبير و صغير ،حتا ميان قارهها،
اروپا و آفريقا ،كشورهاى غنى و فقير بود.
سازمانيابى اين نظام بينالمللى ريشه در
خشونت دارد؛ خشونتى كه شامل دو جنگ
جهانى است ،كه هر دو در اروپا آغاز شد.
زنان در اين جنگها مشاركت داشتند ،ولى
مورد تجاوز نيز قرار گرفتند و براى نمونه
در ژاپن به زنان آسايشگر] [١٢بدل شدند
تا مطالبات مردساﻻرانهى ناسيوناليستى و
اميال جنسى نظامىگرىِ مردساﻻر را ارضا
كنندEnloe 2000; Soh 2009; Tanaka).
(2009
نظريهپردازان فمينيست اين بحث را مطرح
كردند ،كه حكومت سرمايهدار يا دولت-
ملتها ،نظامهاى مردساﻻرانهاى هستند كه
به كارگيرى قدرت دولت در آنها همان به
كارگيرى خشونت ساختارى مردانه و ا ِعمال
زورى است كه از آن طريق زنان را مورد
سركوب و استثمار قرار مىدهندBannerji) .
1999; Jayawardena 1986; Jayawardena and De Alwis 1996; Joseph
2000; Moghadam 1994; Narayan
;and Harding 2000; Pettman 1999
Smith 2005; Walby 1992; Yuval-Davis and Anthias 1989; Yuval-Davis
(and Werbner 1999

دولت سرمايهدارانهى مردساﻻرانه از نهادهايى
همچون ارتش ،پليس ،زندان و قانون تشكيل
شده است كه اين قدرت را به آن مىدهد تا
همهى ا َشكال خشونت عليه زنان را نهادينه
و سازماندهى كند .دولت سرمايهدارانه از
خﻼل عملكرد اين نهادها ،انحصار خشونت
را به دست مىآورد .بياييد براى نمونه زندانى
نگاه  -دفتر سى و هشتم

كردن زنان را در آمريكا بررسى كنيم .براون و
ليشتر در اثر خود نشان دادهاند كه در اوايل
تاريخ امپرياليسم آمريكا ،زنانى كه در تطابق
با » ...با هنجارهاى فرهنگى ايدهآل زنانه«
شكست مىخوردند ،به زندان مىانداختند.
)(Browne and Lichter 2001, p. 613
آنها شرح مىدهند ،كه اغلب اين زنان زير
 ٢٥سال سن داشتند و جرايمشان عبارت
بود از »اهانتهاى اخﻼقى از جمله لجبازى،
تنبلى ،رفتار آشوبگرانه ،باردارىهاى متعدد
پيش از ازدواج ،معاشرتهاى ناپسند ،خيانت
و بيمارى مقاربتى .زنان و دختران همچنين
به اين دليل كه مورد تعرض جنسى يا تجاوز
قرار گرفه بودند ،مجازات مىشدند(ibid)«.
طبق مشاهدهاى كه براون و ميلر در قالبى
پژوهشى كه در دههى  ١٩٩٠در »زندان
فوق امنيتى«] [١٣زنان ايالت نيويورك انجام
دادند ) :(ibid., p. 618اغلب زنانى كه در
اين موقعيت به زندان افتادند ،پيش از زندانى
شدن ،تحت خشونت شديد ،حمله هاى
جنسى و آزار جنسى بودهاند.
ميانگين سن زنان در اين پژوهش  ٣٢سال
بود؛ حدود نيمى از آنها آفريقايى آمريكايى،
يكچهارم اسپانيايى و  ١٣درصد سفيدپوست
غيراسپانيايى بودند .بيش از دوسوم آنها
) ٧٠درصد( در كودكى مورد تعرض شديد
دستكم يك سرپرست قرار گرفته بودند؛
بيش از نيمى از آنها ) ٥٩درصد( پيش
از رسيدن به سن بلوغ مورد آزار جنسى
قرار گرفته بودند و نزديك به سهچهارم
آنها ) ٣٧درصد( توسط يكى از شركاى
نزديك زندگىشان مورد آزار فيزيكى قرار
گرفته بودند .سهچهارم اين افراد نيز قربانى

١١٩

حمﻼت فيزيكى يا جنسى افــراد ناآشنا
بوده اند .با تركيب همه ى اشال خشونت
مىتوان گفت فقط  ٦درصد از اين زنان در
طول زندگى خود آزار فيزيكى يا جنسى را
تجربه نكردهاند.
پژوهش هاى ديگر نيز يافته هاى مشابهى
دارند .زنان بومى در كانادا ،الگوى مشابهى از
همين ساز و كار مردانهى مردساﻻر را تجربه
مىكنند ،كه توسط قانون ا ِعمال مىشود.
آنها  ٤درصد كُل جمعيت و در مقابل ٣٤
درصد جمعيت زندانيان را تشكيل مىدهند.
)Canadian Human Rights Commi-
 (sion, 2003اين رقم طى يك دهه از
سالهاى  ٢٠٠٢تا  ٢٠١٢حدود  ٩٠درصد
رشد كرد .به زندان انداختن زنان ،نمونهاى از
خشونت ساختارى دولت است كه در روابط
سرمايهدارانهى مبتنى بر جنسيت ،طبقه و نژاد
تنيده است(Sudbury 2005).
بدن زنان منبع سودآورى بىواسطه در مقياس
جهانى اســتChin 2013; Jeﬀreys ).

2009; Kempadoo 2005; Kempadoo
 (and Doezema 1998جانى سيگِر در اثر

خود به لحاظ توپوگرافيك و آمارى نشان
مى دهد ،كه تجارت جنسى جهانى ،يك
صنعت چند ميليارد دﻻرى استSeager).
 (2003, p. 56او مىگويد:

)(ibid
هم چنين آمار حيرت انگيزى به ما نشان
مىدهد:

)(ibid., p. 57
كاﻻيى كردن بدن زنان از امتيازات قدرت
است .تكتك مردان آن را به كار مىگيرند،
با ارتكاب كارهايى مثل تجاوز در خانه يا در
خيابان .كارهايى از قبيل تجاوز زندانبانان
و پليس به زنان زندانى يا تجاوز به زنان
در كمپ هاى پناه جويى نيز نهادينه شده
است(Global Migration Group 2008).
آوارگى هاى وسيع ،مهاجرت اجبارى و
قاچاق جنسى زنان ،كه برآيند تعرضهاى
نظامى و اقتصادى است ،فقر فاجعهآميزى به
بار آورده است كه در حال تبديل كردن زنان
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به بردگان جديد استElshtain 1987;).
Giles and Hyndman, 2004; Hynes
2004; Meintjes et al. 2001; Nikolic;Riﬆanovic 2000; Skjelsbæk 2001
 (Aafjes et al. 1998سيگِر مىگويد:

)(Seager 2003, p. 86
فقر نيز نژادى شده است :بر اساس گزارش
بانك جهانى حدود يك ميليارد نفر در سال
 ٢٠١٥در فقر مطلق زندگى مىكردند ،كه
بخش اعظم آن ها را زنان رنگينپوست،
مهاجر ،پناهنده ،زنان بومى ،سياهپوست و اهل
آمريكاى ﻻتين ،به طور خاص در آسيا ،آفريقا
و آمريكاى ﻻتين تشكيل مىدادند .براى درك
نژادى شدن و كاﻻيى شدن بدن زنان ،مهم
است كه منطق تعارضآميز درونى امپرياليسم
مردساﻻر را به خودمان يادآور شويم) .اين
ساختار( داراى قدرت عظيمى براى جذب
دستهجمعى نيروى كار زنان به منظور شروع
كردن پروژهى جهانى انباشت ثروت است،
اما همزمان از زنان سلب قدرت مىكند،
نيروى كار آنها را كمارزش مىشمارد ،بدن
آنها را به بردگى مىكشد ،و شرايط متزلزلى
براى آنها ايجاد مىكند تا بدنهاشان را
غيرضرورى و دورانداختنى بدانندBales).
1999; Butler 2004; Feldman et al.
(2011

هدف جنگهاى امپرياليستى تقويت و آرايش
مجدد نيروهاى مردساﻻرانه ،تبعيض نژادآميز
و استعمارگر سرمايه دارى است .ويژگى
شاخص امپرياليسم وابستگى آن به جنگ و
نظامىگرى به عنوان ساز و كارى براى )باز(
توليد و حفظ هژمونى جهانى خود است.
جنگهاى امپرياليستى در دهههاى اخير به
تمام جنبههاى زندگى نفوذ كردهاند؛ از اقتصاد
گرفته تا مدارس ،مرزها ،كمپهاى پناهجويى،
فرهنگ و سرگرمىCole 2006; Eisen-).
;ﬆein 2007; Moser and Clark 2001
 (Riley et al. 2008زنان و دختربچهها

قاچاق جنسى و فاحشگى اجبارى بخشى از
ماشين جنگ شده بود .مطالعات قومنگارانه
فمينيستى حاكى از اين هستند ،كه زنان در
مناطق جنگى در مسير آوردن آب ،گرفتن
غذا از بازار يا در راه رسيدن به قرارگاههاى
خدمات بشردوستانه ى بين المللى  -كه
اغلب مجبور مىشوند بدنهاشان را در ازاى
دريافت غذا در اختيار بگذارند -مورد آزار
و تجاوز قرار مىگيرندMoser and Clark).
(2001; Aafjes et al. 1998
فجايع هولانگيزى كه عليه زنان در شرايط
جنگى صورت مىگيرد ،ما را به اين سمت
سوق مىدهد كه نتيجه بگيريم جنگهاى
امپرياليستى به طور نمادين و به معناى واقعى
بر سر بدن زنان بوده و كماكان ادامه دارد .زن
با سرزمين ،ملت ،فرهنگ ،قوميت ،مذهب و
اجتماع مترادف است و بايد تسخير شود،
هدايت شود ،محافظت شود و امنيتاش
تامين شود .آنها »آبروى« ملت و فرهنگاند؛
آنها در زمرهى دارايىها هستند .زنان با
پيروى از قوانين مردساﻻر و نژادى شده بدن
و سكسوآليته را در راستاى حفاظت يا خيانت
به اجتماع پيش مىبرند.
قدرتهاى امپرياليست غربى ،كه در جنگ
دههى  ١٩٩٠يوگسﻼوى سابق درگير بودند،
پس از كشمكشهاى شديد قانونى ،در نهايت
استفادهى سيستماتيك از تجاوز را به عنوان
سﻼح جنگى عليه زنان بوسنى هرزگوين
به رسميت شناختندGiles and Hynd-).
 (man 2004همينطور كه زنان در بوسنى
هرزگوين ،آفريقا ،فلسطين و ديگر مناطق
جنگ زده در كمپ هاى پناه جويى درگير
عواقب جنگ بودند و هر روز بيش از پيش در
نقش سرپرست خانواده يا زن بيوه مىگرفتند،
يا در دام جنگ غيررسمى اقتصادى گرفتار
مىشدند ،قدرتهاى امپرياليستى خود را
براى جنگهاى ديگر آماده مىكردند .ولى اين
بار از زنان براى توجيه جنگ استفاده مىشد.
»آزادسازى« زنان در عراق و افغانستان و
استقرار »دموكراسى« در خاورميانه بدل به
هدف غايى امپرياليستى براى غارت هرچه
بيشتر آن منطقه شـــدAbu-Lughod ).

2002; Chishti 2010; Hirschkind and
Mahmood 2005; Russo 2006; Sta (bile and Kumar 2005جنگهاى سال

در نتيجه ى جنگ ها در معرض رنجهاى
زيادى قرار گرفتهاند ،كه به متناقضترين و
 ١٩٩١و  ٢٠٠٣آمريكا با عراق و حملهى
پيچيدهترين روشها اعمال شدهاند.
در دههى  ،١٩٩٠جهان شاهد نسلكشى در سال  ٢٠٠١به افغانستان مانند جنگهاى
رواندا و جمهورى دموكراتيك كنگو بود؛ استعمارى پيشين ،در پى دست يابى به
در آنجا تجاوز ،بــاردارى اجبارى زنان ،منافع اقتصادى ،نظامى و سياسى قدرتهاى
نگاه  -دفتر سى و هشتم

١٢٠

امپرياليستى اروپا و آمريكا شكُ ل گرفتند.
)  (Klein 2007جاى شگفتى نيست كه
جنگ هاى امپرياليستى به بازسنتى سازى،
بازقبيله اى سازى و بازنخستينسازى][١٤
اين جوامع كمك كردند (Mojab 2010).به
بيان ديگر ،جنگهاى امپرياليستى و ا ِشغال،
شرايطى را به وجود آورد كه نيروهاى فئودا ِل
رامشده و مردساﻻرِ مذهبى  -كه از زمان
ظهور دولتهاى سرمايهدار ،ناسيوناليست،
سكوﻻر و نوگرا تا اوايل قرن بيستم سركوب
شده بودند -با نوعى انتقامجويى جانى تازه
گرفتند و دوباره ظهور كردند.
به هر حال ،حضور نيروهاى اشغال گر
خارجى ،نبود امنيت ،خدشهدارشدن كرامت
انسانى ،رشد فقر ،فساد دولتها ،و به طور
خﻼصه از بين رفتن امر اجتماعى در معناى
كُلى آن نيروى مردساﻻرى را از بند رها كرده
و نظارت شديد ،تاديب و مجازات زنان و
دختران را از سوى نيروهاى مردساﻻر داخلى/
بومى و بيرونى/خارجى مشروعيت بخشيده
استAl-Ali and Pratt 2009; Zangana).
(2007
هدف از استناد كردن به زندان ،فقر و جنگ
به عنوان ا َشكال خشونت حكومتى عيان
كردن مقياس و شدت تسلط امپرياليستى
مردساﻻرى سرمايهدارانه است كه وجههاى
جنسيتزده ،نژادى شده و جنسى شده يافته
است.
روابط هژمونيك بر اساس ساز و كار دوگانهى
رضايت و اجبار ساخته مى شوند .نظام
مردساﻻرانهى سرمايهدارى از ايدئولوژى،
فرهنگ و قانون استفاده مىكند تا خشونت
ساختارى را برقرار ســازد .بــراى مثال،
سرمايه دارى مردساﻻرانه اين ظرفيت را
دارد كه قانون را اصﻼح كند تا تمايزهاى
جنسيتى ،نژادى و طبقاتى را بهبود بخشد .اما
ذات اصﻼح قانونى اين است ،كه با مشروع
دانستن تسلط قدرت طبقهى حاكم مردساﻻر،
جنسيتزده و نژادى شده ،به خشونت دولتى
رسميت مىبخشد .به بيان ديگر ،طبقه ى
حاكم دولت به خصوص ابزار سركوب
سياسى و نظام قانونى آن را به انحصار خود
در آورده است.
اين واقعيت براى راهبُــرد فمينيستى ضد
امپرياليستى و ضد خشونت يك مﻼحظهى
جدى ايجاد مىكند :آيا اين قدرت غولآسا
اصﻼحپذير است؟ اگر هست ،آيا اين اصﻼح
قانونى ما را ناگُزير به سمت عقب ،يعنى به
سمت همان چهارچوبى كه از اساس علت
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سركوب و استثمار زنان بود ،هدايت نمىكند؟
برخى كُنشگران فمينيست و پژوهشگران
فمينيست ،به منظور مواجهه با سلطه ى
مردانهى سفيدمحور دگرجنسگراهنجارى
در نهادهاى حكومت يا در ارتش ،ايدهى
»فمينيستىسازى«] [١٥اين نهادها را مطرح
كردند.
بدون ترديد ،اين بحثها تبعيض جنسيتى،
جنسى و نژادى را اندكى بهبود مىبخشند،
اما مى توان مدعى شد كه اين ايده ها
گرچه زنان ،رنگينپوستان ،همجنسگراها،
دوجنس گرايان ،تراجنسيتى ها و كوئيرها
)  (LGBTQAرا وارد سلسله مراتب اين
نهادها كرده اند ،اما در حذف خشونت
شكست خوردهاند .پژوهش سينتيا اينلو][١٦
دربارهى نظامى كردن زندگى زنان ترديد
مهمى را مطرح مىكند :آيا )حضور( ما ارتش
را عادﻻنه مىسازد يا ما با مشروع دانستن
حقوق اقليتهاى نژادى و گرايش جنسى
عدالت را نظامى سازى مى كنيم؟) Enloe
 (2000براى فهم بهتر اين پويايى )يعنى،
قابليت ارتجاعى و تمايل مردساﻻرى
سرمايهدارانه به اصﻼح( بياييد كاركرد آن را
درون جامعهى مدنى در نظر بگيريم.
جامعهى مدنى و خشونت
نظريههاى فمينيستى به روشنى نشان مىدهند،
كه بخش زيادى از خشونت جنسيتى خارج
از حيطهى حكومت يعنى در جامعهى مدنى
صورت مىگيرد .در عين حال ،حكومت
واسطهى اعمال خشونت مردساﻻرانه عليه
زنان مىشود و آن را سر و سامان مىدهد.
)(Fraser 1997; MacKinnon 1989
جامعه ى مدنى آرايــش گُسترده اى از
ساختارهاى اجتماعى و ايدئولوژيك مانند
خانواده ،كُليسا ،رسانه و آموزش را در
برمى گيرد .من بر خﻼف مفهوم ليبرالى
جامعهى مدنى به مثابه »فضاى سومى« كه
واسطهى ميان دولت و بازار است ،آن را
تجسم روابط قدرت مبتنى بر نژاد ،طبقه و
جنسيت مىدانم كه داراى پيوندهاى محكم
هم با دولت و هم با بازار است .از اين رو،
جامعهى مدنى فضايى خودمختار و فارغ از
نيروهاى سرمايهدارى مردساﻻرانه نيست.
سيگر مطرح مىكند ،كه در فضاى خصوصى
«
خانه» :
و»
«) Seager 2003, p
 (26بنياد زنان كانادا گزارش مىدهد :در
نگاه  -دفتر سى و هشتم

هر روز در كانادا ٣،٣٠٠ ،زن )همراه با ٣
هزار كودكشان( ناچارند در خانههاى امن
اضطرارى بخوابند تا از خشونت خانگى
فرار كنند .هر شب حدود  ٢٠٠زن پذيرش
نمىشوند ،چون خانههاى امن جاى خالى
ندارد ... .از سال  ،٢٠١٠تعداد  ٥٨٢پرونده
از مفقودشدن يا به قتل رسيدن زنان بومى
كانادا ثبت شده است .هم عفو بينالملل و
هم سازمان ملل از دولت كانادا درخواست
رسيدگى به اين موضوع را كردند ،اما موفقيتى
حاصل نشد ... .در پژوهش ملى كانادا در
سال  ،٢٠٠٩زنان  ٤٦٠هزار مورد آزار جنسى
را در يك سال گزارش كردندCanadian).
(Women’s Foundation 2013, p. 2

الگوى مشابهى در ديگر مناطق جهان وجود
دارد ،تا جايى كه گزارش زنان جهان][١٧
سازمان ملل در سال  ٢٠١٠خشونت عليه
زنان را پديدهاى فراگير گزارش مىكند ،كه
در قالب خشونت فيزيكى از سوى شركاى
نزديك زندگى ،آزار و اذيت جنسى ،زنكشى
و ختنهى اندام جنسى زنان رُخ مىدهد.
)  (United Nations 2010در همين
گزارش ،ضمن برجسته كردن نقش رسانه
مطرح مىشود كه »

«)United Nations

(2010, p. 127
پژوهش هاى ديگرى نيز نشان مى دهند،
كه پيوند محكمى ميان پورنوگرافى و
سوءاستفاده ى جنسى و تجاوز زناشويى
وجود دارد (Bergen 1998 ).ا ِرن چنين
بيان مىكند ،كه »خشونت مجازى در روابط
صميمى از طريق ابزار فنآورى و ارتباطى،
از جمله اجبار به استفاده از پورنوگرافى،
استفاده از پورنوگرافى با كودكان ،قلدرى
ديجيتال ،پاييدن ســايــبــرى]  ،[١٨آزار
اينترنتى ،فيلمبردارى كردن از قلدرى]،[١٩
وبﻼگ نويسى تهديد آميز ...استفاده از
عروسكهاى جنسى ،روباتهاى جنسى و
تلهديلدونيكس] [٢٠احتمال ا ِعمال خشونت
و سوءاستفاده را افزايش مىدهدHearn)«.
(2013
هدف از بازگوكردن خﻼصهى نتايج برخى
پژوهش هاى آمارى يا تحليلى درباره ى

١٢١

خشونت عليه زنان در محيط خانه يا اينترنت
و رسانه ها ،نشان دادن تﻼش نامتناهى
سرمايهدارى مردساﻻر براى به بردگى كشاندن
بدن و سكسواليتهى زنان است .مسالهاى كه
بايد در نظر داشت نه فقط ب ُعد مكانى ا ِعمال
خشونت )فضاى عمومى/خصوصى يا فضاى
دولت/بازار/جامعهى مدنى( ،بلكه بيشتر
دامنه و شدت »جنگ امپرياليستى جهانى
عليه زنان« است.
بياييد مجموعهى ديگرى از به كارگيرى
»ايدئولوژيك« يا »فرهنگى« خشونت عليه
زنان را بررسى كنيم .جنگهاى امپرياليستى
عراق و افغانستان در ابتدا از طريق حملهى
نظامى با فنآورى پيشرفته انجام مىشد.
قدرتهاى امپرياليست كه از سوى اياﻻت
متحده هدايت مىشدند ،مسئوليت حملهى
فرهنگى و ايدئولوژيك را بر عهده گرفتند
كه از طريق پروژههاى گُستردهى »بازسازى
پساجنگى« همراه با هستهى ايدئولوژيك
»ترويج دموكراسى« انجام مىشدMojab).
2009, 2011; Mojab and Carpenter
(201

آموزش زنان براى »مديريت« و بازسازى
خرابههاى جامعه و تامين مالى فعاليت مدنى
آنها از طريق سازمانهاى مردمنهاد متنوع،
بديل فرايند تاريخى همدستى جنبشهاى
اجتماعى به منظور تامين ساز و كارها و
بازآفرينى كُنش فمينيستى نژادپرستانه،
استعمارگرانه ،شرقشناسانه و امپرياليستى
بــودAmos and Parmar 2005; IN-).
CITE! Women of Color Againﬆ
 (Violence 2007فمينيسم امپرياليستى با

هدف آزادسازى و ترويج دموكراسى از طريق
»توانمندسازى زنان« وارد صحنهى »بازسازى
پساجنگى« شد .نقش آن ها مشروعيت
بخشيدن به سياست خارجى امپرياليستى
نظامىشده بر پايهى انباشت ثروت با سلب
مالكيت است.
مهمتر اين كه سياست داخلى و خارجى
مرتبط با موضوعات مناقشه آميزى مثل
اخﻼق ،خانواده ،سكسواليته و حقوق زنان
دربارهى بارورى را از نو تنظيم مىكنند.
گرايشهاى فمينيستى امپرياليستى احياشده
در چند دههى اخير به سه هدف اساسى
دست يافتهاند .نخست اين كه مردساﻻرى
بنيادگرايانهى مذهبى را فرامليتى كردهاند؛ دوم
اين كه مبارزهى زنان با سرمايهدارى مردساﻻر
را به سمت و سويى نسبىگرايانه ،بومى شده
و عملگرايانه هدايت كردهاند؛ و در آخر
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اين كه فمينيسم را به طور جهانى از اعتبار
انداختهاند؛ در نتيجه ،راهاندازى يك پروژهى
فمينيستى انقﻼبى بينالمللى ضد امپرياليستى
را به تكليفى ناممكن بدل ساختهاند.
وابستگى مالى ،سياسى و ايدئولوژيك به
فمينيسم امپرياليستى در شكلگيرى فرهنگ
خودانگيختگى ،فساد ،خصومت طبقاتى
و رقابت سرمايه دارى مردانه در ميان
سازمانها و فعاﻻن زنان نقش داشته است.
از آن مهمتر ،جنبش زنان را سياستزدوده،
نهادى سازى شده ،بروكراتيزه و چندپاره
كردهاند تا جايى كه مبارزه عليه مردساﻻرى
فئودال -مذهبى -سرمايهدار ،يا مقاومت زنان
در برابر نظامىگرى و امنيتى شدن ،به گفتمان
توخالى حقوق بشر و اصﻼح ساختار قانونى
تقليل يافته است .به موضوع در ادامه بيشتر
مىپردازيم.
د ر همين بستر  ،متخصصا ن نظامى با
همكارى برخى دانشمندان علوم سياسى و
مردمشناسان ،ادبيات جديدى توليد كردهاند
تا پيوند نزديكترى ميان پروژههاى »بازسازى
پساجنگى« ،جامعه ى مدنى و كمك هاى
بشردوستانه با نيروهاى نظامى برقرار كنند.
) (Natsios 2005كتاب راهنماى ارتش/
يگان دريايى ايــاﻻت متحد در زمينه ى
اقدامات ضد شــورش]) [٢١با پيشگفتار
ديويد پترائوس] ،[٢٢جيمز اِيمِس] ،[٢٣جان
نَگل] [٢٤و مقدمهى سارا سوال] ([٢٥كه در
سال  ٢٠٠٧منتشر شد ،توجه بسيارى را به
خود جلب كرد .در سال  ،٢٠٠٨اين كتاب
دو ميليون بار دانلود شــدsee Biddle ).
 (2008, pp. 347–٣۵٠در تاريخ صنعت
نشر دانشگاهى ،اين نخستين بار بود يك
ناشر دانشگاهى كتاب راهنماى ارتش را
منتشر مىكرد.
بذر ايدهى همكارى ارتش و جامعهى مدنى
در

اطﻼحات ارائه كرد ،كه از مراكش تا پاكستان زنان براى داشتن زندگى امن ،برابر ،آزاد و
عادﻻنه دهههاست به طول انجاميده است.
را پوشش مىداد.
وِلدِن در مطالعه ى تطبيقى فرامليتى خود
زكى سليم] [٢٩در اين مورد مىگويد:
دربارهى واكنش دولتهاى دموكراتيك به
»MEPI
خشونت عليه زنان مىنويسد:

او ادعــا مى كند ،كه

MEPI

«

)(Salime 2010; 2011, pp. 215, 218
از اين رو ،جامعهى مدنى و سازمانهاى
مردمنهاد ،به خصوص سازمانهاى مردمنهاد
زنان به محل برپايى دموكراسى سرمايهدارانه
تبديل شدند؛ جايى كه حاكميت مطلق
مــردســاﻻرى خود را از نو با حاكميت
مطلق بازار/خصوصىسازى مردساﻻرانه و
دموكراسى سرمايه دارانه تنظيم مى كند تا
شرايط سركوب و استثمار زنان را تقويت كند.
)به منظور مطالعهى نقدى جامع بر مردمنهاد
كردن جنبش زنان در فلسطين ،پس از پيمان
صلح اسلو ،نگاه كنيد به ;Abdo 2010

)(Weldon 2002, p. 19
او تاكيد مى كند ،كه بدون وجود جنبش
قدرتمند زنان ،اين سطح از سياستگذارى
و اصﻼح قانونى حاصل نمى شد,٢٠٠٢ ).
 (P.61در مقدمهى مجموعهى اثرگذار »رنگ
خشونت«] [٣٠مىخوانيم:

(Hanaﬁ and Tabar 2003

موقعيت زنان در درون و ميان جوامع
گوناگون متفاوت است و در عين حال كه ما
)Women of Color
بايد چيزهاى زيادى دربارهى ميزان فجايعى
(Againﬆ Violence 2006, p. 1
بياموزيم كه عليه زنان در هر جامعهاى رُخ
داده ،ﻻزم است دو بحث صورت گيرد .كنايه از »تخصصى شدن« و »كار با دولت«
نخست اين كه ،واكنش دولت به درخواست كه به آن اشاره شد ،در بحث فعلى اهميت

) (Natsios 2005, p 4انتشار اين سند
توجهها را به سوى »آژانس اياﻻت متحده
براى توسعهى بينالمللى«]،(USAID) [٢٧
يعنى همان بازيگر اصلى پروژههاى بازسازى
پس از جنگ در افغانستان و عراق ،جلب
كرد .بر اساس راهب ُرد »دفاع ،ديپلماسى و
توسعه«) (٢٠٠٢در همان سال ،دولت بوش
يك طرح مادر به نام »ابتكار مشاركت
خاورميانه«]  (MEPI ) [٢٨را با هدف
نگاه  -دفتر سى و هشتم
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دارد .مطالعات فمينيستى انتقادى حاكى از آن
هستند ،كه عضويت جنبش زنان در نهادهاى
دولتى و بينالمللى از جمله بانك جهانى،
صندوق بينالمللى پول ،بنگاههاى برابرى
جنسيتى وابسته به سازمان ملل ،يا ديگر
بنيادهاى خيريه ،از دههى  ١٩٧٠اين جنبش را
در سراسر جهان سياستزدوده ،نهادىسازى
شده ،بروكراتيزه و چندپاره كرده است.
دستور كار امپرياليستى وارد /صادركردن
شبكه هاى مردساﻻر ،شامل انجمن ها،
سازمانهاى مردمنهاد و بنگاههاى بشردوستانه،
موسسههاى مذهبى ،نيروهاى نظامى و امنيتى،
و نيز سازمانهاى فرهنگى ،چنان به فراملى
شدن مردساﻻرى سرمايهدارانه منجر شده كه
راه گريز ناچيزى براى زنان باقى مانده است.
ديگر اين كه از زمان حملهى تروريستى عليه
آمريكا در يازدهم سپتامبر  ٢٠٠١و جنگهاى
متعاقب آن در خاورميانه و آفريقاى شمالى،
جنگهاى امپرياليستى سركوب و استثمار
زنان را به نحوى بى سابقه در تاريخ به
هم پيوند دادند .اين جنگها ،بىعدالتىها،
اختﻼف نظرها و تضادهاى قبيلهاى ،مذهبى،
ملى و فرقهاى پيش و پسا استعمارى را احيا
كردند و وجههاى تازه به آنها بخشيدند.
مذهبها در زندگى عموم افراد مركزيت
يافتهاند و در پى آن فضاى سكوﻻر به طور
جهانى هر روز كوچكتر مىشودAmireh).
(2012; Moghissi 2013
دكترينهاى مذهبى ،از اسﻼم تا مسيحيت
گرفته تا يهوديت يا هندوئيسم بر بدن،
سكسواليته و جنسيت زنان حُ كمرانى مىكنند.
رژيمهاى »آپارتايد جنسيتى« در عربستان
سعودى )از زمان پايهگذارى در سال ،(١٩٣٢
ايران )از سال  (١٩٧٩و افغانستان و عراق
)از سال  (٢٠٠٣پايهگذارى شدهاند .حقوق
زنان به طور مداوم نقض مىشود ،حقوقى از
قبيل حق مالكيت ،وراثت ،حضانت فرزند،
يا انتخاب آزاد در ازدواج ،حقوق بارورى،
آموزش ،استخدام ،سفر و زندگى به دور از
آزار جنسى در خانه ،مدرسه ،محل كار يا
خيابان .تجاوز گُسترده ،آزار جنسى ،قتل
ناموسى] [٣١يا تحقير و تخريب در روابط
اجتماعى و كُنش هاى مذهبى و فرهنگى
غالب روزمرهى زنان ،جاى گرفته است.
)(Bennoune 2013; Reed 2002
گــروه هــاى مذهبى هم پيمان شدند تا
دستاوردهاى بيش از يك قرن مقاومت زنان
در برابر سُ لطهى مردساﻻرانه و استعمارگرانهى
سرمايهدارى را متوقف كنند ،در آن وقفه
نگاه  -دفتر سى و هشتم

ايجاد كنند ،و حتا آنها را وارونه سازند.
گروههاى متحد مذهبى در كنفرانسهاى
تحت پوشش سازمان ملل دربارهى زنان
از دههى ) ١٩٧٠مكزيك١٩٧٤ ،؛ كپنهاگ،
١٩٨٠؛ نايروبى١٩٨٥ ،؛ پكن (١٩٩٨ ،مطالبات
زنان مبنى بر دسترسى ايمن و آزاد به سقط
جنين ،پيشگيرى از باردارى ،و حق ازدواج
با همجنس را به زير كشاندهاند .نمايندگان
دولتها در اين جلسات مفاهيم »فرهنگ« و
»گوناگونى« را پيش كشيدند تا مردساﻻرى
»محلى« و »خــاص« خود را مشروعيت
بخشند .بخشهاى مختلف دولت يا جامعهى
مدنى با به كار بردن منطق »اعتبار فرهنگى«
در كنار رتوريك ضد امپرياليستى و گاه ضد
غربى تا حق آن دولت -ملت را براى ا ِعمال
اقدامات زنستيزانه حفظ كنند.
ويژگى امپرياليسم امروز ،همگرايى روابط
داخلى و بينالمللى آن است .براى مثال
»جنگ با تروريسم« مصداق هم پوشانى
اَشكال داخلى و بينالمللى هموابسته در
نظارت كردن ،نژادىسازى ،به زندان انداختن
و ادارهى پليسى استFeldman et al.).
 (2011تاكيد بر اين است ،كه عموم مردم
 به خصوص زنان ،جوانان ،مردمان غيربومى ،فقرا و رنگينپوستان -به ميانجى ساز
و كارهايى مثل »جنگ با تروريسم« و »جنگ
با مواد مخدر« منضبط و مجازات شوند.
آنجﻼ ديويس در اين مورد مىگويد» :مجتمع
صنعتى زندان ضميمهى جديد مجتمع صنعتى
نظامى است (١٩٩٨)«.منضبطسازى ساز و
برگ دولت به طور گُستردهاى خصوصى و
نظامى شده است و تامين امنيت و به زندان
انداختن مردم را به امرى منفعتطلبانه بدل
كرده است.
زنان مهاجر و پناهنده ،قاچاق جنسى زنان،
سيم خاردار كشيدن ميان مرز اياﻻت متحد و
مكزيك ،يا برپايى »ديوار حائل« در اسرائيل و
»عادى نشان دادن« حق حكومت براى تامين
امنيت شهروندا ِن گذرگاه مرزى يا در مدارس،
همه از صورتهاى خشونت جنسيتزده و
نژادى شده هستندShalhoub-Kevorkian).
(2009
سياست »جنگ با تروريسم« دارايــى
عمومى را جذب مىكند و بحران اقتصادى
سرمايهدارى مردساﻻرانه را با استفاده از
فرايند خصوصىسازى بهبود مىبخشد .جنگ
با تروريسم »مُدلى خشونتآميز براى ثبت
نظم و قانون در نظم اجتماعى سرمايهدارى-
امپرياليستى بىقانون است؛ همان كه كالين

١٢٣

دايــان] [٣٢در موردش مىگويد» :
«](Dayan 2011) [٣٣
او دنبالهى ميراث بردهدارى را در امكانات
زندان سوپرمكس اياﻻت متحد پى مىگيرد و
نشان مىدهد چگونه نظام قانونى راه را براى
سوءرفتارهاى اياﻻت متحده در امورى مثل
شكنجه و مجازات در زندانهاى ابوغريب
و خليج گوانتانامو هموار كرده بود).همان
منبع( اين سياست توجه خود را از مسئوليت
دولت براى تامين امنيت انسانى به تروريسم
معطوف كرد .و از اين رو ،زنان ،مهاجران
و پناهندههايى را كه مورد تبعيض نژادى و
جنسى واقع شدهاند و اغلب در حال فرار از
مناطق جنگى هستند ،هدف قرار داد.
زنان به شدت مخالف اين شبكهى پيچيدهى
مردساﻻرى هستند و عليه آن مبارزه مىكنند.
مقاومت ،شجاعت و انعطافپذيرى آنها،
شگفتانگيز است .زنان به نيروهاى نظامى
پيوستند و در جنگ هاى نظامى شركت
كردند؛ آنها در نقش جنگاوران ،بمبگذاران
انتحارى ،مددكاران اجتماعى كمپ هاى
پناهندگان ،سازماندهندگان اجتماعى ،فعاﻻن
اجتماعى صلح ،رفسنيك] ،[٣٤امدادگران
بشردوست ،رهبران اعتراضها و تظاهرات
و بسيارى موقعيتهاى ديگر ظاهر شدند.
نكته اين است ،كه آنها »قربانى« نيستند؛
مشاركت مىكنند ،اعتراض مىكنند ،اختﻼف
عقيده دارند و مقاومت مىكنند تا امپرياليسم
و خشونتهاى آن را پايان دهند.
ضد امپرياليسم :يك گُ سست انقﻼبى
فمينيستى
زنان و دختران ،روز و شب ،در برابر
تعرض هاى فيزيكى ،جنسى ،احساسى،
فرهنگى ،مذهبى يا اقتصادى از خود محافظت
مىكنند و اين بار را در سراسر عمر به دوش
مىكشند.
سرمايهدارى شبكهى پيچيدهاى از مردساﻻرى
را بنا نهاده تا انباشت سرمايه را تسهيل كند
و نظارت اجتماعى را در دست داشته باشد.
مردساﻻرى سرمايهدارانه رابطهى متعارض
و متناقضى با زنان دارد .زنان نيروهاى
اجتماعىاند ،كه بايد مديريت شوند و با آنها
تعامل برقرار شود و در عين حال بايد بر
آنها نظارت داشت ،مجازات كرد و بر آنها
انضباط اعمال كرد .اگر عميق تحليل كنيم،
در »پروژهى جنسيت« مربوط به امپرياليسم
مردساﻻر ،به رغم وجود گوناگونى ظاهرى،
متوجه هم گونى چشم گير آن مى شويم.
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مردساﻻرى امپرياليستى ،جنبشهاى زنان در
جهان را چندپاره كرده و آنها را به كمك مالى
وابسته ساخته است؛ دو نيروى بنيادگرايى و
امپرياليسم ،هدايت »پروژهى جنسيت« را در
دست گرفتهاند ،گرچه با هم مخالفتهايى
مىكنند تا توجهها را از نزاع بر سر سركوب
و استثمار زنان منحرف كنند .دو نيروى
جنگافروز امپرياليسم و بنيادگرايى ،زنان را
با اجبار وارد چهارچوب نقشهاى خانوادهى
مردساﻻر ،شامل مادرى ،اخﻼق مدارى و
نجابت ،ناسيوناليسم و كُنشهاى فرهنگى
مىكنند تا خشونت جنسيتى را تقويت كنند.
آنها ساز و برگ مجازات و نظارت بر بدن و
سكسواليتهى زنان را با ابزارهايى مثل »جنگ
با تروريسم« » ،جنگ با مواد مخدر« ،شكنجه
و مراقبت ،فراملى كردهاند.
در چنين موقعيتى ،برخى نظريهپردازان بر
اين عقيدهاند كه امپرياليسم در فرايند تبديل
شدن به نظامى جديد با نام »امپراتورى« است
كه خصيصهى آن از بين بردن مرزها و زايل
كردن نظام دولت -ملت و در نتيجه رها
كردن امپراتورى )و امپرياليسم( بدون رهبر و
مركزيت است(Hardt and Negri 2000).
در سناريوى خوشبينانهى پساامپرياليستى،
قــدرت مطلق بى قلمرو مى شود و فضا
براى قدرت مانور كار ،سيال بودن سرمايه،
مهاجرت مداوم و سازمان دهى در سطح
بينالمللى باز مىشود .در بستر »افول« دولت-
ملت ،ﻻزم است كه انسانها به روياى ساخت
جهانى واقعيت بخشند كه به دزدى و چپاول
پشت مىكند و به سوى برابرى و عدالت در
حركت است .توسعه در دههى نخست اين
قرن اشاره به سمت ديگرى دارد.
گرچه نظم جهانى در حال دگرگونى مدام
است ،اما دولتهاى سرمايه دار كنونى -
همچون گذشته -نياز به عبور از مرزهاى
ملى را )با هدف انباشت سرمايه( با ضرورت
حفظ جنبههاى اثرگذارى )از طريق جنگ و
تصرف( تركيب مىكنند .عرصهى جهانى،
آشفته و نابسامان است .مىتوانيم چنين نتيجه
بگيريم ،كه انفجار جهانى خشونت عليه زنان
با سرمايهدارى مالىِ فزاينده در سه دههى
اخير مقارن شده است و به طور چشمگيرى
به خشونت جهانى شده عليه كُل بشريت
شباهت دارد.
اجتماعى كردن توليد و خصوصى سازى
)باز(توليد در مركز صورتهاى خشونت
امپرياليستى كنونى قرار دارد .آن چه در
معرض خطر قرار دارد ،تشكيل يك جنبش
نگاه  -دفتر سى و هشتم

جهانى زنان است كه خود را از بند نيروهاى  :John Nagl -٢٤سرهنگ دوم ارتش آمريكا
مهاركننده ى اصﻼح طلبى ،نسبى گرايىSarah Sewall -٢٥ ،
ذاتگرايى و عملگرايى رها كند و عرصهاى -٢٦
براى انقﻼبى تازه و دگرگونى اجتماعى مهيا Bus h Ad miniﬆration Na tio na l
Security Strategy
سازد.
-٢٧
***
U S A g e n c y f o r I n t e r na t io na l
Development

پانوشتها:

defacing -١
hiﬆoricised -٢
colonization -٣
universal -٤
particular -٥
Zillah Eisenﬆein -٦
Maria Mies -٧
war-on-women -٨
violence of scale -٩

-٢٨

Middle Eaﬆ Partnership Initiatives
Zaki Salime -٢٩
The Color of Violence -٣٠
honor killing -٣١
Colin Dayan -٣٢

-٣٣

The Law Is a White Dog: How Legal
Rituals Make and Unmake Persons

عنوان كتابى از كالين داي ِن در مورد اين كه
-١٠
چگونه دولتها با ا ِعمال قانون ،انسانيت را
violence of intensiﬁcation
زير پا مىگذارند.
Agrarian labour -١١
 -٣٤گروههاى مترقى مقاومت ،كه از جوانان
:comfort women -١٢
به زنانى اطﻼق مىشود ،كه به عنوان بردهى يهودىاى تشكيل شده كه ضمن اعتراض به
جنسى در جنگ جهانى دوم توسط سربازان اشغال فلسطين ،حاضر به پيوستن به ارتش
ارتش سلطنتى ژاپن مورد تجاوز قرار اسراييل نيستند و به سربازى اجبارى تن
نمىدهن .در نتيجه ،به زندان مىروند و از
گرفتهاند.
بسيارى امكانات دولتى محروم مىشوند.
Maximum Security Prison -١٣
re-primordialisation -١٤
برگرفته از» :بيدار زنى«
feminisation -١٥
Cynthia Enloe -١٦
The World’s Women -١٧
cyberﬆalking -١٨
:Happy slapping -١٩
نوعى قلدرى و آزار گروهى به فردى غريبه،
كه توسط گوشى موبايل ثبت مىشود تا به
صورت آنﻼين منتشر شود.
:Teledildonics -٢٠
استفاده از فنآورى واقعيت مجازى ) (VRيا
اينترنت براى مخابره كردن تعامل جنسى ،با
استفاده از ابزار لمسى كه براى تداعى حس
فيزيكى ساخته شدهاند و نيز اسباببازىهاى
جنسى الكترونيكى كه مىتوان از راه دور آنها
را هدايت كرد.
-٢١

U.S. Army/Marine Corps
Counterinsurgency Field Manual
 :David H. Petraeus -٢٢ژنــرال

چهارستارهى ارتش آمريكا
 :James F. Amos -٢٣افسر نيروى دريايى
ارتش آمريكا

١٢٤
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برگی

از

تاریخ

بانگ رسای آ ز ادی و برا بری زنان!
در روز هشتم مارس  ،١٩٧٩هجدهم اسفند  ،٥٧هزاران هزار زن ،دوش به دوش مردانى
هم راه ،عليه فرمان حجاب اجبارى خمينى به خيابان ها سرازير شدند .زنانى از هر قشر
و طبقه ،با حجاب و بى حجاب ،دانش گاهى و خانه دار ،مادر و دختر ،دست در دست
هم ،در كنار مردانى يار ،فقط يك روز پس از فرمان خمينى به حجاب اجبارى ،خطر
را به جان خود حس كردند و به طور خودانگيخته ،بدون سازمان دهى كافى ،براى
دفاع از حق خود در تعيين آن چه مى خواهد و آن چه نمى خواهند ،دست به تظاهرات
زدند .زنانى كه در انقﻼب ،حضورى فعال داشتند و خواهان تحوﻻت اجتماعى و در
راس آن ،آزادى و برابرى با مردان بودند ،در اعتراض به فرمان حجاب اجبارى" ،ما
انقﻼب نكرديم تا به عقب برگرديم" را با جان دل فرياد مى زدند .اين تظاهرات ،و
اعتراضات متعاقب آن ،مورد تهاجم دار و دسته هاى چماق دار حزب الهى قرار گرفت
و سرانجام به فرمان »ضد انقﻼب« برخاسته از انقﻼب آن ها سركوب شد .از پس اين
سركوب ،حجاب اجبارى زنان معمول شد و از پس آن ،قدم به قدم ،تمامى احكام
قرون وسطايى اسﻼمى بر جان و سرنوشت نيمى از مردمان يك جامعه ى انقﻼب
كرده چنگ انداخت و نه فقط آن ها ،زنان ،كه كُل جامعه را زير سيطره ى سخت و
سنگين خود اسير كرد.
سالها پس از آن روزها ،و در حالى كه خواست آزادى و برابرى در دل زنان و مردان
ما هر چند به خون نشسته ،اما نمرده است ،جا دارد يادى داشته باشيم از آن روزها؛
از آن چه گذشت؛ از چگونگى برقرارى فرمان حجاب اجبارى خمينى؛ و از زنان
آزاده اى كه با خروش خود يك برگ ارزنده و فراموش نشدنى در تاريخ مبارزات
زنان براى آزادى و برابرى را رقم زدند.
آن چه درباره ى روزهاى منتهى به هجدهم اسفند  ٥٧و پس از آن مى خوانيد ،در واقع
عكس هايى است كه يا توسط شركت كنندگان در حوادث آن روزها گرفته شده و يا
توسط كسانى كه به پژوهش آن روزها پرداخته اند ،ثبت شده است.

تهيه و تنظيم :پوران نوايى

نگاه  -دفتر سى و هشتم
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اسد سيف ،نويسنده ،كه درباره ى وقايع آن
روزهاى پُر شور و پُر تنش تحقيق كرده است،
در »شهرزاد نيوز« مى نويسد :در پانزدهم اسفند
سال  ،٥٧هنوز چند هفتهاى از سقوط رژيم
شاهنشاهى نگذشته بود ،كه خمينى طى انتقاد
شديدى از مهندس بازرگان ،نخستوزير دولت
موقت ،اعﻼم داشت" :شنيدهام وزارتخانهها
همان طور است كه در زمان طاغوت بود...
وزارتخانههاى فعلى غيراسﻼمى است .اﻻن
در وزارتخانهها – اين را مى گويم كه به
دولت برسد -آن طور كه براى من نقل مى كنند
باز همان صورت زمان طاغوت را دارد .در
وزارتخانه ى اسﻼمى نبايد معصيت بشود.
در وزارتخانه ى اسﻼمى نبايد زنهاى لخت
بيايند .زنها بروند ،اما با حجاب باشند .مانعى
ندارد بروند كار بكنند ليكن با حجاب شرعى
باشد ،در حفظ جهات شرعى باشد ...دولتى
كه مى گويد دولت اسﻼمى هستم ،نبايد تحت
تاثير واقع شود"...
سخنان خمينى اعتراضى خودجوش را در ميان
زنان دامن زد .زنانى كه با تمام وجود در انقﻼب
شركت داشتند و براى آزادى و برابرى جنگيده
بودند ،حال احساس مى كردند كوشش به عمل
مى آيد تا به كنج خانه فرستاده شوند" .حجاب
و حفظ جهات شرعى" آن مى توانست گام
نخست باشد در تحكيم فرودستى زنان بر
اساس احكام شريعت .احساس خطر همگانى
بود .زنان به شامه ى تيز خويش دريافته بودند،
كه نبايد در برابر اين گستاخى سكوت اختيار
كرد .پس در هفدهم اسفند به خيابانها ريختند،
به تظاهرات برخاستند ،مدارس دخترانه تعطيل
شد ،صفهاى دانشآموزان به سوى دانش گاه
تهران كه پايگاه مستحكم انقﻼب بود ،سرازير
شدند .همه جمع شدند؛ دانش جو ،پرستار،
كارمند ،خانهدار ،آموزگار ،دست در دست
هم به سوى راديو تلويزيون و كاخ دادگسترى
روان شدند تا مخالفت خويش با حجاب
اجبارى اعﻼم دارند .عمده ى خواستهاى
زنان عبارت بود از" :حق آزادى پوشش"،
"دست مزد برابر در برابر كار برابر" .شعار
غالب زنان نيز در اين روز عبارت بود از" :ما
حقوق برابر مى خواهيم"" ،در طلوع آزادى
جاى آزادى خالى".
چماق داران حزباﷲ اما بيكار ننشستند ،يورش
به زنان را سازمان دهى كردند ،در پناه نيروهاى
پاسدار با زنجير و چماق و مشت و لگد و حتا
اسلحه به جان معترضين افتادند ،و با شعار "يا
روسرى يا توسرى" ،زدند و زخمى كردند و
وحشت آفريدند.

نگاه  -دفتر سى و هشتم

يورش به زنان بى حجاب البته از همان
روزهاى انقﻼب كم و بيش به چشم مى خورد.
با شكست رژيم شاه ،حزباﷲ پوشش اسﻼمى
را براى زنان ﻻزم مى دانست .همينها بودند
كه در شانزدهم اسفند در تهران پوشش زنان
را در ورود به ادارات كنترل مى كردند .اين
خود زمينهاى بود در اعتراض عمومى به اين
امر .زنان احساس خطر مى كردند و به خوبى
حدس مى زدند ،كه محدوديتهاى بيش ترى
اعمال خواهد شد .خمينى در دومين هفته
پس از انقﻼب فرمان داد ،هر آن چه را كه با
احكام اسﻼم در تضاد است ،از قوانين مدنى
كشور حذف كنند .در همين راستا بود كه قانون
حمايت خانواده به حالت تعليق در آمد و سقط
جنين ممنوع شد.
هيچ گروه و يا سازمانى در دو روز نخست،
رهبرى و هدايت خيزش زنان را بر عهده
نداشت .اعتراض ها در جمع هاى كوچك
شكل مى گرفت و سپس به سوى دانش گاه
تهران ،كه در واقع سنگر انقﻼب بود ،سرازير
مى شدند .روز سوم عدهاى حركت به سوى
كاخ دادگسترى را پيشنهاد كردند .در آن جا
قطع نامهاى نيز خوانده شد كه در مطبوعات
انعكاس يافت ،ولى راديو تلويزيون دولتى
واقعيت موضوع را سانسور كرد .نتيجه آن
كه دولت مردان اندكى عقب نشستند و اين
خود باعث شد تا از اوج اعتراضها كاسته
شود .خوشبينى ،دامچالهاى شد كه زمينه
را براى سركوب فراهم آورد .عدم پشتيبانى
سازمانهاى چپ مزيد بر علت شد .بيش از
نيروهاى چپ ،اما سكوﻻرهايى مقصرند كه
به عنوان ملىگرا و يا ملى -مذهبى با قدرت
حاكم در رابطه بودند .با اين همه نمى توان يك
جانبه حكم صادر كرد ،زيرا ناآگاهى جامعه
خود بزرگترين علت بود.
پوشش عدهاى از تظاهركنندگان بهانهاى شد
در دست كسانى تا اعﻼم دارند كه اين زنان
همانهايى هستند ،كه در دفاع از قانون اساسى
در زمان نخستوزيرى بختيار به خيابانها
آمده بودند ،كسانى كه "عامل امپرياليسم" و
"طرف دار سلطنت" هستند .برچسب هايى
مشابه در تضعيف و فروكش كردن جنبش نقش
داشتند ،به ويژه اين كه تلويزيون و مطبوعات
دولتى به شيوهاى عوامانه عكسهاى كسانى
از شركت كنندگان در تظاهرات را كه لباسى
شيك بر تن داشتند و آرايش كرده بودند،
برجسته كرده بودند.
جنبش اعتراضى زنان عليه حجاب اجبارى
متاسفانه بيش از پنج روز دوام نداشت.
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ساز مان هاى سياسى ،ا ز چپ ها گرفته
تا ملى گراها در كُليت خويش ،در برابر
خواست هاى به اصطﻼح بنيادين انقﻼب،
اعتراض و خيزش زنان را به هيچ گرفتند و نه
تنها به دفاع از آن برنخاستند ،بلكه در مخالفت
با آن موضع گرفتند .عده ى مردانى كه در اين
راه هم گام و هم راه زنان شدند نيز بسيار
اندك بود .نتيجه آن كه جنبشى خودجوش در
تنهايى خويش و ناآگاهى جامعه سركوب شد.
مى بايست سالها مى گذشت تا پى به اشتباه
خويش ببريم و بپذيريم كه اجبارى كردن
حجاب گام نخست بود در تحكيم مساله ى
تبعيض جنسيتى در ايران.
خيزش زنان همزمان بود با تدارك برگزارى
نخستين مراسم روز جهانى زن در ايران پس
از انقﻼب .اين خود باعث شد تا بسيار كسان
به اشتباه آن دو رويداد را يكى بپندارند و
سرچشمه ى واحدى را براى آنها در نظر
گيرند .گذشت زمان تقويت اين فكر را
دامن زد .در آن زمان هنوز سازمان مستقلى
از زنان وجود نداشت .آنانى كه براى تدارك
مراسم هشت مارس مى كوشيدند ،مستقيم
و غيرمستقيم وابسته به يكى از سازمانهاى
سياسى بودند .مساله ى زن و ستم جنسى
براى بيش تر اين گروهها مطرح نبود و چيزى
حاشيهاى به شمار مى آمد.
به نظر اسد سيف ،هر چند خيزش خودجوش
زنان در اسفند سال  ٥٧در "اعتراض به حكم
آيتاﷲ خمينى مبنى بر رعايت حجاب اسﻼمى
به درازا نكشيد و در نطفه خفه گشت ،ولى
تجربهاى گران بار بود در مبارزات زنان در دفاع
از هستى جنسيتى خويش ،"...كه در بُعد جهانى
نيز از هم بستگى زنان ديگر كشورها برخوردار
شد .دل بستگى شورانگيز فمينيستهاى جهان
به انتشار اعﻼميه و يا بازتاب خبرها محدود
نماند .عدهاى از آنان شتابان راهى ايران شدند
تا با حضور خويش در اين جنبش بزرگ،
هم بستگى خود را با آن اعﻼم دارند" :وقتى
زنان ايرانى زنجيرهاىشان را پاره مى كنند،
همهى زنان جهاناند كه هم راه آنها به پيش
مى روند ".همآنان بودند كه از اين روزها فيلم
و خبر تهيه كردند ،گزارش براى نشريات
غربى نوشتند و بعدها خاطرات خود را كتاب
كردند .زنان جهان در دفاع از زن ايرانى در
سراسر جهان غرب ،از پاريس ،رُم ،ميﻼن،
مادريد ،بارسلون و بروكسل گرفته تا مونترال،
ونكور ،واشنگتن و نيويورك به پا خواستند،
تظاهرات برپا كردند ،و اعﻼم داشتند كه "ما
همه ايرانى هستيم" و "پيكار زنان براى آزادى
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مرز نمى شناسد".
در همين ايام است كه »كميته ى بينالمللى حق
زنان« در پانزدهم مارس ) ٧٩بيست و چهارم
اسفند  (٥٧در حمايت از جنبش زنان در ايران،
در پاريس بنيان گرفت .اين كميته كه رياست
آن را سيمون دوبووار بر عهده داشت و شمارى
از چهرههاى آشناى جنبش فمينيستى اروپا در
آن حضور داشتند ،در نوزدهم ماه مارس هياتى
هجده نفره را به ايران اعزام داشت .اينها،
روزنامهنگار ،عكاس ،سينماگر ،نويسنده و
دانش گاهيانى از فرانسه ،ايتاليا ،آمريكا ،آلمان و
همچنين زنى فمينيست از مصر بودند .همه ى
اينان از جمله شخصيتهاى شناخته شده ى
جنبش زنان در غرب به شمار مى رفتند .اين
عده به جمعى از زنان فمينيست آمريكايى در
تهران پيوستند ،كه از چند هفته پيشتر در ايران
حضور داشتند.
اسد سيف مى نويسد" :فمينيسنتهاى جهان
شگفت زده شاهد بودند كه زنان ايرانى
نمى پذيرفتند به نام انقﻼبى كه خود فعاﻻنه
در آن حضور داشتند ،تن به احكام ارتجاعى
آيتاﷲها بدهند .آنان به درستى يادآور مى
شدند :براى اولينبار در تاريخ انقﻼبها زنانى
پيدا شده بودند ،كه مى گفتند :ما نمى خواهيم
فراموش شدگان انقﻼب باشيم و نمى توانيم
به نام انقﻼب هر چيزى را بپذيريم .در
انقﻼبهاى گذشته چنين اتفاقى نيفتاده بود...
اين همه باعث مى شد ،كه ما با شور و شوق
مبارزهى زنان ايران را دنبال كنيم".
خﻼف خبرهايى كه نشريات غربى از جنبش
زنان ايران و حضور فمينيستهاى غربى در
اين كشور مى نوشتند ،در نشريات داخل كشور
هيچ خبرى از اين حضور به چشم نمى خورد.
هيات اعزامى با عدهاى از بلندپايگان دولتى،
مسئولين كشور و آيتاﷲ خمينى ديدار به
عمل آورد .در طى همين ديدارها بود كه بر
سر رعايت و يا عدم رعايت حجاب در ميان
گروه اختﻼف پيش آمد .تنى چند مخالف آن
بودند و به حق مى گفتند عليه حجاب اجبارى
به ايران سفر كردهاند ،بر اين اساس هيچ لزومى
براى رعايت حجاب نمى ديدند .و عدهاى آن
را موجه مى دانستند ،زيرا ديدار با خمينى و
ديگران انگار به هر دليلى برايشان مهمتر از
همه چيز بود .اختﻼفهاى موجود در نشريات
غربى بازتاب يافت و بحثى را دامن زد كه
نتيجه ى آن همانا در راستاى فروكش كردن اين
حركت بينالمللى بود .نتيجه آن كه" :بيش تر
حزبها و سازمانهاى چپ ،ميانه و راست
و نيز بسيارى از گرايشهاى روشن فكرى و
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سياسى  -چه در ايران و چه در جهان  -از درك
حقانيت و ظرفيت اين جنبش ناتوان ماندند و
از آن روى برتافتند".
حكومت انقﻼب نيز حضور اين گروه را
در ايران نتوانست تحمل كند .وزارت امور
خارجه در تدارك حكم اخراج كيت ميلت
) ،(Kate Millettفمينيست آمريكايى ،كوشيد
و عباس اميرانتظام ،سخن گوى دولت موقت،
در جلسهاى اعﻼم داشت كه او به زودى از
ايران اخراج خواهد شد .كيت ميلت فرداى
آن روز به هم راه دوست اش سوفى كر در
هتل بازداشت مى شود ،پس از بيست و چهار
ساعت زندان ،آنان را در فرودگاه مهرآباد
سوار هواپيما كرده ،از ايران بيرون مى رانند.
او در فرودگاه در پيامى به زنان ايران اعﻼم
مى دارد" :در آستانه ى خروجم ،خروجى پيش
از موعد و بى دليل كه به من تحميل شده است،
تمام مهر ،هم بستگى و تحسينام را در برابر
شهامت و ايستادگىتان در نبرد براى آزادى
ابراز مى دارم؛ آزادى براى خودتان و آزادى و
عدالت براى مردمتان".
ميلت در اين ميان تنها كسى است كه در
بازگشت به آمريكا ،خاطرات خويش را از
حضور در ايران به شكل كتابى تحت عنوان
»به ايران رفتن« منتشر نمود ،كه استقبال از آن
باعث شد به چند زبان نيز ترجمه گردد .كتاب
ميلت ،كه در واقع سفرنامه ى اوست به ايران،
چون كمى پس از بازگشت به نيويورك به
تحرير درآمده و هدف نويسنده "ثبت دادهها"
بوده ،تازگى داشت و يكى از "دقيقترين و
جامعترين گزارش تاكنونى دربارهى خيزش
پنج روزه ى زنان تجددخواه و مبارز تهران
است ".او به هم راه زنان معترض در همه
جا حضور داشت؛ در دانش گاه تهران ،كاخ
دادگسترى ،استاديوم نصيرى ،نخستوزيرى،
تظاهرات خيابانى ،هم راه با زنان ايرانى در
خانههاشان و سخن رانىها.
متاسفانه اين اثر بى نظير تا كنون به زبان فارسى
منتشر نشده است .ترجمه ى بخشهايى از آن
به هم راه ترجمه ى گزارشهاى ديگرى كه
اعضاى اين گروه و يا نشريات غربى از جنبش
زنان در ايران نوشتهاند ،در كتاب »هم بستگى
جهانى« ،اثر مهناز متين و ناصر مهاجر ،آورده
شده است.
***
كتاب »خيزش زنان ايران در اسفند ،«١٣٥٧
كه حاصل پنج سال تﻼش و پژوهش مشترك
مهناز متين و ناصر مهاجر است ،و در دو
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جلد و هزار صفحه به خيزش شش روزه ى
زنان ايران در تهران ،آبادان ،تبريز و سنندج
اختصاص دارد ،مهم ترين و جامع ترين اثرى
است كه به شرح و توصيف روزهاى اسفند
 ٥٧و روزهاى متعاقب آن ،اميدها و آرزوهاى
زنان ،و چگونگى سركوب اعتراضات زنان و
سرانجام برقرارى »حجاب اجبارى« مى پردازد.
دفتر نخست »خيزش زنان ايران در اسفند
» ،«١٣٥٧تولدى ديگر« نام دارد و جلد دوم
»هم بستگى جهانى«» .خيزش زنان ايران در
اسفند  «١٣٥٧با روزشمارى اتفاق هاى مهم
انقﻼب ،كه به نوعى با مساله ى زنان در ارتباط
است ،با گزارشى از روز بيست و پنجم دى
آغاز مى شود :از اين روز تا به قدرت رسيدن
و تثبيت حكومت مسلمانان جديد هنوز خيلى
مانده است و تازه در فرداى همين روز است
كه شاه و شه بانو ايران را ترك مى كنند؛ اما در
همين زمان اخطار و هشدارهايى داده مى شود،
كه بايد بسيار جدى گرفته مى شدند ،ولى ما
به آن ها اهميتى نداديم و پنداشتيم و گفتيم كه
"انشاءاﷲ گربه است!"

)صفحه ى  ١٧دفتر نخست ،به نقل از
بيانيه زنان مجاهد در روزنامه ى »آيندگان«،
بيست و ششم دى (٥٧
در اين كتاب ،از شش روزى سخن به ميان
مى آيد كه در واقع اسكلت كتاب را تشكيل
مى دهد .زنان در اين شش روز براى از دست
ندادن حق هاى اندكى كه تا آن زمان به دست
آورده بودند ،هر روز و پيوسته به خيابان
مى آيند تا بزرگى و گستردگى خطرى را كه
چنين بى امان مى تازد و پيش مى آيد ،به همه
نشان بدهند و پشتيبانى مردان و گروه هاى
ديگر جامعه را جلب كنند .زنان خطر را حس
كرده اند.
هنوز بيست و چند روز بيش تر از انقﻼب بهمن

www.negah1.com

نگذشته ،كه خمينى در مدرسه ى فيضيه ى
قم ،خطاب به نيمى از جمعيتى كه توانست
چنان رژيم سهمگين و پُر قدرتى را ساقط
كند ،خطاب به زنان آن انقﻼبى كه توانست او
را به چنين اوجى برساند مى گويد:
)صفحه ى  ٥٢دفتر نخست ،به نقل
از روزنامه ى »اطﻼعات«(
با اين سخنان تفرقه اى ايجاد مى شود .پس
زن هاى ايران دو دسته اند :اسﻼمى و با حجاب،
و غير اسﻼمى و بى حجاب! هواداران امام،
ظهر روز بعد ،چهارشنبه شانزدهم اسفند،
فرداى روزى كه اين سخن رانى شده است ،در
خيابان هاى مركزى تهران با شعار "يا روسرى
يا توسرى" به توهين و آزار زنانى كه به نظر
آنان بى حجاب هستند ،مى پردازند .آنان پس
از اين فرمان امام ،حاﻻ ديگر نيازى به پوشش
مودبانه ،فريبنده و خوش آب و رنگ "امر به
معروف و نهى از منكر" ندارند ،و از همين
روز است كه گوشزد كردن "رعايت حجاب
اسﻼمى" به زنان ،ديگر براى ماموران كميته نه
تنها وظيفه اى دينى ،كه وظيفه اى شبه قانونى،
يا بهتر بگوييم -در آن فضاى بى قانونى-
وظيفه اى قانونى مى شود.
روز نخست :شانزدهم اسفند روزنامه هاى
»كيهان« و »اطﻼعات« خبر مى دهند كه:
)صفحه ى  ٥١دفتر نخست ،به نقل از
روزنامه هاى »كيهان« و »اطﻼعات«(
اكنون زنانى كه پا به پاى مردان در كم تر از
يك ماه پيش استبدادى عظيم و گسترده را با
ريشه هايى آن چنان سترگ سرنگون كرده اند،
از اين توهين ها خشمگين و برآشفته شده و به
جنب و جوش در مى آيند و به فكر اعتراض
مى افتند.
روز دوم :هفدهم اسفند برابر است با هشتم
مارس ،كه روز جهانى زن است .جنب و
جوش زنان براى تدارك برنامه هايى براى
اين روز ،دورانديشان انحصارطلب مذهبى را
كه در كمين قدرت نشسته اند ،به چاره جويى
وامى دارد .آن ها سخت ترسيده اند كه در اين
آشفته بازار انقﻼب ،نكند چرخِ بخت شان
واژگون شود! پس سراسيمه به دفتر امام
مى روند و از او مى خواهند تا زنان خشمگين
را آرام كند .در پى چاره اى ،حجت اﻻسﻼم
اشراقى ،داماد خمينى ،پس از آن كه حرف هاى
امام را دربــاره ى رعايت حجاب اسﻼمى
تكرار و تاييد مى كند ،براى آرام كردن
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هواداران حجاب اسﻼمى -تا بيش تر از اين
وحشت آفرينى نكنند ،مى افزايد:
)صفحه ى  ٥٤دفتر نخست ،به نقل از
روزنامه ى »اطﻼعات«(
شب همان روز ،گوينده ى سرشناس تلويزيون
زمان شاه ،مريم رياضى ،با حجاب اسﻼمى در
سيماى انقﻼب اسﻼمى ظاهر مى شود و از
سوى »جامعه ى زنان انقﻼب اسﻼمى« كه گويا
همان شب آن را ساخته بودند ،خبر مى دهد
كه:

)صفحه ى ٥٥
دفتر نخست ،به نقل از روزنامه ى »اطﻼعات«،
هفدهم اسفند (٥٧
گفتيم كه هفدهم اسفند برابر است با هشتم
مارس روز جهانى زن .در اين روز بسيارى
از زنان كارمند دولت سر كار نمى روند و
نگهبانان و ماموران انتظامات جلوى ورود
بسيارى از آنان را به محل كارشان مى گيرند.
به آنان مى گويند بايد به خانه بروند و با لباس
مناسب برگردند .آخر امام گفته بود:

)صفحه ى
 ٥١دفتر نخست ،به نقل از روزنامه »كيهان«،
پنجشنبه دهم اسفند (٥٧
جدل و كشمكش در ميان زنان و ماموران
درمى گيرد و زنان "بدحجاب" از محل كارشان
در وزارت خانه ها بيرون رانده مى شوند .ماجرا
در سطح وزارت خانه ها محدود نمى ماند.
اعتراض به اداره و شركت هاى وابسته به دولت
هم كشيده مى شود .زنان به سوى دانش گاه
راه پيمايى مى كنند .كاركنان زن هواپيمايى ملى،
پرستاران ،پزشكان زن ،كارمندان زن اداره ى
مخابرات ،و دسته هاى ديگرى از زنان شاغل
در نهادهاى دولتى هم در گروه هاى كوچك و
پراكنده در خيابان هاى مركزى و شمالى تهران
به سوى دانش گاه سرازير مى شوند.
هوا سرد است .از نخستين ساعت هاى صبح،
برف باريدن گرفته و حاﻻ همه جا را پوشانده
است ،اما گرماى پيكرهاى به هيجان آمده ،سوز
سرما را به هيچ مى گيرند .زنان به قصد رسوخ
در سردى ايمان هاى نرينه ،و عقيده هاى سنگ
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شده ى باقى مانده از قرون سياه ،فريادهاى
اعتراض شان را برمى آورند و با گرمى هيجان
درون شان سرما را پس مى زنند" :نه روسرى
نه توسرى"" ،استقﻼل آزادى"" ،مى جنگيم
مى جنگيم براى آزادى" .اين صداها ،خشم
و غيرت مردان حافظ بيضه ى اسﻼم را به
جوش مى آورد و به عربده وامى دارد" :حزب
فقط حزب اﷲ"" ،ما پيرو قرآنيم ،بى حجاب
نمى خواهيم"" ،يا روسرى يا توسرى" ،تا
نشان بدهند كه از چه قماش و پيرو چه
مرام اند ،دست به ميان پايشان مى برند و با
اشاره به دستگاه نرينگى شان نشان برترى و
افتخارشان را به رُخ مىكشند و به سمت زنان
بانگ برمى دارند:
)صفحه ى  ٥٧دفتر نخست،
به نقل از هفته نامه ى »تايم« ،بيست و ششم
مارس (٧٩
نزديك دانش گاه تهران گروه بزرگى از زنان
بى چادر و روسرى كه خودجوش و بدون
برنامه اى از پيش تعيين شده شكل گرفته ،از
سوى ميدان وليعهد كه همان ميدان ولىعصر
كنونى است ،با شعارهاى "مرگ بر استبداد"،
"زنده باد آزادى" ،و "نه روسرى نه توسرى"
پيش مى آيند .ميدان بيست و چهارم اسفند
كه تازه نامش »ميدان انقﻼب« شده ،پُر است
از زنانى كه در تﻼشاند تا به سوى دانش گاه
راهى بگشايند .حزب الهى هايى كه راه را
بر آنان بسته اند ،با گردن هاى رگ برآمده و
دهان هاى كف كرده زنان را سلطنت طلب و
فاحشه مى خوانند و فرياد مى زنند" :اى زن به
تو اين گونه خطاب است ،بهترين زينت زن
حفظ حجاب است".
اما زنان آهسته ،بى تزلزل و محكم بر فشار خود
براى باز كردن راهى به دانش گاه مى افزايند و
حزب خدا را پس مى نشانند .وارد دانش گاه
مى شوند .حزب الهى ها هم وارد مى شوند و
شعار مى دهند" :مرگ بر ارثيه ى رضا كچل!"
حال هزاران دختر دانش آموز ،با شور و پُر
نشاط ،با روپوش ها و پﻼكاردهايى با نام
آموزش گاه هاشان ،شعارگويان سر مى رسند
و فضا را رنگين و دگرگون مى كنند .بحث
و جدل ها باﻻ مى گيرد .خبر مى رسد كه در
چند مدرسه ى دخترانه ،برخوردهايى ميان
مخالفان و موافقان حجاب پيش آمده است.
گروهى از زنان يك گروه سياسى كه به مناسبت
هشتم مارس در يكى از سالن هاى دانش گاه
برنامه داشته اند ،پس از پايان برنامه مى بينند
كه درهاى دانش گاه را به رويشان بسته اند.
ماموران كميته نمى خواهند ،كه معترضان
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اعﻼم موجوديت كرد).متين (١٣٧٨ ،تعدادى
از اين سازمانهاى تازه تاسيس با توجه به
فضاى باز ايجاد شده در سال  ٥٧خود را
براى برگزارى مراسم هشتم مارس آماده
مى كردند .اما شانزدهم اسفند ،پس از سخنان
آيتاﷲ خمينى ،بزرگ داشت روز جهانى زن به
مخالفت با حجاب اجبارى بدل شد»).كيهان«،
هفدهم اسفند  (٥٧صبح روز هفدهم اسفند،
راديو ايران گفت وگويى با حجت اﻻسﻼم
اشراقى ،داماد آيتاﷲ خمينى ،انجام داد .او
درباره ى نظر آيتاﷲ خمينى درباره ى حجاب
گفت:

داخل دانش گاه به زنان تظاهركننده در بيرون
دانش گاه بپيوندند .سر و صداها اوج مى گيرد.
زنان تصميم مى گيرند و پيش مى روند .عده اى
بى توجه به اخطارهاى كميته چيان از نرده ها
باﻻ مى روند .خود را به آن جمع بزرگ خيابان
مى رسانند .بانگ شادى و شوق بر هيجان و بر
اميدوارى مى افزايد .حزب اﷲ ناچار مى شود
درها را باز كند.
مهناز متين و ناصر مهاجر در آخرين فراز اين
بخش از كتاب »خيزش زنان ايران در اسفند
 «١٣٥٧مى نويسند" :زنان ايرانى با گام هاى پُر
غرور ،در ستونى بزرگ و باشكوه به حركت
درمى آيند .چنين درياى جوشان و خروشان و
كف به لب آورده اى را هيچ كس پيش از اين
نديده است .تا آن روز ،هيچ كجاى جهان در
درازناى تاريخ خود ،چنين تظاهراتى از زنان
را به خود نديده است؛ و شايد تاكنون هيچ
تظاهراتى را هم جهان به اين آسانى و ارزانى
از ياد نبرده است!"
***
نوشين احمدى خراسانى و پروين اردﻻن،
نويسنده و خبرنگار و فعال حقوق زنان ،نيز
كتابى دارند به نام »سناتور« كه بخشى از آن به
اين روزها مى پردازد .آن ها در فرازى از اين
كتاب ،آن روزهاى پُر شور را چنين توصيف
مى كنند :طى يك هفته پيش از شانزدهم
اسفند ،كه زنان پس از گذشت پنجاه سال
اختناق ،خود را براى برگزارى گرامى داشت
اولين مراسم روز جهانى زن آماده مى كردند،
نگرانى از شايعات مربوط به لغو قانون حمايت
خانواده وجود داشت .هفتم اسفند » ،٥٧كيهان«
با انتشار نامهاى از سوى دفتر امام خمينى ،خبر
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لغو قانون حمايت خانواده را اعﻼم كرد" :از
اين پس ،روى اين قانون اقدامى نشود تا لغو
آن از طريق وزارت نيز اعﻼم شود".
اما در اين ميان فقط مساله ى قانون حمايت
خانواده نبود كه مساله ى زنان را در جامعه ى
انقﻼبى آن زمان مطرح ساخت ،بلكه مساله ى
حجاب تنشهاى پديد آمده در جامعه را
شدت بخشيد .چهارشنبه شانزدهم اسفند
روزنامه ى »كيهان« در تيتر كوچكى ،به نقل از
آيتاﷲ خمينى ،نوشت:
اين جمله بخشى از
سخنان ايشان خطاب به دولت موقت مهندس
مهدى بازرگان بود.
تقارن سخنان رهبر انقﻼب با هشتم مارس ،روز
جهانى زن ،مراسم اين روز را به حركتهاى
اعتراضآميز زنان بدل كرد ...كمى پيش از
انقﻼب بيست و دوم بهمن  ،٥٧گروههاى
مختلفى از زنان گرد هم آمده بودند و گروههاى
ديگرى نيز به ويژه به دليل نزديك بودن روز
جهانى زن اعﻼم موجوديت كردند كه از
جمله ى آنها مى توان به اين انجمنها اشاره
كرد» :جمعيت بيدارى زن« و »جمعيت زنان
مبارز« وابسته به يكى از بخشهاى اتحاديه ى
كمونيستهاى ايران» ،اتحاديه ى انقﻼبى زنان
مبارز« از هــواداران سازمان طوفان )متين،
» (١٣٧٨جمعيت زنان دموكرات« وابسته به
حزب توده» ،انجمن رهايى زنان« وابسته به
سازمان اتحاد كمونيستى» ،كميسيون زنان
جبهه ى دموكراتيك« وابسته به جبهه ى
دموكراتيك ملى )فرهنگ توسعه ،شهشهانى،
 (١٣٧٦و همچنين »كميته براى ايجاد سازمان
مستقل دموكراتيك و سراسرى زنان ايران«،
كه در فروردين  ٥٨با عنوان »اتحاد ملى زنان«

١٢٩

او درباره ى اقليتهاى مذهبى نيز با اشاره
به اين كه مورد احترام هستند ،گفت:
)همان(
سخنان اشراقى نه تنها زنان معترض را آرام
نكرد ،بلكه به اوجگيرى اعتراضات عليه حجاب
اجبارى دامن زد .راه پيمايى اعتراض به حجاب
اجبارى با حمله به زنان بى حجاب هم راه
شد و در برخى از ديگر نقاط تهران نيز زنان
بى حجاب مورد حمله قرار گرفتند .از همان
زمان بود ،كه شعار "يا روسرى يا توسرى"
باب شد).همان( با اوجگيرى اعتراضات زنان،
آيتاﷲ طالقانى براى حل مساله به ميدان آمد
و اعﻼم كرد ،كه به زودى يك سخن رانى راديو
تلويزيونى ايراد مى كند).همان( با وجود اين،
زنان به اعتراضات خود ادامه دادند .جمعى
از زنان پس از تجمع در دانش گاه تهران و
اعﻼم نظرشان درباره ى حجاب اجبارى به
سوى دادگسترى حركت كردند .حدود پانزده
هزار نفر نيز در بيرون دفتر مهدى بازرگان،
نخستوزير وقت ،دست به اعتراض زدند.
مهرانگيز منوچهريان ،رييس »اتحاديه ى زنان
حقوق دان ايران« نيز هيات نمايندگى زنان
را به دفتر نخستوزيرى هدايت كرد و از
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دولت ايران تقاضا نمود ،كه اجازه ندهند زنان
ايران به قرون وسطى برگردند).اسناد ﻻنه ى
جاسوسى ،جلد  ،٢٨بى تاريخ ،صفحه ى (٢٢
تظاهرات و گردهمايى هاى زنان عﻼوه بر
تهران ،در سنندج ،اصفهان ،تبريز ،شيراز و...
ابعادى گسترده يافت .به حدى كه "برخى
آن را با جنبش كرونشتات در روسيه ،پس از
انقﻼب اكتبر ،مقايسه مى كردند .كيت ميلت
) (Kate Millettمبارز و نظريهپرداز فمينيست
آمريكايى ،كه براى حمايت از مبارزات زنان
به ايران سفر كرده بود ،از اين جنبش به عنوان
شورانگيزترين تجربه ى مبارزات فمينيستى
خود ياد كرد»).نقطه« ،١٣٧٦ ،صفحه ى (٢٢
در پى حمله به زنان راه پيمايى كننده و زنان
بى حجاب ،كميته ى مركزى امام با صدور
اعﻼميهاى در هفدهم اسفند  ٥٧اعﻼم كرد:

نظر خود را در اين باره اعﻼم كند).همان،
صفحه ى (٢
بدين ترتيب ،دولت موقت هم وارد ماجرا
شد .عباس اميرانتظام ،معاون نخستوزير و
سخن گوى دولت وقت ،روز بيستم اسفند
 ٥٧در مصاحبهاى مطبوعاتى نظر دولت و
نخستوزير را "در مورد حجاب خانمهاى
كارمند و مراجعان به ادارات" اعﻼم كرد:

)»كيهان«،

)»كيهان« ،بيستم اسفند (٥٧
در ادامه ى پاسخ گويى ها باﻻخره آيتاﷲ
طالقانى هم گفت:

نوزدهم اسفند (٥٧
زنان با اين كه مورد ضرب و شتم قرار
گرفتند ،اما باز هم كوتاه نيامدند .در نوزدهم
اسفند تعداد نسبتا زيادى از گروههاى زنان
مانند »اتحاديه ى زنان حقوق دان ايران« در
كاخ دادگسترى اجتماع كردند و با صدور
قطع نامهاى ،خواستههاى خود را اعﻼم كردند:
 -١پوشش متعارف زنان بايد با توجه به
عرف و عادت و اقتضاى محيط به تشخيص
خود آنها واگذار شود؛
 -٢حق برخوردارى مساوى با مردان از
حقوق مدنى؛
 -٣حقوق سياسى و اجتماعى و اقتصادى
زنان بدون هيچ تبعيض حفظ و تامين شود؛
 -٤امنيت كامل زنان در استفاده از حقوق
و آزادى هاى قانونى تضمين شود؛
 -٥برخوردارى واقعى از آزادى هــاى
اساسى براى زنان و مردان كشور تضمين
شود؛
 -٦هر نوع نابرابرى بين زن و مرد مرتفع
شود؛
 -٧مواضع شغلى فعلى زنان حفظ شود؛
 -٨تناقض قانون حمايت خانواده در جهت
تامين هر چه بيش تر حقوق از دست رفته ى
زنان مرتفع گردد؛ حاضران در پايان اين
قطع نامه از مهندس بازرگان خواستند
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پس از صدور اطﻼعيه ى كميته ى مركزى امام،
سخنان آيتاﷲ طالقانى و اعﻼم نظر دولت
موقت ،سرانجام »اتحاديه ى زنان حقوق دان
ايران« كه پس از اعﻼم »حجاب اجبارى«
براى زنان ،در برابر اين سياست موضع گرفته
بود و زنان را تشويق به اعتراض كرده بود،
با صدور اطﻼعيهاى در بيستم اسفند  ٥٧با
"تشكر از آيات عظام  ،دولت و خواهران
مبارز ،مساله ى تحميل حجاب را پايان يافته
تلقى" كرد .در اطﻼعيه اتحاديه آمده بود:

)همان(
با وجود اين ،نماينده ى »كميته ى دفاع از
حقوق زن« طى يك مصاحبه ى مطبوعاتى
در تهران از زنان ايران دعوت كرد كه براى
تاكيد بر خواستههاى زنان و همچنين ارزيابى
مقامات دولتى در عمل به وعدههاشان" :در
تظاهرات جديدى روز دوشنبه )بيست و يكم
اسفند( در خيابانهاى تهران شركت نمايند".
دوشنبه گروهى از زنان در خيابانهاى تهران
راه پيمايى كردند .همزمان با تهران ،در بسيارى
از شهرستانها نيز تظاهراتى برپا شد .تظاهرات
آن روز نيز مانند گذشته به خشونت كشيده
شد).همان(
پس از تظاهرات بيست و يكم اسفند ،شكاف
و چنددستگى در ميان زنان و گروههاى سياسى
به وجود آمد و بسيارى از گروهها و حتا برخى
از گروههاى چپ به تظاهرات زنان انتقاد كردند
و جنجال براى مسالهاى را كه "كامﻼ حل شده
بود" ،بى مورد دانستند .عدهاى نيز حداقل اگر
مخالفتى نشان ندادند ،حمايتى هم نكردند.
مهناز متين در مقالهاى با عنوان »نيروهاى
چپ و مبارزات زنان« در اين باره نوشته است:

)همان ،صفحه ى (٣
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)»نقطه«،١٣٧٦ ،
صفحه ى  (٢٢آنان در اين دوره حل مسايل
زنان ،به ويژه حجاب ،را در گرو حل مسايل
جامعه مى دانستند و طرح مسايل زنان را لطمه
به وحدت جامعه ى انقﻼبى در برابر امپرياليسم
آمريكا قلمداد مى كردند و البته بر اين باور
بودند كه زنان به خواستههاى خود دست
يافتهاند:

)»نقطه«،

اعتراض خود را بيان كردند .از مهمترين
اجتماعات زنان حضور در مقابل ساختمان
نخستوزيرى بود .در اين اجتماع ابوالحسن
بنى صدر ،رييس جمهورى وقت ،با نمايندگان
آنها صحبت كرد .بنى صدر در اجتماع زنان
اعﻼم كرد:
)»كيهان«،
پانزدهم تير  (٥٩اما اين اعتراضات بى نتيجه
بود و سرانجام در شانزدهم تير  ٥٩از سوى
شوراى انقﻼب اعﻼم شد ،كه ورود زنان به
ادارات بدون پوشش اسﻼمى ممنوع است.
دادستان كُل انقﻼب ،آيتاﷲ على قدوسى ،به
همه ى ادارات و موسسهها و وزارت خانهها
اخطار داد:

 ،١٣٧٦صفحه ى (٢٣
از نيمه ى دوم فروردين  ،٥٨طرحهايى چون
ممنوعيت قضاوت براى زنان ،پاك سازى در
مطبوعات ،طرح جديد گزينش دانش جو،
زنانه مردانه كردن دريا ،ممنوعيت برگزارى
تظاهرات و اجتماعات در دانش گاه تهران و...
مطرح شد .با انقﻼب فرهنگى ،دانش گاهها در
پى اطﻼعيه ى شوراى انقﻼب فرهنگى براى
ايجاد
)»كيهان« ،سى و يكم فروردين
 (٥٩تعطيل شدند و پاك سازى هاى فرهنگى
نيز آغاز شد .حق قضاوت از زنان سلب شد،
قانون حمايت خانواده ملغى شد ،و مراكز رفاه
خانواده به حالت تعطيل در آمد.
طى يك سال پس از انقﻼب ،گرچه بى حجابى
زنان تحمل مى شد ،اما بر ترويج حجاب تاكيد
مى شد .در روند اجبارى كردن حجاب ،به
تدريج زنان به حفظ حجاب دعوت شدند و
اين دعوت سپس به اجبار بدل شد و شكل
قانونى به خود گرفت.
در هشتم تير  ،٥٩فرمان »انقﻼب ادارى« از
سوى آيتاﷲ خمينى صادر شد .و در پى آن
پاك سازى در سازمانهاى دولتى آغاز شد .در
اين روند بر نوع پوشش زنان تاكيد شد و به
تدريج طى صدور بخش نامههايى در اين زمينه
از زنان خواسته شد كه طى مهلتى ده روزه با
رعايت ضوابط و شعائر اسﻼمى بر سر كار خود
حاضر شوند»).كيهان« ،نهم تا شانزدهم تير (٥٩
در اين ايام زنان شاغل در سازمانهاى دولتى
نسبت به بخش نامههاى صادر شده دست به
اعتراض زدند ،كه در مقابل تعرضاتى هم به
زنان شد ...زنان كوتاه نيامدند و در اجتماعاتى
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)»كيهان« ،شانزدهم تير (٥٩
در پى اطﻼعيه ى دادستان كُل انقﻼب ،زنان
مجددا در مقابل نخستوزيرى اجتماع كردند.
پس از اين ماجرا ،با
)»كيهان« ،هفدهم تير  (٥٩و زنانى هم
كه همچنان به تظاهرات اعتراضآميز ادامه
مى دادند ،دستگير شدند).همان(
بهتدريج رعايت پوشش اسﻼمى به كُليه ى
اماكن عمومى نيز گسترش يافت .در يازدهم
آبان  ٦٢با تصويب تك ماده ى  ١٠٢قانون
مجازات اسﻼمى )تعزيرات( ،حجاب شكل
قانونى به خود گرفت .مفاد اين ماده چنين
بود:
)»مجموعه
قوانين« (٦٢ ،پس از آن دادستان عمومى
تهران با صدور اطﻼعيهاى در چهارم مرداد
 ،٦٣خطاب به

١٣١

اسﻼمى« ،چهارم مرداد (٦٣
***

)»جمهورى

مهرانگيز كار ،حقوق دان و از فعالين حقوق
زنان ،به مناسبت وقايعى كه در روز جهانى
زن در سال  ٥٧در تهران رُخ داد ،كتابى تحت
عنوان »شورش :روايتى زنانه از انقﻼب ايران«
دارد .او در صفحاتى از اين كتاب مى نويسد:
آن چه پيش رو داريد ،فقط يك تصوير با
ابعاد محدود از هزاران تصوير انقﻼب است
و گزارش گر گوشه اى از حوادث روز هشتم
مارس  ١٩٧٩كه زنان در ساختمان دادگسترى
تهران بر ضد اعﻼم حجاب اسﻼمى از سوى
روحانيون جمع شدند و به اعتراض پرداختند.
كاخ دادگسترى زير همهمه ى پُر ستيز اعتراض
و عصيان زنان عليه اعﻼم حجاب اجبارى به
لرزه افتاد .هم كف و سطح طبقات و پله ها
و راهروها به تصرف زنان پرخاش گر در
آمد .آن ها هشتم مارس ،روز جهانى زن ،را
براى آرايش نيروهاى مخالف و اعﻼم مواضع
انتخاب كرده بودند .از پيش سازمان هاى
سياسى تصميم گرفته بودند روز هشتم مارس
را روز زن اعﻼم كنند و ضمن برگزارى اين
روز ،خطوط مطالبات زنان را از حكومتى كه
شكل مى گرفت مشخص سازند .اما اكنون كه
هشتم مارس هم زمان با هجدهم اسفند ١٣٥٧
فرا رسيده بود .زنان نه تنها نمى توانستند در
جاى طلب كار از انقﻼب چيزى بخواهند ،بلكه
ناگزير شده بودند در دم به آن چه دارند از
كف مى دهند اعتراض كنند .در اين تظاهرات
اعتراضى ،زن ها پوشاك رنگارنگ و متنوع به
تن دارند .شكفته و با طراوت هستند .غالبا بى
حجاب آمده اند .اما چادرى و چادرك پوش
هم در جمع شوريده ى آن ها ديده مى شود.
زن ها در هم مى لولند .هنوز خاكستر ياس
و سُ رخوردگى بر چهره شان ننشسته است.
برق خشم و عصيان از وجودشان برمى جهد.
تظاهرات را سازمان هاى متعدد سياسى
و شاخه هاى زنان وابسته به آن ها سامان
بخشيده اند ،ميزبان در كاخ دادگسترى ،كانون
وكﻼ است .محل كانون در ساختمان دادگسترى
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قرار دارد .مقدمات كار فراهم شده است .زنان
عضو كانون وكﻼ به كمك مدير داخلى كانون،
كه وكيل دادگسترى است ،هر يك با پرداخت
صد تومان توانسته اند بلندگويى و تريبونى
اجاره كنند .ميز چهارگوشى وسط صحن
هم كف قرار گرفته است و جمعيت از همه
سو چشم و گوش به اين ميز سپرده است.
مسئولين امور زنان از سازمان هاى گوناگون
سياسى ،پى در پى ،روى ميز مى ايستند و
نسبت به اعﻼم حجاب اجبارى ،كه كامﻼ
خﻼف انتظارشان است ،فرياد اعتراض سر
مى دهند .زن فاضله اى كه وجهه انقﻼبى دارد،
به نمايندگى از يك سازمان سياسى چپ خود
را به ميز سخن رانى مى رساند و ضمن مدح
و ثناى رهبر انقﻼب شكوه مند ايران ،واقعه ى
اعﻼم حجاب اجبارى را فاجعه اى همتاى
فاجعه ى كشف حجاب اجبارى از سوى رضا
شاه سر دودمان پهلوى اعﻼم مى دارد .زن
در جريان اعﻼم مواضع خود چنان است كه
گويى دو شخصيت پُر تضاد ،سرسختانه تﻼش
مى كنند تا در يك كالبد خود را جا دهند .هر
دو پاره از شخصيت دوگانه ى اين زن زير
نقاب مصلحت گرايى بى قرارى مى كند .پاره ى
ﻻييك و بى خداى او سخت در تﻼش است
تا خود را پنهان سازد و پاره ى مصلحت گرا
جاى امنى مى جويد تا در پناه آن اطاعت از
رهبر دينى را توجيه مى كند .زن در خدمت
هدفى است ،كه همواره وسيله را توجيه كند.
او نمى داند اين بار صيد دامى شده كه وسيله
سرانجام فاتحه هدف را مى خواند ،هر چند
رندانه انتخاب شده باشد .زن سخن ران به
حركات پاندولى خود در فاصله ى دو آيين،
دو مسلك ،دو بينش ،دو خدا ،ادامه مى دهد .با
تمام وجود مثل پاندول در نوسان است .نقطه
اتكايى در هيچ سو ندارد.
هر چه در چنته دارد بيرون مى ريزد .تمام
جمﻼت كليشه اى را از كتاب هاى جلد سفيد
استخراج كرده و به حافظه سپرده است .او
سخن گوى زنان ايران در اين مقطع حساس
نيست .زن آشكارا در چنگال فشارهاى عصبى
دچار تشنج مى شود .دوپاره از شخصيت
در ژرفاى انديشه و ضمير با يك ديگر سر
جنگ دارند .زن مى خواهد روى اين جنگ
خونين سرپوش بگذارد ،اما نمى تواند ،تريبون
عذاب اش مى دهد .سرانجام با درود بر خون
شهدا و اعﻼم چند شعار از ميز سخن رانى
پايين مى پرد.
زنان چشم ها را در چشم خانه مى گردانند و
به باﻻ خيره مى شوند .آن باﻻ چه خبر است؟
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يك زن چادرى در باﻻترين طبقه از ساختمان
دادگسترى ،پشت نرده ها ،درست رو در روى
جمعيت حاضر در صحن ورودى ايستاده و
دارد چادر سياه خود را از سر بر مى دارد و
آن را به نشانه ى اعتراض از آن باﻻ روى سر
جمعيت شوريده پرواز مى دهد.
حركت سمبوليك اين زن بيش از همه ى آن
چه از درون منقلب سخن ران دوشخصيتى
بيرون مى ريزد ،جذاب است .زن ها به شور و
شوق فراخوانده مى شوند و به هيجان مى آيند.
جمعيت معترض زنان به خيابان ها مى ريزد .با
زن ها برخورد مى كنند .راه پيمايى به خشونت
كشيده مى شود ...ترس به دل ها راه مى يابد.
اما اين حضور ،پيامد سياسى موثرى هم دارد.
زنان وابسته به سازمان ها و گروه هاى سياسى
در مراسم به اين نتيجه مى رسند ،كه بهتر است
خط مشى واحدى طرح ريزى كنند.
بنا به دعوت جمعى از زنان عضو كانون وكﻼى
دادگسترى ،نمايندگان سازمان ها و گروه هاى
سياسى مى پذيرند تا هر چند يك بار نشست
مشتركى تشكيل بدهند .اعﻼم موجوديت
شوراى هماهنگى در امور مربوط به حقوق
زن ،محصول اين ديدار تاريخى است .اما
اميدها در حد جوانه باقى مى ماند و هرگز
شكوفا نمى شود ...حضور و هجوم زن ها در
تظاهرات عليه حجاب اجبارى در روزهاى
هفدهم و هجدهم و نوزدهم اسفند  ٥٧و سپس
روزهاى پايانى آن سال پُر حادثه ادامه مى يابد
و بى شكل و بى قواره ،پى در پى و پراكنده،
سطح كشور را تسخير مى كند .درشت ترين
تيترهاى روزنامه ها به اعﻼم خبرهاى مربوط
به آن اختصاص مى يابد " :تظاهرات زنان به
خشونت كشانده شد"" ،گروهى جنايت كار

١٣٢

و جنايت پيشه تحت عنوان كميته ،مزاحم
بانوان محترم شده اند"" ،اطﻼعيه ى منزل امام
براى جلوگيرى از مزاحمت بانوان"" ،آيت اﷲ
طالقانى :هيچ كس زنان را به داشتن حجاب
مجبور نمى كند ،عناصرى مى كوشند يك
جناح بزرگ انقﻼب ،يعنى زن ها ،را از انقﻼب
جدا مى كنند .اجازه نمى دهيم كسى به زن ها
اهانت كند".
روزها بعد ،تظاهرات زنان معترض در برابر
بسيارى از ادارات دولتى شكل مى گيرد.
دل دارى و تسكين خاطر زنان هم ادامه
مى يابد .اما گزارشات كوچك در صفحات
داخلى روزنامه ها خبر از ماجراهاى بزرگ
مى دهد ،كه در راه است» .كيهان« اعﻼم
مى كند ،كه عصر روز هجدهم اسفند گروهى
در محوطه روزنامه به طرف دارى از حجاب
جمع شده و شعار داده اند" :ما پيرو قرآنيم،
بى حجاب نمى خواهيم"" ،مرگ بر اين
ارثيه ى پهلوى"" ،رهبر ما خمينى ،حجاب ما
زينبى" و...
در تبريز ،راه پيمايى دختران به خشونت كشيده
مى شود .در گيﻼن غرب به مدارس دخترانه
حمله مى كنند و چند تن به قتل مى رسند.
زنان در جاى جاى مملكت بدون اتكا به يك
سازمان و تشكيﻼت زنانه اعتراض مى كنند
و قطع نامه پشت قطع نامه صادر مى شود .به
اجتماعات آن ها حمله مى كنند ...طومار بى
حجابى را يكى از اضﻼع مثلث قدرت ،رضا
قطب زاده ،مى بندد .قطب زاده ،سرپرست راديو
تلويزيون اسﻼمى ايران ،روز بيست و پنجم
اسفند  ،١٣٥٧در اجتماع بزرگى حضور يافته و
پس از سخن رانى خانم گوهرالشريعه دستغيب
در تحسين از حجاب ،آب پاكى را روى دست
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همگان مى ريزد .او با اعﻼم اين كه انقﻼب
ايران  ١٦٠هزار كشته و مجروح داشته است،
در برابر جمعيت شوريده اى كه سازمان دهى
شده و عموما زنان با حجاب در آن خودنمايى
مى كنند ،ضد انقﻼب و عوامل ضد حجاب را
تقبيح مى كند و رسما اعﻼم مى دارد" :از امروز
مفاهيم جمهورى اسﻼمى را روشن مى كنيم".
در قطع نامه ى صادره ،تصفيه ى ضد انقﻼب
و برخورد با انواع توطئه ها پيش بينى مى شود.
بند  ١١و  ١٢قطع نامه به زنان اختصاص دارد،
كه مثل تيغ برهنه رو در روى زنان معترض قرار
مى گيرد .بند  :١١زنان قهرمان ما هر گونه دو
دستگى و شكاف در صفوف متشكل و متحد
برادران و خواهران انقﻼبى را محكوم و مطرود
مى نمايند؛ بند  :١٢خواهران مسلمان ما حجاب
را به مثابه سنگر پيكار و حصار تقوى ،به تمامى
زنان مبارز و انقﻼبى ابﻼغ و پيشنهاد مى نمايند.
در پايان قطع نامه اين جمله آمده است" :درود
بر آزاده ،بر صادق قطب زاده".
بدين ترتيب پرده اى فرو مى افتد .از ميان
پرده ،تصويرى هم راه با يك شعار جلوه گر
مى شود كه تا سال ها مثل يك اخطار در برابر
ديدگان ب ُهت زده ى زنان خواهد بود .شعار اين
است" :خواهرم ،حجاب تو كوبنده تر از خون
من است" امضا :شهيد! و تصوير اين است:
چهره ى زنانه اى ،كه تبديل به يك مشت بسته
و معترض شده و روسرى دور اين چهره،
سفت گره خورده است! هنوز از طرح مقنعه
اثرى ديده نمى شود".
***
به »خيزش زنان در اسفند  ،«١٣٥٧مهم ترين
و جامع ترين روايت آن روزهاى پُر شور
بازمى گرديم .از خﻼل گفت وگوى مهناز
متين با سيما حسين زاده ،هم توضيحات
بيش ترى در مورد جنبش زنان در آن روزهاى
خاطره انگيز و هم چگونگى اين كار پژوهشى
و سير پيش رفت آن را دنبال مى كنيم.
مهناز متين در شرح انگيزه ى پژوهش و
نگارش اين واقعه مى گويد" :چند ماه قبل از
سى امين سال گرد تظاهرات زنان عليه حجاب
اجبارى در اسفند  ٥٧بود ،كه به فكر نوشتن
مقاله اى در مورد اين حركت افتاديم و فكر
كرديم كارى در جهت بازسازى و بازبينى
اين خيزش انجام دهيم كه در واقع يك كار
اسنادى باشد كه بتوانيم تصويرى واقعى از آن
روزها ارائه دهيم .بنابراين ،شروع به گردآورى
اسناد و مدارك آن زمان كرديم كه همان موقع
متوجه شديم به دليل فضاى بازى كه براى
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رسانه هاى آن موقع وجود داشت و چون
فقط چند هفته اى از انقﻼب  ٥٧گذشته بود،
پس هم چنان خبرنگاران خارجى در ايران
حضور داشته اند .بنابراين ،خبرهاى اين اتفاق
را خوب پوشش داده بودند و توانسته بودند
حتا در نشريات اروپايى مخصوصا فرانسه،
انگليس و آمريكا ،چند روز پشت سر هم
گزارش و اخبار را بازتاب دهند .ضمن اين
كه حين جست وجوى اطﻼعات و مدارك و
اسناد وقتى كه با حجم زيادى از كارهايى كه
درهمين ارتباط حتا در سال هاى بعد از آن
انجام شده بود ،مواجه شديم ،تصميم مان مبنى
بر مقاله نويسى تبديل به نگارش كتاب شد"...
او در اين جا به تقارن دو حادثه ،يكى اعتراض
عليه حجاب اجبارى و ديگرى سال روز هشتم
مارس اشــاره مى كند و مى گويد" :همان
طورى كه مى دانيد ،در آن زمان دو اتفاق با
هم هم زمان شد؛ يكى برنامه ريزى گروه هاى
مختلف براى برگزارى هشتم مارس و ديگرى
سخن رانى آيت اﷲ خمينى در قم در مورد
پوشش زنان در ادارات بود ،كه باعث شد
بسيارى از زنان كارمند در اعتراض به آن بپا
خيزند .ما در اين كتاب تﻼش كرديم رنگين
كمانى از زنان را بازتاب بدهيم ،كه به نوعى
در آن دوره با هم تﻼقى داشتند و شركت
كرده بودند ...دوست داشتيم بدانيم آن ها در
آن زمان چه درك و دريافتى از اين خيزش
داشتند .به هر حال ،در آن زمان سازمان مستقل
زنانى هنوز وجود نداشت و اكثر افرادى كه
براى برگزارى هشت مارس تﻼش مى كردند،
گرايشات سياسى داشتند .و در واقع ،در آن
زمان به شكل امروز صحبت از سازمان هاى
مستقل زنان وجود نداشت كه فقط در حوزه ى
زنان فعاليت داشته باشند .بيش تر زنان فعال
آن زمان گرايشات سياسى داشتند و به طور
مستقيم و غير مستقيم به سازمان هاى سياسى
وابسته بودند".
"زنانى كه در كتاب با آن ها مصاحبه انجام
شده ،آن زمان درگير برنامه ريزى براى
برنامه ى هشت مارس بودند و اغلب از
خارج از كشور آمده بودند ،كه هشت مارس
را اين بار در داخل ايران برگزار كنند .همه ى
اين برنامه ريزى ها قبل از اظهارات آيت اﷲ
خمينى در مورد اجبارى شدن حجاب بود ،كه
انجام شده بود و ربطى به شش روز خيزش
زنان عليه حجاب اجبارى نداشت ،كه يك
باره از طرف بسيارى از زنان كارمند ،پرستار،
آموزگار ،دانش جويان ،دانش آموزان و حتا
زنان خانه دارى كه در كوچه و خيابان براى
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انجام كارهاى روزمره ى خود مثل خريد بودند،
اتفاق افتاد .ما موقع گردآورى اطﻼعات براى
اين كتاب و مصاحبه با آن ها به دنبال درك
آن ها از اين اتفاق و مساله ى زن در آن دوره
بوديم .همين طور ما با زنانى كه »اتحاد ملى
زنان« را به وجود آوردند هم صحبت كرديم...
بنابراين ،اگر بخواهيم گفت وگوهاى انجام شده
را دسته بندى كنيم از دو گروه مى توانيم نام
ببريم؛ يك :گروهى از زنان كه در آن حركت
شركت داشتند و دو :گروهى كه در آن دوره
فعال حقوق زنان بودند ،با هر درك و دريافتى
كه نسبت به اين مساله داشتند .در ادامه ى كار
متوجه شديم ،كه اين حركت شور و شوق
گسترده اى در بين فمينيست هاى اروپايى و
امريكايى به وجود آورده ،اما بيش تر از همه
در كشور فرانسه بازتاب داشته است .با توجه
به اين كه ما هم در فرانسه زندگى مى كنيم،
به بخش قابل توجهى از منابع دست رسى
پيدا كرديم .هم فيلمى كه تهيه شده بود و
هم كميته اى كه به نام »دفاع از حق زنان« به
رياست سيمون دوبووار تشكيل شد و ده روز
بعد از اين حركت گروهى از همين كميته به
ايران رفته بود ،با تماس هاى ما و ارتباطى كه
ايجاد كرديم ،اسنادى در اختيار ما گذاشتند.
به شكلى كه همين موضوع هم عنوانى شد
براى تدوين كتابى ديگر ،كه در واقع دفتر دوم
همين مجموعه دوجلدى با عنوان »هم بستگى
جهانى« است كه اين جلد در برگيرنده ى
بررسى نشريات مرتبط با اين خيزش است به
اضافه اسنادى كه اين گروه ها به ما دادند و
گفت وگو با زنانى كه در ارتباط با اين موضوع
به ايران رفتند...
سيما حسين زاده در مورد ميزان آگاهى ناظر
بر اين اعتراضات مى پرسد و مهناز متين
پاسخ مى دهد" :به هر حال تا حدى آگاهى
وجود داشت و به نوعى با توجه به اقداماتى
كه از قبل هم آغاز شده بود ،زنان از اين كه
محدوديت هاى بيش ترى اعمال خواهد شد
احساس خطر مى كردند .از اقداماتى كه از
قبل شروع شده بود ،مى توان به لغو قانون
حمايت خانواده و ممنوعيت سقط جنين
اشاره كرد كه به هرحال حساسيت بسيارى
از زنان را از قبل برانگيخته بود و نگرانى هاى
آن ها را بيش تر كرده بود؛ به اين معنا ،كه با
اجبارى شدن حجاب ،تحمل آن ها سرريز
شده و واكنش نشان دادند .روز پنج شنبه
كه روز اول اين تظاهرات بود ،با توجه به
انعكاس صحبت هاى آيت اﷲ خمينى در روز
قبل در روزنامه ها و راديو ،زنان كارمند از
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طريق شبكه هاى ارتباطى داخل ادارات كه
از پيش و در زمان انقﻼب در قالب شورا يا
كميته و غيره به وجود آمده بود ،با هم ديگر
ارتباط گرفتند و تصميم گرفتند پاسخى به
اين قضيه بدهند .از آن جايى كه از چند هفته
قبل مشخص بود ،كه مراسم روز جهانى زن
هم چون بسيارى ديگر از گردهمايى ها در
دانش گاه تهران برگزار مى شود ،تعدادى از اين
زنان به سمت دانش گاه مى روند و از زنانى
كه در دانش گاه هستند مى خواهند كه به آنان
بپيوندند و به خيابان بروند .اما از آن جايى كه
از پيش برنامه ى مشخصى براى اين تظاهرات
خيابانى وجود نداشت ،نوعى سردرگمى بر
فضا حاكم بود ...به دليل اين كه هيچ شخص
يا گروهى ﻻاقل در روز اول و دوم رهبرى و
هدايت اين جريان را بر عهده نداشت يا در
واقع نمى توانست داشته باشد؛ چون گروه هاى
زنانى كه وجود داشتند ،گروه هايى چهل پنجاه
نفره بودند و يا كسانى بودند كه تازه كارشان
را شروع كرده بودند و توانايى رهبرى يك
جنبش را نداشتند".
او درباره ى راه پيمايى به سمت دانش گاه
مى گويد" :اعﻼميه اش موجود هست و در
كتاب آمده است .در اين اعﻼميه ،خواسته شد
كه به سمت دانش گاه برويم و در آن جا جمع
شويم تا بعد به سمت ميدان آزادى راه پيمايى
كنيم .مى شود گفت آن موقع دولت نوعى
عقب نشينى داشت ،اما توصيه كرد كه زنان
حجاب شان را رعايت كنند؛ چون ايران يك
كشور اسﻼمى است .در پى آن ،صحبت هاى
آيت اﷲ طالقانى پخش شد كه در سخنانش ادعا
كرد حجاب ،اجبارى نيست .اما به نظر مى رسد
اين سخنان كه تيتر اول اغلب روزنامه ها شد،
به شكلى انعكاس يافت كه فقط بتوانند اوضاع
را آرام كنند .نوعى تيتر زدند ،كه خيال مردم را
راحت كنند .اما وقتى مطلب اصلى روزنامه ها
را مى خوانيد ،هيچ صحبتى مبنى بر اين كه
حجاب ،اجبارى نخواهد شد نيست و مثﻼ
فقط گفته اند حجاب اجبارى به معناى چادر
نيست و زنان به نوعى بايد حجاب اسﻼمى را
رعايت كنند و بحثى در ارتباط با اختيار زنان
در انتخاب پوشش وجود نداشته است .به هر
حال ،مجموع اين عوامل باعث شد كه زنان
فكر كنند اين ها عقب نشينى كردند و حجاب
اجبارى نخواهد شد و ما به يك معنايى در
حركت خود موفق شديم و همين هم سبب شد
تا برخى زنان از جمله »انجمن حقوق دانان«
اعﻼميه اى صادر كنند با اين محتوا ،كه دولت
عقب نشينى كرد و ديگر كافى است) ...اما( مثﻼ
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برخى از زنان كارمندى كه با آن ها مصاحبه
كرديم و پرسيديم ،كه آيا براى شما كافى بود؟
مى گفتند نه واقعا كافى نبود .اما بايد در نظر
داشته باشيم ،كه در آن دوره بسيارى از زنان
كسانى بودند كه در انقﻼب و جنبش ضد
ديكتاتورى شركت داشتند و اين ترس بود
كه اگر اﻻن كسانى به خيابان بيايند ،كسانى
هستند كه ضدانقﻼب هستند و اين امر نگران
كننده بود و اين افراد دوست نداشتند به آن ها
ضدانقﻼب گفته شود .در واقع همه نگران
بودند و فكر مى كردند كه اگر اين حركت زنان
ادامه پيدا كند ،همه چيز غير قابل كنترل خواهد
شد و ممكن است عاملى براى سوء استفاده ى
طرف داران بختيار و يا ضد انقﻼب ها و يا
آمريكا از اين مساله شود"...
مهناز متين در بخشى از اين گفت وگو در
پاسخ به اين سئوال ،كه به نظر مى رسد در
كتاب يك جريان قوى انتقادى "از سازمان هاى
پيش رو چپ" وجود دارد ،مى گويد" :من به
عنوان كسى كه در مقطع انقﻼب دانش جو
و يكى از هواداران سازمان هاى چپ بودم،
مى توانم بگويم كه تقريبا هيچ خاطره اى از
اين حركت در ذهن نداشته ام و تا زمانى
كه از ايران خارج شدم به اين مساله توجهى
نمى كردم .تقريبا اكثر فعالين سازمان هاى چپ
همين گونه بودند .البته استثناهايى هم وجود
داشت ،كه به اين مساله حساسيت داشتند .اما
در كُل يك نگاه منفى نسبت به اين حركت
زنان وجود داشت و اعتقاد بر اين بود ،كه
مساله ى حجاب مساله ى زنان زحمت كش
نيست و متاسفانه هنوز هم به نوعى اين نگاه
وجود دارد ...به جز گروهى از اين سازمان ها
كه گرايشات تروتسكيستى داشتند و به
مساله ى زنان توجه مى كردند ،سازمان هاى
ديگرى هم چون سازمان فداييان خلق و يا
سازمان پيكار يا سازمان هاى معروف به خط
سه بيش تر اين ديد را داشتند .كما اين كه در
نشريات خود نيز همان ديد منفى را حتا يك
سال بعد از اين حركت و به مناسبت هشت
مارس نسبت به سال قبل داشتند .اما با وجود
تمام اين ها مى بينيم ،كه بخشى از زنان و حتا
مردان اين گروه ها در اين حركت شركت
داشتند ،يعنى آن ها اين حساسيت را داشتند.
ولى نمى توانيم از يك موضع مشخص و
مشترك بين اعضا و هواداران اين سازمان ها
صحبت كنيم .موضع رسمى و غالب رهبرى
اين سازمان ها نسبت به اين حركت منفى بود
و موافق چنين حركتى نبودند .با وجود اين كه
اعتقاد به برابرى جنسيتى داشتند و مى گفتند
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حجاب به هيچ وجه نبايد اجبارى باشد ،اما در
مورد حركت زنان عليه اجبارى شدن حجاب
اعتقاد داشتند كه اين مساله اهميتى ندارد و در
بين تمام مشكﻼتى كه در اين مقطع تاريخى
وجود دارد ،ما نمى توانيم به آن بپردازيم"...
و مواضع گروه هايى هم چون ليبرال ها،
ملى گراهاى سكوﻻر و ملى -مذهبى ها چطور؟
آن ها امروزه چنين وانمود مى كنند ،كه گويا
جريانات چپ موافق اجبارى شدن حجاب
بودند و اينان مخالف! مهناز متين مى گويد" :در
قالب مقاله اى كه من در همين كتاب نوشته ام،
با عنوان سكوﻻرها و خيزش زنان در اسفند
 ،٥٧تمام آن هايى كه موضع گيرى كردند را
آورده ام .بخش عمده اى كه ملى گرا و ليبرال،
و نه چپ بودند ،همگى سكوت اختيار كرده
بودند ،كه به نظرم سكوت معنادارى هم بود.
برخى هم به طور مشخص موضع گرفتند و
گفتند ،كه اين حركت درست نيست .از آقاى
تكميل همايون كه در جبهه ى ملى بود تا آقاى
اسﻼم كاظميه كه به نوعى از سكوﻻرهاى
نزديك به چپ محسوب مى شدند تا افرادى
مثل خانم سيمين دانشور ،همگى به طور
مشخص مخالف بودند .به عبارتى مى گفتند،
كه حجاب يعنى انتخاب پوشش بايد اختيارى
باشد ،اما در حال حاضر مساله ى مهم حفظ
وحدت است و اﻻن خطر مهم ترى از طرف
امپرياليسم و ضدانقﻼب كشور را تهديد
مى كند و بهتر است ما به تشتت دامن نزنيم.
اما ما به طور مشخص سراغ اسﻼمى ها نرفتيم،
كه ببينيم اين ها موضع شان چيست؛ چون
اسﻼمى ها براى ما به طور بديهى  -چه به
لحاظ ايدئولوژيك و چه به دليل طرف دارى
آشكارشان از خمينى -اعتقاد داشتند كه حجاب
بايد باشد و تا حدودى مواضع شان كه در
روزنامه هاى سراسرى پخش مى شد ،اين بود
كه آن ها طرفدار حجاب اسﻼمى بودند"...

www.negah1.com

دفتر سى و هشتم

رهايى زن،
معيار رهايى همهگان!
ويژهى  ٨مارس

مدير مسئول و سردبير :بيژن هدايت

همكاران :ليﻼ دانش ،كبرى سلطانى ،فريدا
آفارى ،فريده ثابتى ،پروين اشرفى ،فريبا
اميرخيزى ،پوران نوايى ،پرويز قاسمى،
رسول احمدپور
طراح و صفحه آرا :نيما برومند
تلفن:
(46) 733 - 10 83 17

آدرس سايت الكترونيك:
www.negah1.com
آدرس پست الكترونيك:
negah1@hotmail.com
info@negah1.com

صفحه ى »نگاه« در فيسبوك:
www.facebook.com/NegahJournal

ISBN 1403-8471
مسئوليت مقاﻻتى كه در »نگاه« درج مى شوند،

با نويسندگان آن هاست .تنها مطالبى كه با

نام »نگاه« امضا شده باشند ،مبين نظرات
رسمى نشريه هستند .مسئوليت نظرات و

سياست رسمى »نگاه« ،تماما ،با سردبير است.

يك تقاضا از مسئولين محترم سايت هاى اينترنتى
دنياى اينترنت ،دنياى عجيبى است! به همان اندازه كه امكان
تبادل اطﻼعات را در گستره ى جهان به سهولت و سرعت امكان پذير
مى كند ،اما مرزهاى قانون مندى را نيز در هم مى شكند و به هرج و
مرج غريبى دامن مى زند .به ويژه وقتى كه صحبت از كاربرد اينترنت
در جايى است ،كه نه رعايت قانون كپى رايت الزامى است و نه عرف
ديگرى پاس داشته مى شود.
برخى از سايت هاى اينترنتى ،پاره اى از مقاﻻت دفترهاى »نگاه« را با
حذف لوگو و مشخصات آن بر روى سايت خود قرار مى دهند .و بعضى
ديگر از سايت ها نيز ،بدون آن كه لطف خود را شامل حال »نگاه«
كنند و آگهى انتشار دفترهاى آن را درج نمايند و يا حتا تماسى براى
درج اين يا آن مقاله ى اين دفترها در سايت خود بگيرند ،گاه حتا به
فاصلهى يكى دو ساعت از انتشار آنها ،دست چينى از مقاﻻت »نگاه«
را به ميل و اختيار خويش روى سايت خود مى گذارند.
اين وضعيت نابسامان و نادرست ،ارائه ى اين توضيح را ايجاب
مى كند كه »نگاه« يك نشريه ى سوسياليستى است ،كه با عطف
توجه به ضوابط شناخته شده ى فعاليت مطبوعاتى منتشر مى شود.
فرمت اينترنتى دفترهاى »نگاه«  -كه ناشى از ضعف بنيه ى مالى
براى انتشار چاپى و هم زمان اينترنتى آن ،عدم وجود يك شبكه ى
قانون مند توزيع كتب و نشريات سياسى و فرهنگى و بازگشت بى
دردسر و منصفانه ى پول فروش آن ها ،و مهم تر از همه ى اين ها:
ضرورت رساندن سريع نشريه به دست فعالين جنبش كارگرى در ايران
است  -ذره اى از بار اين ضوابط نمى كاهد و استفاده ى غير مجاز و
بعضا غير اصولى )حذف لوگو و مشخصات( آن را فراهم نمى آورد.
در همين مدت ،اما برخى ديگر از سايت هاى اينترنتى بدون هيچ گونه
ارتباطى با »نگاه« ،با اعﻼم انتشار و درج جلد هر دفتر »نگاه« ،به ابتكار
خود به آن لينك داده اند ،و ضمن رعايت ضوابط فعاليت مطبوعاتى،
اين امكان مناسب را هم براى مراجعه كنندگان به سايتهاى خود به
وجود آورده اند كه با مجموعه ى مقاﻻت اين دفترها آشنا و خواندن
يكى يا چند يا همه ى اين مقاﻻت را به تشخيص خود انتخاب نمايند.
ضمن تشكر فراوان از به كارگيرى اين روش اصولى ،از مسئولين
محترم آن سايت هايى كه به طور غير مجاز به درج مقاﻻتى از
دفترهاى »نگاه« مبادرت مى كنند ،تقاضا مى كنيم كه بر ما منت
بگذارند و به دفترهاى »نگاه« لينك بدهند .به اين ترتيب ،نه فقط
به يك تﻼش جمعى براى انتشار يك نشريه ى سوسياليستى احترام
گذاشته مى شود؛ نه فقط امكان مناسبى براى مراجعه كنندگان به
اين سايت ها براى خواندن مقاله يا مقاﻻتى از دفترهاى »نگاه« به
تشخيص خود فراهم مى گردد؛ كه كمك ارزنده اى نيز به دفترهاى
»نگاه« براى شكستن سانسور جمهورى اسﻼمى در پخش گسترده ى
يك نشريه ى سوسياليستى مى شود.
***

»نگاه« يك نشريه ى سوسياليستى و حاصل يك كار جمعى است ،آن
را مثله نكنيد! و به مثله شدن آن هم اجازه ندهيد!
***
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