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وﻳﮋه ﻧﺎﻣﺔ روز ﺟﻬﺎﻧﻲ زن
مصاحبه ميليتانت با رفيق سارا قاضی به مناسبت روز جھانی زن
 ١٧اسفند ١٣٩١

 -١در ابتدا بايد اين پرسش ھميشگی و بسيار مھم را -مھم از لحاظ نتايج سياسی و پروگراماتيک متعاقب آن ،و نه صرفاً
از جنبۀ تئوريک -باری ديگر مطرح کرد که آيا اصوالً می توان از مسألۀ مشخصی به نام "مسألۀ زنان" صحبت کرد؟ به
عبارت ديگر با درنظر داشتن اھميت تحليل طبقاتی در مارکسيسم ،آيا اصوالً می توان چنين مسأله ای را متصور شد؟
از ديدگاه مارکسيزم انقالبی و در يک کالم "بله" .از اين ديدگاه ،مسألۀ زنان در جامعۀ سرمايه داری به مانند حق آزادی
بيان ،حق آزادی مذھب ،حق آزادی اقليت ھای قومی و غيره ،از جمله حقوق دموکراتيکی است که در نظام سرمايه داری
مورد تعرض و نقض سيستماتيک قرار گرفته و به ويژه در نظام ھايی مانند جمھوری اسالمی ايران جزو ابتدايی ترين
حقوقی است که به دليل اعمال سرکوب و خشونت شديد به عقب نشی نيمی از طبقۀ کارگر و زحمتکش انجاميده.
امروز در نظام سرمايه داری ايران ستم وارد بر زنان که عمالً و کامالً محسوس است ،از دو زاويه وارد می آيد :يکی
ستمی که ذاتآ صاحبان توليدی ھا و کارخانه ھای توليدی بر کارگران وارد می آورند )يا بر ھرگونه کارگر و کارمند مزدگير
صرف اين که زن ھستند( به طور اخص بر زنان
روا می دارند( و ديگری ستمی است که بر اثر تبعيض جنسی )يعنی به ِ
کارگر ،کارمند در محيط کار )و حتی زنان خانه دار زحمتکش در خانه( اعمال می گردد.
ستم سرمايه داران ،از آن زاويه که به کليۀ زنان زحمتکش و کارگر مربوط می گردد ،مشکلی است تماما ً طبقاتی؛ مشکلی
که بر اثر تضاد و به اصطالح شاخ به شاخ شدن دو طبقۀ سرمايه دار و کارگر )که شامل مزدگيران غير وابسته به رژيم ھم
می شود( ايجاد می گردد و البته از ديدگاه مارکسيزم انقالبی برای رفع آن تنھا يک راه وجود دارد و آن انقالب سوسياليستی
است؛ انقالبی که در آن قدرت دولت سرمايه داری حاکم ،به قدرت شوراھای کارگری ،يعنی نظام شورايی ،انتقال می يابد .با
برچيده شدن کلّ نظام سرمايه داری ،مسلمآ تبعيض مزدی عليه زنان نيز پس از برقراری قوانين و سيستم نوين کار در
جامعه برچيده می شود .البته در مرحلۀ سوسياليستی ،اين بدان معنا است که سود کار توليدی در ھر زمينه ای در ميان
توليدکنندگان واقعی آن )کارگران( به طور مساوی تقسيم می گردد و در اين جا است که قوانين نوين می تواند از تقسيم
نابرابر ميان مرد و زن جلوگيری کند .در نتيجه سطح زندگی کليۀ کارگران به سطحی فوق العاده باال نسبت به گذشته می
رسد و سطح زندگی زنان کارگر در مقايسه با مردان کارگر مساوی می شود .اين رفاه مالی در زندگی ھر زن در ھر زمينه
ای در نفس خود ،نياز به تن دادن زنان به ھرگونه کار خارج از شأن انسانی را می زدايد .به خصوص که در اين مرحله،
راه به سوی پيشرفت و رسيدن به اھداف بھتر و مناسبت تر ،به روی ھر زنی از ھر سن و سالی باز می شود .در آن مرحله
برطرف شدن نگرانی کمبود مالی که دغدغه ای برطرف ناشدنی در دنيای امروز زنان جامعۀ ما است ،از فکر و ذھن ھر
زن زحمتکشی در نظام سوسياليستی رخت برمی بندد...آه اين آسايش خيال ،بزرگترين ھديه ای است که به ھر زن کارگر و
مزدگير امروز ما می توانی بدھی!
اما در ديدگاه مارکسيزم انقالبی ،از آن جايی که تبعيض جنسی ابعاد ديگری ھم دارد که بسيار عميق تر است ،آگاھی به آن
ھا و رفع آن ھا در حقيقت بستگی به ابعاد خود انقالب سوسياليستی دارد .به عبارت ديگر بعد از انقالب ،ما تا چه اندازه در
صحنۀ جامعه فعال باقی می مانيم و قادريم که در برچيدن ريشه ھای باقی مانده از نظام سرمايه داری پيشين ھمت می
گماريم.
برخی از فعالين سياسی چپی ما بر اين باورند که به دنبال يک انقالب سوسياليستی و روی کار آمدن طبقۀ کارگر ،مسائل به
طور خود به خودی حل شده و مشکلی باقی نمی ماند .مارکسيست ھای انقالبی بر اساس اصول پياده شده در کتاب "انقالب
مداوم" اثر لئون تروتسکی عمل کرده و نسل پس از نسل پشت جامعۀ اجتماعی و سياسی خود را خالی نمی گذارند.
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اين امر ،يعنی باقی ماندن در صحنۀ سياسی و اجتماعی پس از انقالب برای برچيدن ريشه ھا و عوامل ستم و فساد متداول
در جامعۀ سرمايه داری پيشين و برقراری قوانين نوين در دموکراسی کارگری ،تنھا تضمين برقراری آن قوانينی است که
می تواند از آن پس حافظ حقوق دموکراتيک افراد در جامعۀ انقالبی ما باشد و حقوق زنان ،يعنی برقراری قوانينی که
متضمن حفاظت از حقوق مساوی زنان و مردان در جامعه است نيز از اين شمار است .امروز قوانين تبعيض آميز عليه
زنان را می توان به طوماری تبديل کرد :نابرابری در حق تحصيل در رشتۀ مورد عالقه ،نابرابری در حق ارث ،وجود
قوانين محدودکنندۀ زن در ازدواج ،نبود حق خروج آزاد از کشور و محدود کردن آن به "اذن ولی" و اجازۀ ھمسر يا پدر،
نابرابری حقوق مادر با پدر و فرزندان ،تنھا نمونه ھايی از قوانين زن ستيز کنونی است که بايد بعد از انقالب طبق اصول
قوانين انقالبی ريشه کن گردد .اما جامعه ھر قدر ھم انقالبی باشد ،باز ھم نمی تواند تضمين کنندۀ قوانين ضروری در رابطه
با حقوق زنان باشد .زنان بعد از انقالب ،می توانند -و می بايد -مانند مردان به راحتی در شوراھا شرکت کنند و در جھت
پياده کردن اين قوانين فعال باشند .حتی بعد از برقراری قوانين انقالبی ،اين تنھا خود زنان ھستند که می توانند و می بايد
اجرای اين قوانين را در عمل از کل جامعه طلب کنند و در برابر مردانی که اين قوانين را زير پا می گذارند ،ايستاده و
درصورت لزوم آنان را تحويل قانون دھند.
بُعد ديگر مبارزه زنان عليه تبعيض جنسی ،رھايی خويش از چارچوب "خانواده" است .اين بحث بنا به تجربۀ شخصی خود
من ،موضوعی تقريبا ً غيرقابل انجام به نظر می رسد ،چون در يک حالت "ترس" ايجاد می کند .به نظر من دليل اين
"ترس" يکی وابستگی مادی زنان به خانواده ھايشان است و ديگری تأثير ذھنی آن بر "معنويات" آن ھا که مکتسب از
فرھنگ بورژوايی است و سوم مسألۀ فرزندانشان است .لذا زنان ما اگر از به اصطالح "موھبت" داشتن خانواده برخوردار
باشند ،نمی خواھند و می ترسند که به آن پشت کنند .به نظر من البته حق دارند ،زيرا در ايران امروز امکان استقالل مادی
تنھا برای جماعت ناچيزی از زنان ما مقدور می باشد .ساير زنان ،چه آنان که شاغلند و چه آنان که کار نمی کنند ،عموماً آن
اندازه درآمد ندارند که مستقل زندگی کنند .از نظر "اخالقی" ھم جامعه نسبت به زنانی که می خواھند مستقل زندگی کنند ،با
نگاه شک و ترديد می نگردد .به اين دليل ،مثالً زنان مطلقه طبق ادبيات مردساالرانۀ رايج در جامعه بايد "برگردندند به خانۀ
پدر" .به عالوه به خاطر جوّ حاکم ،اوالً کمتر کسی به او خانه اجاره می دھد و ثانياً خود زن ھم ترجيح می دھد تا به خانۀ
پدر يا يکی از اقوام برود تا اين که تنھا زندگی کند .در جامعۀ ما کمتر زنی حق -و توانايی -داشتن محل زندگی مستقلی برای
خود را دارد .افراد خانواده تا آخر عمر مجبورند در کنار ھم به سر برند ،تا از آسيب جوّ حاکم و فضای جامعه به دور
باشند .اين امرحتی در مورد آنان که در شھرستان ھای کوچک و يا روستاھای دور افتاده سکونت دارند ھم صادق است.
ديگر اين که زنان ما حتی المقدور ترجيح می دھند که وقتی به "خانۀ شوھر" می روند با تمام قلدوری ھای او بسازند ،ولی
به اصطالح "ننگ طالق" را بر دوش نکشند ،به خصوص اگر صاحب فرزند شده باشند که نه تنھا به آن ھا آسيب روحی
می خورد ،بلکه اين "ننگ" بر دوش فرزندان نيز سنگينی خواھد کرد؛ در چنين زندگی اسفباری ميليون ھا زن ايرانی روز
را شب و شب را صبح می کنند ،بدون اين که از زندگی لحظه ای احساس لذت کرده و آرامش و آسايش داشته باشند.
در مقابل در جامعۀ سوسياليستی که درآمد مرد و زن با ھم برابر و مقدار آن برای يک زندگی آسايش بخش کافی می باشد،
جوانب "اخالقی" باقی مانده از فرھنگ سرمايه داری ،تدريجا ً در مسير رسيدن به جامعۀ سوسياليستی ،از فرھنگ زدوده
می شود ،زيرا که اولين تأثير انقالب کارگری بر جامعۀ بورژوايی ،زدودن مذھب و اخالقيات آن از فرھنگ جامعه است.
مذھب ،در اين مرحله تبديل به عقيده ای شخصی می شود و در قانون و مسائل اجتماعی نقشی ندارد )البته اقليت ھای مذھبی
ھم مانند اقليت ھای ملی حقوق محفوظ دارند و کسی به حقوق دموکراتيک آنان تجاوز نمی کند ،ولی آنان نيز بايد به انقالب
احترام گذاشته و عقايد مذھبی خود را درون اماکن مذھبی خود محدود کرده و از اين مھم تر انتظار کمک مالی دولتی برای
تبليغات خود نداشته باشند( .دوم وجود رفاه مادی زنان است که به تدريج در جامعه جا افتاده و ثابت می کند که زنان ذاتا ً به
اصطالح "ضعيف تر" نيستند و قوانين نوين ھم اجازۀ برخوردھای توھين آميزی را که ناشی از باقی مانده ھای فرھنگ
بورژوايی است نسبت به زنان نمی دھد .اما مسألۀ فرزندان باعث می شود که به نظر برسد که در اين دوران تمام زنان
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بالفاصله بعد از انقالب خواھان طالق شده و "کانون گرم خانواده" را از فرزندانشان سلب نموده و برای آنان ايجاد ناراحتی
ھای روحی و روانی می کنند.
موضوع اما در مرحلۀ سوسياليزم به اين گونه است که آزادی ھای حقوقی و قانونی زنان درنفس خود سبب طالق خود به
خودی نمی شود .اگر روابط ميان زن و شوھر به درجه ای بد شده باشد که يکی از طرفين خواستار جدايی باشد ،قانون
مانعی بر سر راه آن ھا ايجاد نمی کند .در اين حالت ھم زن و ھم مرد می توانند زندگی ای مطابق ميل و توان مالی خود
برای خودشان فراھم آورده و فرزندان مشترکشان را ھم بر طبق توافق بين پدر و مادر )وحتی فرزندان( اسکان داده و
امکان ديدار فراھم کنند .ضمنا ً فرزند ھر زوج ،فرزند کلّ جامعه محسوب می شود .از سوی ديگر اگر زن و شوھر مايل به
ادامه زندگی با ھم باشند ،تنھا تغييری که انقالب در زندگی آنھا پديد می آورد ،اين است که زن اين فرصت را پيدا می کند
که مثل شوھرش در خارج از خانه کاری تمام وقت داشته باشد و به يک فرد فعال وسازنده در جامعه تبديل شود ،اما وقتی به
خانه می آيد مجبور نباشد تا مانند خدمتگار خانه ،به پختن غذا و شستن لباس ھا و تميز کردن خانه و رسيدگی به نيازھای
تک تک افراد خانه برسد و در آخر با خستگی مفرط ،شب حتی نتواند خواب و استراحت کافی داشته باشد و صبح روز بعد
روانۀ محل کارش شود .اين وضعيت برای آن دسته از زنانی که در نظام سرمايه داری پيشين ھم شاغل نبوده اند بسيار
انسانی تر ،عادالنه تر و لذت بخش تر می شود .اين زنان که در آن نظام در محدودۀ خانه ھم چون برده ای به ارائۀ خدمت
مشغول بودند ،پس از انقالب ،کار خارج از خانه نه تنھا برايشان افتخارآفرين است ،بلکه اتکاء به نفس آن ھا را ھم افزايش
داده و از نظر روحی به قدری غنی می شوند که برای اولين بار در زندگيشان احساس اھميت واقعی و مفيد بودن می کنند.
در اين ميان ،کارھای خانگی اين زنان توسط زنان/مردان ديگری که شغلشان سرويس دادن به خانه ھا است انجام می گيرد
و به اين ترتيب ھمۀ افراد جامعه اعم از زن و مرد در کارھای توليدی و خدماتی کل جامعه شريک بوده و در کنار آن از
مزايای شغلی ھم برخوردار می گردند و مھم تر از ھمه ،کار طاقت فرسای خانه ،به کارخدماتی در اجتماع تبديل شده و اين
حتی با استخدام يک خدمتکار که کار را به صورت شخصی و خصوصی انجام می دھد ،فرق دارد .رسيدگی به کودکان ھم
به ھمين نحو است .به جای اين که مادر در حصار خانه دائما ً مشغول نگھداری از کودکان باشد ،او ھم مانند شوھرش سر
کار می رود و وجود مھد کودک ھا و کودکستان ھا و مدارس )به نسبت سن کودکان( از آن ھا نگھداری می کنند و ھر زمان
که پدر و مادر کارشان پايان می يابد ،می توانند با فرزندان خود به خانه بروند و چون در اين شرايط دغدغۀ مالی و دغدغه
انجام امور خانه را ندارند ،بسيار راحت تر و با توان بيشتر فرصت آن را دارند که چند ساعتی را به دور ھم گذرانده و از
وجود يکديگر بيش از ھر زمان ديگری لذت ببرند .چنين نحوه ای در تربيت فرزندان بسيار سازنده تر و مطلوب تر از
زندگی در چارچوب خانواده به شکل آن چه در نظام بورژوازی سابق تجربه کرده بودند ،می افتد؛ زندگی روزمرّه،
يکنواخت ،پردغدغه ،دشوار و ناراحت کننده در جامعۀ بورژوايی ،با ايجاد رفاه مالی و کاھش فشار کار )خانه و خارج از
خانه( در جامعۀ نوين ،فرصت رفع خستگی جمسی و روحی را فراھم و به سالمتی جسمی و روحی مرد و زن در جامعه
کمک می کند.
از اين رو است که از نظر مارکسيزم انقالبی ،رھايی زن از بند "خانواده" به مصداق گسستن کل ريشه و بطن ستم مضاعف
يا تبعيض جنسی از زندگی زن به شمار می آيد .انگلس در کتاب "دولت ،خانواده و سرمايه خصوصی" می گويد که ارتش و
مذھب و خانواده ،سه پايۀ برقراری و روی پا نگھداشتن نظام مالکيت خصوصی بوده است .صاحبان سرمايه ھای
خصوصی با داشتن نيروھای امنيتی خود ھميشه می توانستند ھرگونه اعتراض و قيامی را سرکوب کنند و با کمک
اعتتقادات مذھبی ،اخالق حاکم و متداول را در فرھنگ جامعه جا اندازند .اما پايۀ سوم حفظ نظام خانواده به شکل امروزی
آن بود و ھدف از آن صرفا ً مشخص نمودن فرزندان مرد مالک/سرمايه دار بوده ،تا به اين ترتيب آن سرمايه نسل به نسل و
دست به دست گشته و در ميان يک طيف خانواده باقی بماند تا به اين ترتيب برای آن مرد و فرزندانش نام و شھرت بياورد.
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اما زن که تا پيش از آغاز مالکيت خصوصی در جمع طايفۀ خود نيرويی قوی و مورد اتکا به شمار می آمد و برابر مرد و
يا حتی بيش از او در توليد اجتماعی نقش داشت و از احترام و موقعيت بااليی برخوردار بود ،به ناگاه ھم چون برده يا
زندانی به "خانۀ شوھر" رفت .به اين ترتيب مرد صاحب سرمايه ،صاحب يک خانوادۀ خصوصی ھم شد و خود در رأس آن
قرار گرفت و زن )زنان( و فرزندان تحت کنترل او در اين خانه حق زندگی پيدا کردند .از اين رو فرھنگ پدرساالری نضج
گرفت و امروزه ھم ھمۀ ما با مردساالری حاکم در قانون ،در محل کار ،در کوچه و بازار و حتی در خانه از طرف کوچک
ترين فرزند مذکر خود در حال دست و پنجه نرم کردن ھستيم و متأسفانه در جامعه حتی زنانی ھستند که به اين مردساالری
عقيده دارند و در حفظ آن می کوشند!
به طور خالصه ،اين طور می توانم بگويم که وقتی در انقالب سوسياليستی ما به سرکوب تمام ابعاد نظام سرمايه داری می
کوشيم ،زنان ما بايد آگاھانه متوجه اھميت اين "خانواده" بوده و در نابودی آن شکل بورژوايی با تمام قوا کوشا باشند ،چرا
که ريشه و اساس ستم جنسی در آن نھفته است و بدون نابودی آن نمی توان تبعيض جنسی را ريشه کن کرد.
 -٢به اين ترتيب آيا می توان از پديده ای به نام "جنبش زنان" در جامعۀ ايران صحبت کرد يا خير؟ اگر پاسخ مثبت است،
اين جنبش چه خصوصيات و ويژگی ھايی دارد ،و اھميت آن از حيث تغيير و تحوالت اجتماعی و چشم انداز انقالب آتی
ايران چيست؟
بله ،در ايران پديدۀ "جنبش زنان" سابقه و پيشينۀ مبارزاتی دارد .زنان ايران از دوران انقالب مشروطه تجربۀ مبارزات
سياسی را بدون کمک يا حمايت ھيچ ارگانی کسب نمودند .جنبش زنان ايران در آن دوران از جنبش زنان اروپا حتی جنبش
زنان فرانسه ھم مترقی تر بود .مبارزۀ زنان ايران در دوران انقالب مشروطه برای حق رأی و حق تحصيل بود .در اين
زمان حتی در اروپا ھم زنان ھنوز حق رأی نداشتند .اقتدارگرايان اسالمی آن زمان در مجلس مانند شيخ فضل ﷲ نوری ،به
مانند اقتدارگرايان طبقۀ حاکم مرتجع کنونی با اين مطالبات با اشد خشونت و سرکوب برخورد کردند .در آن زمان تحصيل
برای زنان مخالف عرف اسالمی محسوب می گرديد و به ھمين دليل فضل ﷲ نوری گفته بود "مدرسۀ علم برای نسوان،
خالف دين و مذھب است" .اما دليل واقعی اين مخالفت اين بود که حکام وقت می دانستند که ھرگونه کوتاه آمدن در برابر
مطالبات زنان منجر به فوران مطالبات دموکراتيک ديگر اقشار جامعه و آغاز مبارزات کارگری می شد که شعله ھای آن،
حکومت وقت را به آتش می کشيد.
در ايران ھميشه به علت شدت ديکتاتوری که محافظ منافع رژيم ھای حاکم بوده ،ھرگز نتوانسته اند کوچک ترين مطالبات
دموکراتيک اقشار مختلف جامعه ،از جمله حقوق دموکراتيک زنان را تثبيت نمايند .لذا مبارزات زنان حول محور مسائل
بسيار پيش پا افتاده ای در دوران انقالب مشروطه از ھمان اول تبديل به مبارزات سياسی گشت .اعتراضات زنان با سرکوب
شديد اوباش حاکمان اقتدارگرای اسالمی آن دوران مواجه گرديد .لذا جنبش زنان جلسات مخفيانه در منزل يکی از اعضای
خود می گذاشت و يک نفر را ھم مأمور حفاظت محل قرار می داد که در صورت حملۀ اوباش آماده باش بدھد .زنان در اين
جلسات نيازھای آموزشی دختران را مطرح و با پولی که از ميان خود جمع آوری می کردند ،وسائل آموزشی دختران را
فراھم نموده و در خانه ھايشان به طور نيمه پنھانی تدريس می کردند؛ برای نمونه :اقتدارگرايان اسالمی مجلس تنھا با
آموزش خانه داری و آشپزی به دختران موافقت می کردند .لذا در اين کالس ھا از ميان ھمين زنان ،آنان که باسواد بودند ،به
دختران خواندن و نوشتن می آموختند و ھمزمان در ظاھر آشپزی را ھم برگزار می کردند .پس مالحظه می کنيم که جنبش
زنان ايران پديده ای با سابقه و مترقی و شجاعت و پشت کار آنان ھميشه چشم گير بوده است .حضور يکپارچۀ زنان در
انقالب  ۵٧را فراموش نکرده ايم و حرکت شجاعانۀ زنان در سال  ٨٨که با سرکوب وحشيانۀ رژيم روبه رو شد نيز ادامۀ
ھمين راه است.
امروز جنبش زنان ايران دارای ويژگی ھای خاص شرايط خود است .اولين ويژگی ھر مبارزۀ دموکراتيک در ايران
امروز ،ھرچند بر روی امری پيش پا افتاده باشد ،اين است که از ھمان ابتدا شکل سياسی به خود می گيرد ،چرا که ھرگونه
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تجمع اجتماعی اعتراضی می تواند تبديل به يک حرکت ض ّد رژيم شود و از آن جا گسترش يابد .در نتيجه رژيم از ھمان
ابتدا با سرکوب ،جلوی آن را می گيرد .اگرچه در نظام بورژوايی غربی ھيچ گونه مطالبه دموکراتيکی خصلت انقالبی پيدا
نکرده و کلّ نظام را مورد تھديد قرار نداده است )البته در آن کشورھا ھم امروزه وقتی اجتماع مردم خيلی بزرگ می شود و
مثالً به مسدود شدن خيابان يا محل عمومی می انجامد ،پليس وارد صحنه می شود و در اين حالت امکان زدوخورد ايجاد می
گردد و عده ای صدمه ديده و حتی دستگير می شود( .اما اين امر به زندانی شدن نامحدود و يا شکنجه و مرگشان )مثل سال
 ٨٨در ايران( نمی انجامد.
بورژوازی ايران اما ،از آن جايی که از ابتدا به طور طبيعی روند تاريخی خود را طی نکرد ،خصلتی بيمار گونه دارد:
نظام سرمايه داری در کشورھای غربی از دل انقالبات بورژوايی و سرنگون شدن فئوداليزم بيرون آمد و در نتيجه از ابتدا
و برای دوره ای خصلت انقالبی و مترقی داشت؛ تا اين که اين خصلت در تضاد با ميزان سود سرمايه قرار گرفت و تدريجا ً
خصلت ارتجاعی يافت .اين تاريخچۀ انقالبی است که فرھنگ بورژوازی غربی را امروز از فرھنگ بورژوازی کشور ما
جدا می کند ،زيرا در ايران ،اين مرحلۀ انقالبی طی نشد و بورژوازی ايران با سرنگونی حکومت قاجار و سر کار گذاشتن
رضاخان توسط امپرياليزم و برقراری ديکتاتوری نوين ،حيات يافت .اين خصلت ديکتاتوری ھمواره بخشی از فرھنگ
بورژوازی ما باقی مانده است .اين امر ريشۀ خشونت رژيم نسبت به اعتراضات زنان در دفاع از حقوق خود است.
البته زنان ويژگی ھای ديگری را ھم از خود نشان داده اند :در سال  ٨٨زنان ما با نشان دادن درايت سياسی قوی ،پيشتاز آن
اعتراضات شدند و از آن جايی که آن حرکت بدون رھبر و برنامه بود ،آنان به سرعت ھدايت اعتراضات خيابانی و شعارھا
را به عھده گرفتند .در سال  ،٨٨ما شاھد حرکت دختران دبيرستانی نيز بوديم .اين ،نکته ای بسيار چشم گير بوده و می بايد
برای مارکسيست ھای انقالبی که در داخل کشور فعاليت دارند ،بسيار ارزنده باشد .فراموش نکنيم که انقالب اکتبر ١٩١٧
در ابتدا با اعتصابات و تظاھرات زنان کارگر آغاز گرديد.
قبل از اين که به اھميت "جنبش زنان" در انقالب آينده پاسخ بدھيم ،بايد مسألۀ بسيار مھم و تعيين کنندۀ ديگری را توضيح
داده و کامالً روشن کنيم و آن مسأله ماھيت طبقاتی جنبش زنان است .در دوران ديکتاتوری که خفقان و سرکوب به طوری
ھمه جانبه تمام اقشار جامعه را دربرمی گيرد و به جايی می رسد که مثل وضعيت کنونی ايران ،در آخر باندھای مختلف
حاکم به جان يکديگر می افتند ،زنان ما از بورژوازی اپوزيسيون گرفته تا زنان طبقۀ کارگر ،جملگی تحت "ستم" و "ستم
مضاعف" ھستند .در چنين شرايطی ،جنبش زنان که ساختاری باز و دموکراتيک دارد ،پس از يک دوره يا نسل تحت
ديکتاتوری مطلق ،اغلب بر سر يک مسألۀ روز ،طغيان زا شده و زنان بدون داشتن رھبری و برنامۀ معين به خيابان ھا
ريخته و دست به اعتراض می زنند ،مانند سال .٨٨
برای مارکسيست ھای انقالبی که ھدف نھايی را انقالب کارگری و سرنگونی نظام سرمايه داری و برقراری دموکراسی
کارگری )نظام شوراھا( می دانند ،واضح است که يک چنين اعتراضی بی برنامه و بی رھبری بالفاصله با سرکوب روبه
رو شده و عدۀ زيادی با ضرب و شتم مواجه شده و دستگير می شوند و بعد از آن ھم چيزی تغيير نمی کند و حکومت وقت
ھمچنان به روند پيشين جلو می رود .جنبش زنان ايران ھم اکنون به مانند جنبش طبقۀ کارگر نياز به کار تئوريک و
سازماندھی دارد .ھمان طوری که اشاره شد ،جنبش زنان ايران در مقطع کنونی از ترکيب ھمه اقشار زنان در جامعه شکل
گرفته است .البته اين مسأله مختص به وضعيت کنونی نيست و تنھا در سال  ٨٨ما شاھد آن نبوده ايم .حرکت ھای زنان
ايران در سال  ۵٧و در انقالب مشروطه ھم ترکيبی بورژوا-دموکراتيک داشته است .برای ايجاد جنبشی که اھداف مترقی
سوسياليستی داشته باشد ،ضروری است که در ابتدا زنان را در ارگانی دموکراتيک متشکل کرد .در اين ارگان می بايد
دست کليۀ عناصر حکومت فعلی و پيشين و کليۀ گروه ھای سنتی را کوتاه کرده تا زنان مستقل و آزاد بتوانند در آن به مسائل
خود بپردازند .ما نام اين چنين تشکيالتی را "تشکل مستقل زنان" نھاديم .در تشکل مستقل زنان ،مؤکداً ضروری است که از
نفوذ ھرگونه عنصر وابسته به رژيم کنونی جلوگيری کرد تا اين تشکل در رابطه با ھيچ ارگان حکومتی قرار نگيرد.
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ھمچنين واضح است که زنان تحت ستم و خفقان ما به کمک ،ھدايت و مشارکت زنان بورژوای نظام سرمايه داری پيشين
نيز ندارند و برای ارتقا در مبارزات خود عليه نظام سرمايه داری کنونی واجب است که در مقابل حکومت سرکوب و خفقان
قبلی موضع محکم داشته باشند و دستخوش تبليغات نشوند .اين تشکل می بايد ھمچنين خود را از نفوذ سياست ھای گروه
ھای اپوزيسيون سنتی مبرا داشته و اجازۀ نفوذ سياست ھای اين گروه ھا و احزاب را به درون اين تشکل ھا به ھيچ وجه
ندھند.
ما به عنوان عناصر روشنفکر و مترقی مارکسيست که می خواھيم جنبش زنان کارگر را از يک طرف در ارتباط با جنبش
طبقۀ کارگر و از طرف ديگر در ارتباط با ساير اقشار زحمتکش زنان قرار دھيم ،بايد کار را از ابتدا و از درون اين تشکل
ھا شروع کنيم .روشنفکرکارگری )زن( بايد به درون اين تشکل ھا رفته و با مشکالت و مطالبات اين زنان از نزديک آشنا
شود و در پيدا کردن راه حل با بقيه ھمکاری کند .او البته به علت داشتن تجربه بيشتر می تواند به طريق برخورد با اين
مشکالت و مطالبات خط داده و به آگاھی بقيه بيافزايد .حضور در تشکل ھای مستقل برای برقراری و نگھداشتن ارتباط با
اقشار مختلف زنان و جلب تدريجی اعتماد آنان از طريق دخالت دادن آنھا در تصميم گيری ھا برای فعاليت ھای آينده به
طرف انقالب کارگری ھم مؤثر خواھد افتاد .تشکل ھای مستقل زنان ،ماھيتی علنی دارد ،ولی ماھيت نيروھای مترقی و
روشنفکر کارگری در درون آن ھا نبايد علنی گردد ،تا شناسايی علنی آن ھا حتی المقدور ممکن نباشد .وجود اين عناصر
برای مراحل بعدی بسيار با اھميت و تعيين کننده است .از درون اين تشکل ھا است که نيروھای انقالبی فعال می توانند زنان
مترقی و زنان کارگر آگاه را تدريجا ً از بقيه جدا کرده و با آن ھا کار تئوريک انجام دھند .اين بخش از فعاليت که با اين
عناصر خاص انجام می شود ،می تواند در درون کميته ھای مخفی انقالبی باشد .اين زنان سپس می توانند ارتباط طبيعی و
ملموس و مورد اعتمادی را با اقشار مختلف از زنان کارگر و زحمتکش فراھم آورند .تھييج و ترويج انقالب کارگری توسط
اين زنان در ميان ساير کارگران اعم از مرد و زن ،خود به تنھايی بزرگترين قدم در راه آماده کردن الاقل نيمی از جامعۀ
کارگری است .اين نوع فعاليت سازماندھی شده چنان چه با حفظ اصول و اخالق انقالبی صورت پذيرد ،می تواند خود را
برای کار با حزب طبقۀ کارگر آماده کند که اين خود بحثی جداگانه است.
 -٣در طول اعتراضات پس از انتخابات خرداد  ٨٨در ايران ،حضور زنان -با خاستگاه ھای طبقاتی متفاوت و در نتيجه
مطالبات متفاوت -در مبارزات بسيار محسوس بود؛ تاحدی که به روشنی نگاه غالب مردساالر در جامعۀ ايران را به چالش
کشيده بود .به نظر شما چه عواملی موجب اين حضور پررنگ شد؟
پاسخ به اين سئوال توسط ساير رفقا در ھمان مقطع به تجزيه و تحليل گذاشته شد و در قالب مقاله ھايی به روی سايت ھم آمد
و من البته با آن نظرات کامالً موافقم :ھمان طور که در فيزيک صحبت می شود ،با فشردن يا متراکم کردن يک فنر ،انرژی
پتانسيل در آن بيشتر ذخيره می شود و سپس با رھا کردن فنر ،اين انرژی به ناگاه آزاد می شود .زنان ما در اين رژيم
ديکتاتوری از شدت خفقان به دست وپا زدن افتاده اند ،زيرا که نه تنھا مانند مردان زير فشار اين ديکتاتوری قرار دارند که
اين اندازه ستم کافی نبوده و بايد آنان را تحت ستم مضاعف به دليل "زن" بودنشان ھم قرار داد! اين است که در مقاطعی از
زمان که مسائل روز و شرايط دست به دست ھم می دھند و به ناگاه فشار بر آخرين سطح تحمل می آيد ،انسان ھا ناخودآگاه
عکس العمل نشان می دھند و اين عکس العمل به شکل طغيان سر باز می کند.
به نظر من اما ،در اين دوران فشارھای ستم مضاعف قرون وسطايی در يک سو و وجود اينترنت و ارتباط با دنيای خارج
که دسترسی به ھمه گونه آگاھی علمی و سياسی را با فشاری بر چند دکمه کامپيوتر ممکن می سازد در سوی ديگر ،برای
زنان ما ،به ويژه زنان جوان تحصيل کرده ،تضادی بدتر از خود ستم جنسی ايجاد کرده است .در نتيجۀ اين تضاد ،سطح
آگاھی سياسی زنان جوان ما به سرعت رشد کرده و در برابر ارزش ھای اسالمی تحميلی رژيم مانند ديواری در حال باال
رفتن است .به اين دليل است در سال  ،٨٨تنھا در يک حرکت خود جوش و بدون سازماندھی ،زنان توانستند بر دھان
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فرھنگ مردساالری مشتی محکم بزنند .حال تصور کنيد که اگر اين زنان سازماندھی و رھبری داشته باشند و برای ھر
حرکت برنامه مشخص ،مرد ساالری با چه سرعتی از جامعه ما رخت برخواھد بست!
نکتۀ ديگری که من مايلم در اين جا مطرح کنم و يادآور بشوم اين است ما ھميشه در بحث ھای خود می گوييم و می نويسيم
که بورژوازی غرب بعد از انقالب و روی کار آمدن نظام سرمايه داری قادر بود که مطالبات دموکراتيک اقشار مختلف
جامعه را برآورده سازد .حقيقت اين است که چه در مرحلۀ انقالب و چه بعد از روی کار آمدن نظام سرمايه داری و چه در
عصر ما بعد از جنگ جھانی دوم اين طبقۀ کارگر و اقشار تحت ستم بودند که برای اين مطالبات مبارزه کرده و حتی جان
دادند که بعد ما می گوييم بورژوازی غربی اين مطالبات را "اعطا" کرد .بورژوازی غرب به اين دليل به اين خواسته ھا تن
داد که در آن مقاطع از تاريخ ،با وجود پرداخت اين مزايا به کارگران ،بورژوازی تمام کشورھای غربی در حال بردن بيش
از حد انتظار سود سرمايه بود .لذا توافق به پرداخت مزايايی مانند حق بيمۀ بيماری ،بيمۀ بازنشستگی ،حق مرخصی
ساليانه ،حق مرخصی زايمان ،و پاداش ھا و نظير اين ھا جملگی بر اثر مبارزات کارگری طبقۀ کارگر و زحمتکشان
کشورھای غربی به صورت قانون درآمد.
 -۴به نظر شما به طور کلی چه ضعف ھايی در ديدگاه ھا و موضع گيری ھای رايج و کنونی جريان ھای چپ نسبت به
مسائل مرتبط با زنان در ايران وجود دارد؟
اصوالً مطالبات دموکراتيک زنان کارگر و اقشار زحمتکش ايران ،ھمان طوری که در اروپا و آمريکا ھم ثابت شده ،بدون
داشتن برنامۀ انقالبی برای برچيدن نظاام سرمايه داری ،تنھا به نفع زنان طبقۀ بورژوا تمام می شود .از اين رو ،کسانی که
به پيوند بين مبارزه زنان و انقالب کارگری باور نداشته و معتقد باشند که مبارزه برای کسب حقوق زنان و برچيدن ھرگونه
ستم بر زن می تواند جدا از مبارزۀ طبقۀ کارگر برای برچيدن نظام سرمايه داری صورت پذيرد ،به آزادی زن در درون
طبقۀ بورژوا فکر کرده و صرفا ً خواھان رسيدن زنان بورژوا به امتيازات مردان اين طبقه ھستند.
مثال زير شايد مسأله را بھتر باز کند :در ايران زنی مانند فائزه رفسنجانی می تواند خواھان مطالبات دموکراتيک باشد و
تنھا در حد دريافت آن ھا مبارزه کند و در آن صورت وضعش تبديل می شود به وضعيت يک زن بورژوا در کشورھای
غربی ،مثل وضعيت ھيلری کلينتون )زن رئيس جمھور پيشين آمريکا ،که دو دوره زن رئيس جمھور بود ،بعد وزير
صرف زن
امورخارجه شد و حاال ھم ظاھراً قصد دارد کانديدای رياست جمھوری سال  ٢٠١۶شود( .ھيلری کلينتون به ِ
بودنش الزاما ً وجه مشترکی با زنان زحمتکش اقشار وسيع اياالت متحده آمريکا و يا زنان طبقه کارگر آن کشور ندارد .او ھم
مانند مردان طبقۀ خود و مردان قشر حاکم عمل می کند و در يک مبارزۀ طبقاتی شانه به شانۀ مردان طبقۀ خود و قشر حاکم
می ايستد .در ايران اگرچه اين زنان بايد برای رسيدن به اين حقوق دموکراتيک مبارزه کنند ،ولی مبارزۀ آن ھا در ھمين حد
دموکراتيک باقی می ماند و آنان اغلب قادر به ادامۀ مبارزه به نفع زنان اقشار متوسط و کارگر که نيستند به کنار ،قادر به
مبارزه برای گرفتن مطالبات بورژوا-دموکراتيک خود ھم نيستند .اما اگر فرض را بر اين بگذاريم که زن رفسنجانی و زنان
ھم-طبقهای او يک چنين مبارزه ای را بکنند و اين مطالبات را ھم به دست بياورند ،پس از اين ،تفاوتی بين اين زنان و
مردانشان برای بقيۀ زنان کشور که به طبقۀ سرمايه دار تعلق ندارند ،وجود نخواھد داشت .نتيجه اين که زنان بورژوا عموما ً
در يک کفه با مردان طبقۀ خود قرار می گيرند و در حقيقت به ھمان نسبت مردان طبقه خود ،دشمن طبقاتی ساير زنان
ھستند.
زنان کارگر و تمام زنانی که به نوعی "مزدبگير" ھستند اما ،وضعشان با زنان بورژوا که "مزد ده" می باشند ،فرق دارد.
زنان "حقوق گير" ولو اين که تحصيل کرده و مرفه ھم باشند ،از نظر طبقاتی به طبقۀ کارگر تعلق دارند ،نه طبقۀ بورژوا.
باز ھم برای بھتر روشن شدن به مثالی رجوع می کنم:

٨

وﻳﮋه ﻧﺎﻣﺔ روز ﺟﻬﺎﻧﻲ زن

اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه 1391

فرض کنيد که دختر رفسنجانی بعد از او ارث خود را گرفته و در منطقه ای از تھران يک آسمان خراش می سازد و آن را
تبديل به مرکز خريد پوشاک ،رستوران و غيره می کند .طبيعتاً برای حفظ و نگھداری و گرداندن اين محل خودش دست به
کار نمی شود ،بلکه از کاخ خود و از دور ،کار و دسترنج ديگران را با پول می خرد و در مقابل ،سود اين تجارتی را که
راه انداخته مستقيما ً به جيب سرازير می کند .در نتيجه از خانم صندوقدار فروشگاه تا کارگر نظافتچی ،جملگی
صرف "زن" بودن آن
"مزدبگير"اند و دختر رفسنجانی "مزد ده"! و بينشان رابطۀ سرمايه دار و کارگر ايجاد می گردد و ِ
ھا ھيچ نقشی در رابطه شان نداشته و تبعيض جنسی ھم در حقوق آنان آشکارا باقی می ماند :مثال نظافتچی زن مزدی کمتر
از مرد ھمطراز خود می گيرد! البته يک خانم فروشنده ای که تا به اآلن در اين جا مغازه ای را اجاره کرده ،می تواند طی
مرحله ای خود صاحب مغازه شود و با استخدام چند کارگر ،به "سرمايه دار" مبدل شود و بدين گونه به مقام بورژوا ارتقا
يابد ،اما آن نظافتچی برای تکامل و ارتقای خود به مرحلۀ رھايی از ستم طبقاتی ھمچنان می بايد مبارزات دموکراتيک خود
را عليه تبعيض جنسی با مبارزات طبقاتی اش پيوند زده و مانند مردان و زنان ھم-طبقه اش درپی برچيدن نظام سرمايه
داری باشد.
لذا جريانات چپ ما که خود را مارکسيست می دانند ،می بايد اين درس را گرفته باشند که زنان طبقۀ کارگر و زحمتکش در
جامعۀ ايران به منظور برچيدن ھرگونه ستمی بعليه خود ،می بايد به محض آغاز آن مبارزۀ دموکراتيک و ھرچند پيش پا
افتاده ،آماده باشند تا آن مبارزه را به مبارزه طبقاتی سوق داده و وارد برخورد خيابانی با رژيم گردند .درغير اين صورت،
رژيم قيام آنان را با کشتن ،زندانی کردن و اعدام کردن ،به طور کلی نابود می کند و خود ھيچ صدمه ای نمی بيند .در نتيجه
بر نيروھای انقالبی مارکسيستی واجب است که در برابر ديدگاه ھای بورژوا-فمينيستی موضع گيری کنند و مسألۀ زنان را
از موضع مارکسيزم انقالبی ببينند.
نگاه "فراطبقاتی" به مسألۀ زنان که امروز شنيده می شود ،از ھمان ديدگاه فمينيستی اوليه تراوش می کند که جامعه را به دو
صف زن و مرد در مقابل ھم تقسيم می کند .آن چه که آنان را به برداشت "فرا" طبقاتی سوق می دھد ،اين واقعيت است که
زنان کارگر ھمواره توسط مردان کارگر مورد ضرب و شتم قرار می گيرند؛ اگر با دقت بنگريم ستم جنسی را خيلی واضح
در ميان جريانات و احزاب چپی ھم می توانيم ببينيم .آن چه که در اين دو مورد از ستم جنسی ،بر آنان پوشيده می ماند يا از
نظرشان می افتد ،دو عامل اصلی است :يکی فرھنگ بورژوايی حاکم و ديگری اساس "خانواده" ،ھمان طور که جلوتر در
بحث آمد .لذا در اين جا فقط اين را يادآور می شوم که فرھنگ بورژوايی ،تا زمانی که خانواده به شکل بورژوايی آن از
صرف اين که فرد به طبقۀ کارگر تعلق داشته و يا تعلقات سياسی
جامعه رخت برنبسته باشد ،ھمواره در وجود ما است و به ِ
دارد ،اين فرھنگ را تغيير نمی دھد .شکل خانوادۀ کارگری ما ھمان شکل خانوادۀ بورژايی را دارد و در آن پدر ،برادر،
شوھر و فرزند ذکور از امتياز مردساالری برخوردارند .مرد کارگر بدون اين که متوجه باشد ،ستم جنسی را روا می دارد.
او به طور خود به خود آگاه به اين امر نيست که از فرھنگ طبقۀ مقابل و دشمن طبقاتی خود آسيب ديده است و خانوادۀ او
از آن رنج می برد؛ به خصوص که اعتقادات اسالمی ھم در طی قرن ھا به قدرت مردساالری افزده و زنان را به سکوت و
"قبول" انسان درجۀ دوم بودن واداشته است .تنھا در جامعه سوسياليستی است که با برقراری قوانين نوين و باألخص در
ستيز با ستم جنسی و وارد کردن زنان در توليد اجتماعی پا به پای مردان و برقراری روابط خانوادۀ نوين در آن نظام ،می
توان گفت فرھنگ بورژوايی از جامعه رخت برمی بندد و فرھنگ سوسياليستی کارايی عملی پيدا می کند.
 -۵در شرايط کنونی موضع ،آلترناتيو مشخص و مطالبات پيشنھادی مارکسيست ھای انقالبی در ارتباط با زنان ايران به
طور اعم ،و زنان طبقۀ کارگر به طور اخص ،چيست؟
اھداف ما مارکسيست ھای انقالبی ،برنامۀ کلی ما را ھم جلوی روی ما می گذارد .ما در عين حال که به مطالبۀ خواسته ھای
دموکراتيک زنان بھا داده و احترام می گذاريم و برای رسيدن به آن ھا به زنان کل اقشار زحمتکش ايران کمک می کنيم ،بر
اين باور ھستيم که در شرايط کنونی حتی مطالبۀ يک حق دموکراتيک ،ھمان طور که اشاره شد ،بايد با برنامۀ مشخص
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درازمدت صورت پذيرد ،زيرا تجربۀ قيام ھای زنان ،دانشجويان و کارگران در گذشته ثابت کرده )حتی اگر جمعيت کوچک
ناچيزی ھم باشد( ،رژيم بدون ھيچ گونه شرم و بی معطلی ،آن حرکت را سرکوب می کند و به اين ترتيب علیرغم تمام جان
ھايی که باخته می شود ،ھيچ چيز تغيير نمی کند .در مقابل اين وضعيت ،مارکسيزم به ما می آموزد که برای جلوگيری از
شکست ھر حرکتی ،سازماندھی و برنامۀ حزبی الزم است .آشنايی با مفھوم سازماندھی حزبی و برنامۀ حزبی امری است
که به طور خود به خودی کسب نمی گردد ،بلکه بايد اصول آن را اول در تئوری آموخت.
در اين جا است که وظيفه به دوش نيروھای انقالبی و روشنفکر-کارگر زن می افتد .اين زنان در حال حاضر در ايران کم
نيستند و اگر به جای گرايشات انحرافی و سنتی که در گذشته با شکست مواجه شد ،قدم اول را در راه آموزش تئوريک نوين
خود بردارند و به جای محدود کردن روابط خود با ساير زنان زحمتکش بر روی کارھای پيش پا افتادۀ اجتماعی ،می بايد از
اين نوع روابط برای ايجاد روابط عميق و عميق تر سياسی ،استفاده نموده و روش صحيح فعاليت سياسی در جامعۀ خفقان
زده ای مثل ايران را به ديگر زنان فعال بياموزند .مسئوليت نيروھای مترقی و انقالبی در اين مقطع بسيار سنگين است،
زيرا آنان حلقه ھای ارتباط مابين تشکل ھای مستقل زنان با کميته ھای مخفی و رابطۀ کميته ھای مخفی با "حزب پيشتاز
کارگری" می باشند .تنھا از طريق ايجاد يک رابطۀ کامالً طبيعی مابين اين سه تشکل است که می توان با خفقان مبارزه
کرده و فعاليت و اھداف سياسی را به جلو برد )اين بحثی است وسيع و خارج از حوصلۀ اين مصاحبه( .
به طور خالصه اين طور می شود گفت که تنھا تشکيالتی که در ھرگونه اعتراضات اجتماعی می تواند از زنان پشتيبانی
اصولی و عملی نمايد ،حزب طبقۀ کارگر است .وقتی مبارزه عليه نظام حاکم چه برای کسب حقوق دموکراتيک زنان و چه
در مطالبات طبقاتی آنان ،آغاز می گردد ،حزب پيشتاز کارگری ما باالترين و قدرتمندترين ارگان است که می تواند در
مقابل سرکوب رژيم دوام آورد و حتی آن را به عقب نشينی واداشته و به زانو درآورد .درک اھميت اين مسأله و درک
صحيح از چگونگی برقراری يک رابطۀ طبيعی بين تودۀ زنان زحمتکش و حزب پيشتاز انقالبی که از باال بر زنان تحميل
نگرديده ،بلکه از درون يک نياز مشترک و طبيعی طبقاتی بيرون آمده باشد ،يک شرط اصولی و اساسی برای موفقيت
است .لذا حزب پيشتاز انقالبی ما ھم که از کلّ کارگران روشنفکر و مترقی مرد و زن شکل می گيرد ،بايد به مانند تشکل
ھای مستقل زنان ھمواره از مداخله و آسيب جريانات حاکم و احزاب اپوزيسيون سنتی محفوظ مانده و خود از ترکيبی طبيعی
و روابطی اصولی شکل گرفته باشد .در اين صورت است که اين ارگان ھا که خود تحت شرايط و روابط طبيعی و پذيرفته
شده بين اعضايشان به وجود آمده اند ،می توانند رابطه ای ارگانيک با يکديگر برقرار کرده و خصلت سوسياليستی و انقالبی
داشته باشند.
به اميد رھايی ھمۀ زنان جھان از تمام ابعاد ستم ،روز زن را به تمام زنان زحمتکش در سطح جھانی و به خصوص زنان
ايران تبريک می گويم.
و با تشکر از شما
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مصطفی صابر» ،اعتراض عريان« و پرسش ھايی بیپاسخ

١١

سارا قاضی
آقای مصطفی صابر در سايت روزنه مقاله ای دارند تحت عنوان »اعتراض عريان :مارکس در خيابان!« ١که من ،با وجود
تعجب احتمالی مخاطبين ،خواندنش را به ھمۀ زنان مبارز امروز جامعۀ ايران پيشنھاد می کنم ،زيرا بھترين راه کسب آگاھی
مترقی و سازنده ھميشه دسترسی داشتن به تمام ديدگاه ھای موجود بوده است که امکان مقايسه و تحليل را به انسان می دھد.
در پی مطالعۀ اين مقاله ،تنھا يک احساس به من به عنوان يک زن )که خواھان برچيده شدن ھمه گونه ستم جنسی از زن
است( دست داد :ھيجان! ھيجانی سردرگم! طغيان خشمی جوشان عليه ستم جنسی بدون ارائۀ حتی يک راھکار! با آرامش
بخشيدن نسبی به اين خشم خروشان ،اين سؤال مطرح می شود که حاال من ،به عنوان فردی که در ايران تحت چنين
ديکتاتوری خونخواری به سر می برم ،از کجا بايد شروع کنم؟ آيا بايد به ھمراه چند تن از ھمقطارانم به خيابان بريزم و خود
را عريان کنم ،تا مبارزه عليه اين ستم جنسی حاکم آغاز شود؟!
سپس به سرعت خاطرۀ مبارزات خيابانی و خروشان سال  ١٣٨٨را به خاطر آوردم .اين که حتی با وجود حفظ حجاب
اسالمی ،به صرف مطالبۀ حق حيات و نفس برآوردن ،ھمه را کشتند يا دستگير کردند و در زندان بدن ھايشان را با شکنجه،
تجاوز و توھين به تدريج و يا در آخر با تير خالص نابود کردند! لذا بازگشتم و مقاله را دوباره و با دقت بيشتر خواندم .باز
ھم نه! باز ھم ھيچ رھنمودی برای پاسخ به اين پرسش نيافتم که اگر بخواھم به اين »جنبش جھانی زنان« بپيوندم و اين خشم
خروشان را در مبارزه ای عليه حکومت جمھوری اسالمی سازماندھی و آغاز کنم ،از کجا بايد شروع کنم!؟ آيا واقعا ً مبارزۀ
من بايد از درون يک جنبش »زنانه« و بی ارتباط با مبارزات ساير اقشار تحت ستم ما باشد؟ آيا واقعا ً و در عمل می شود
يک مبارزۀ »زنانه« به راه انداخت؟ و اگر اين کار عملی باشد اين مطالبات چيست و در چه مرحله ای موفق است و مطالبۀ
من مخاطب را بين زمين و آسمان رھا کرده
نھايی چيست؟ با اين ھمه سؤال ،به اين نتيجه رسيدم که پس ظاھراً اين مقاله ِ
است!
آقای صابر می گويد که اين »جنبش نوين آزادی زن و اتفاقا ً وجه اعتراض عريان آن )که به مذاق خيلی از آن نوع کمونيست
ھا خوش آيند نيست( به ادعاھا و اعتراض مانيفست کمونيست نزديکتر و با آن عجين تر است تا با آن به اصطالح کمونيست
ھا به مانيفست!« در ادامه ايشان اين سبک از مبارزۀ زنان را با اشاره ای به نقش بردگی زن در تاريخ نظام سرمايه داری،
به اين نحو به مارکس و کمونيزم پيوند می زند» :واضح است که الغای مناسبات توليد حاضر بايد ھمراه خود ،فحشا را چه
در شکل خصوصی و چه عمومی آن که از اين سيستم سرمی آورد نيز الغاء کند« .سپس می افزايد» :اين عبارات را که نقل
کرديم کنار اعتراضات "گروه فمن" و "عليا المھدی" و اعضای سازمان جوانان کمونيست بگذاريد که خود را لخت می کنند
و با خشم و نفرت فرياد ميزنند "بدن من انتخاب من"! روی بدن لخت خود می نويسند "نه به حجاب اسالمی" .آيا جز اين
است که دارند عليه آن اشتراک زنان نھادينه در جامعه حاضر اعتراض می کنند!!«...
اما من ھرچه بيشتر اين »جنبش نوين« و »وجه اعتراض عريان« را در کنار »الغای مناسبات توليد حاضر« می گذارم
ارتباط آن ھا را در اين مقاله نمی يابم! آقای صابر در اين مقاله ،راھکار امروز را در رسيدن به اين »الغای مناسبات توليد«
باز نمی کند .آيا منظور ايشان اين است که جھت الغای ستم جنسی می بايد اول اين مناسبات توليدی حاکم بر نظام سرمايه
داری را برچيد؟ آيا منظور ايشان اين است که در مانيفست کمونيزم ،مارکس الغای ھرگونه ستم جنسی را در گروی برچيده
شدن کل نظام سرمايه داری دانسته است؟ اگر اين چنين است ،پس چرا ايشان توضيح نمی دھد؟ آيا منظور ايشان اين است
که ما اول نياز به يک جنبش کارگری مترقی و انقالبی داريم که بر اساس »مانيفست کمونيزم« مارکس ،آن چنان
سازماندھی شده و با قدرت باشد که نتواند در مقابل تھاجمات اوباش رژيم به مبارزات زنان ،از زنان حمايت کند؟ و جنبش
از مبارزات دموکراتيک زنان آغاز می گردد ،ولی الزاما ً بايد با مبارزات طبقاتی طبقۀ کارگر پيوند خورده و به انقالبی به
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رھبری طبقۀ کارگر بيانجامد؟ چيزی که من نمی توانم درک کنم و برايم پس از خواندن اين مقاله مبھم می ماند ،اين است که
چرا ايشان به روشنی به اين مطالب نپرداخته است و موضع خويش را توضيح نمی دھد؟!
باز ھم سؤال :آيا منظور ايشان اين است که اگر در ايران ،صرفا ً مذھب را از حکومت جدا کنيم و حجاب اجباری را از
قانون برچينيم ،اين ھمان چيزی خواھد بود که مارکس در مانيفست کمونيزم در مبارزه با ستم جنسی آورده است؟ آيا اين
ھمان نوع از آزادی زن در نظام سلطنتی پيشين نيست؟ آيا ستم جنسی در آن دوران وجود نداشت؟ اگر مبارزۀ زنان برای
ايران امروز به مبارزه عليه حجاب اجباری خالصه کنيم ،آيا به اين معنی نيست که
رسيدن به حقوق دموکراتيکشان را در
ِ
ريشۀ ستم جنسی در حفظ و تحميل حجاب نھفته است و پس از برچيدن حجاب اجباری ،ستم جنسی نيز محو می گردد؟ در
اين صورت ،بقيۀ مقاله در رابطه با ستم جنسی در قالب اشکال »اشتراک زنان« و »تجاوز و تعرض جنسی« که در جوامع
سرمايه داری امروز به »صنعت عظيم سکس...تبديل شده ،«...بی معنی است!
اين ھمه سؤال و اين ھمه ابھام که با خواندن اين مقاله در ذھن ايجاد می گردد ،خود اين سؤال را به ھمراه می کشد که پس
ھدف ايشان از نوشتن چنين مقاله ای چه می تواند باشد؟ نمی شود گفت که ايشان فردی ناآشنا به مارکسيزم است ،زيرا که
ايشان در رأس يک جريان به اصطالح »کمونيستی« نشسته است! نمی شود گفت که ايشان علم به نوشتن چنين مقاالتی را
ندارد ،زيرا که ايشان سال ھا است که فعاليت سياسی داشته و از ايدئولوگ ھای حزب کمونيست کارگری محسوب می شود
و بايد قاعدتا ً و الاقل با الفبای مارکسيزم آشنايی داشته باشد! لذا تنھا نتيجه ای که می شود گرفت ،اين است که ھدف از
نوشتن اين گونه مقاالت و يا عريان کردن بدن تعدادی از زنان درون اين جريان ،صرفا ً دست زدن به کاری ھيجانی برای
جلب توجه جامعه به سوی خود است و بس؛ ھيجانی که برای يک لحظه جلب توجه می کند و روز بعد تآثير خود را از
دست می دھد .اين گونه مقاالت و اين گونه اعتراضات خيابانی در واقعا ً ربطی به اصول مبارزات انقالبی مارکس ندارد و
ھدف آن ھم ايجاد تغيير اساسی و زيربنايی در جامعه نيست )حتی اگر مارکس و انگلس ھم اکنون حضور زنده داشتند ،و از
حرکت عريان و مقالۀ مذکور دچار ھمين گونه ابھامات و سردرگمی ھا می شدند(.
»الغای مناسبات توليد« سرمايه داری ذکر شده در مانيفست کمونيزم ،دقيقا ً مانند تيری که به ھدف زده شده باشد ،مبارزات
طبقاتی را الزمۀ به سرانجام رسيدن ھرگونه مبارزۀ دموکراتيک به شمار می آورد .مارکس با ذکر اين که »نظام سرمايه
داری« و مناسبات اقتصادی آن در تحليل نھايی زيربنای تمام نابرابری ھای جامعۀ طبقاتی است ،ريشه کن کردن نابرابری
ھای طبقاتی و اجتماعی را )حتی در جوامع پيشرفته( تنھا با مبارزات طبقاتی طبقۀ کارگر عليه نظام سرمايه داری مثمر ثمر
می دادند.
سؤال من لذا از آقای صابر اين است که .١ :اين جنبش زنان حتی اگر ابعادی جھانی ھم داشته باشد ،مگر نه اين که در نفس
خود حرکتی دموکراتيک و اجتماعی است؟ پس ،مگر نه اين است که می بايد از پشتوانۀ حزب طبقۀ کارگر برخوردار باشد؟
 .٢پس چرا »حزب کمونيست کارگری« کوچکترين حرکتی در ميان کارگران ايران ندارد و حتی خارج از کشور ھم اين
»اعتراض عريان« از حمايت طبقۀ کارگر ھيچ کشوری برخوردار نشده است؟
مبارزات زنان به خصوص خارج از کشور ،زمانی می تواند به وزنۀ سنگينی عليه نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی
تبديل شود که اين مبارزات از يک طرف در خارج از کشور از پشتيبانی ھر چه بيشتر سازمان ھای مترقی زنان و سازمان
ھا و اتحاديه ھای کارگری پيشرو برخوردار گشته و آنان در تظاھرات زنان خارج از کشور شرکت کنند و از طرف ديگر،
ھمزمان با اعتراضات و تظاھرات زنان در خارج از کشور ،اعتراضات و تظاھرات زنان را در داخل کشور سازماندھی
کرد تا زنان خارج از کشور از طريق سازمان ھای سمپات خارجی ،صدای زنان داخل کشور را به گوش جھانيان رسانده و
حکومت را به عقب نشينی در برابر زنان وادارند .تظاھرات در جلوی سفارتخانه ھای جمھوری اسالمی ھمزمان با
تظاھرات زنان در شھرھای بزرگ ايران ،برای مثال به مبارزات زنان در داخل ياری رسانده و می تواند از سرکوب و
دستگيری آن ھا کاسته و در صورت زندانی شدن ،از شکنجه و مرگ آنان جلوگيری نمايد.
در اين جا است که نياز به وجود حزب »پيشتاز« طبقۀ کارگر در جامعۀ اختناق زدۀ ما محسوس و ضروری می گردد.
شعارھای زنان ،وقتی از سازماندھی حزب پيشتاز برخوردار باشد ،می تواند در ھر مرحله از مبارزه شکل الزم را به خود
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بگيرد و مطالبۀ مترقی تر خود را در برابر اقدامات رژيم مطرح نمايد و اين شعارھا ھمزمان در خارج از کشور به وسيلۀ
تشکيالت زنان خارج از کشور انعکاس يافته و در سطح بين المللی مطرح گردد.
اين روش سازماندھی و کار سياسی برای مبارزات زنان تحت ستم ايران ھمچون شبکه ای رژيم را در رابطه با مسايل زنان
محاصره کرده و در برابر نظارت بين المللی به زانو درمی آورد .تأثير اين روش از کار با تأثير »اعتراض عريان« آقای
صابر زمين تا آسمان متفاوت است :اولی برای به زانو درآوردن رژيم در مطالبات زنان مبارزه می کند ،در حالی که دومی
يک دھن کجی به رژيم بيش نيست .اين ھا چيزھايی است که ما از مطالعۀ مانيفست کمونيزم برای مبارزات دموکراتيک می
توانيم بياموزيم .ولی آقای صابر به اين روش از مبارزه به علت اين که زمانی »طوالنی« می برد ،موافق نيست و ھمان
طوری که در ميزگرد »راديو پيام کانادا« ٢ھم بيان نمود» :چارچوبه ای که دوستمان سارا مطرح می کند ،من فکر می کنم
تا يک  ۵٠٠سال ديگر ما قادر نخواھيم شد در ايران حرکتی بکنيم ،چون چارچوبه ای ھست که ھرگز به سرانجام نمی
رسد«! از ديدگاه ايشان ،يک حرکت لحظه ای و بی برنامه که برای يک نگاه چشم ھا را به سوی خود بکشد ،ولی در نھايت
بر روی مبارزات عينی و عملی زنان تأثيری نگذارد ،بھتر از آن است که در طول سی و چند سال گذشته بر روی جنبش
کارگری ايران کار کرد و از آن يک حزب مبارز که شامل مترقی ترين عناصر روشنفکر مارکسيست و انقالبی و
پيشروترين عناصر طبقۀ کارگر باشد ،ايجاد نمود ،تا به مبارزات دموکراتيک زنان خط و جھت انقالبی داده و آن ھا را تا
پيروزی نھايی ھمراھی نمايد!
حرکت ھای بدون چشم انداز ،بدون برنامه و لحظه ای ،تازگی ندارند؛ خرده بورژوازی عجول ھميشه خواھان نتيجۀ لحظه
ای بوده است .از اين رو است که احزاب خرده بورژوا و سانتريست ھرگز در ميان طبقۀ کارگر جا نمی افتند و نه تنھا
ھرگز توان رھبری اين طبقه را ندارند ،بلکه بر روی آن ھا به عنوان ھمياران طبقۀ کارگر در مبارزه عليه بورژوازی ھم
نمی شود حساب کرد.
نکتۀ ديگری که ايشان باز ھم از قلم انداخته ،مسألۀ مھم ماھيت طبقاتی جنبش ھای زنان است .در جوامع خفقان زده ای مثل
ايران که زنان به طور کلی تحت ستم مضاعف قرار دارند ،مبارزات دموکراتيک آن ھا از درون اقشار مختلف زنان در
جامعه سربلند می کند )مثل سال  .(١٣٨٨اما يک حزبی که خود را کمونيست و کارگری می خواند ،قاعدتا ً به اين امر واقف
است که دليل اين که مبارزات زنان می بايد از پشتوانۀ طبقه کارگر برخوردار باشد ،اين است که در طول مبارزه و آن گاه
که رژيم در برابر مطالبات زنان عقب نشينی می کند و به برخی از مطالبات بورژوايی تن در می دھد ،عموما ً اقشار
بورژوا و خرده بورژوای فمينيست درون جنبش را پس از دست يافتن آن ھا به برخی مطالباتشان در اين مقطع تدريجا ً خلع
سالح می کند و به اين دليل آنان عموما ً دست از مبارزه می کشند .تنھا قشری از اين زنان که در اين مقطع ھمچنان به
مبارزه ادامه می دھد و مطالبات خود را از مطالبات بورژوا-دموکراتيک به مطالبات طبقاتی و اقتصادی پيش می برد ،قشر
کارگر درون اين جنبش است.
برای مثال ،اگر جنبشی در ميان زنان عليه حجاب ،برای حق تحصيل ،حق سفر و نظاير اين ھا راه بيافتد و اقشار مختلفی از
زنان در آن شرکت کنند و اگر فرض را بر اين بگذاريم که رژيم در برابر اين زنان کوتاه بيايد و با اين خواسته ھا موافقت
کند ،در اندک مدتی زنان بورژوا و خرده بورژوای مرفه از ادامۀ مبارزه دست برمی دارند ،در حالی که زنان کارگر درون
اين جنبش از اين پيروزی استفاده کرده و مطالباتی را طرح می کند که بيشتر جنبۀ اقتصادی دارد و در نتيجه خصلت طبقاتی
به خود می گيرد! چرا؟ واضح است! به دليل وضع اسفبار اقتصادی! از اين رو است که مبارزۀ زنان کارگر می بايد توان
فراتر رفتن از مطالبات فمينيستی طبقۀ بورژوا را داشته و از پشتوانۀ طبقه کارگر برخوردار باشد.
از نشريۀ ميليتانت ،شمارۀ  ،۵٨اسفندماه ١٣٩١

 ٢اين مناظره در لينک زير موجود است:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=K8CNtpJY8pk
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مارکسيسم و مسألۀ زنان )پاسخ به يک نقد(
آرمان پويان

پس از مصاحبۀ رفيق مازيار رازی با راديو پيام کانادا به تاريخ  ۵اوت  ،٢٠١٢بر سر مسألۀ نقش حزب در دورۀ انقالب و
دورۀ پسا-انقالبی ،نقدی از سوی خانم "رزا" ،به عنوان يک فعال آنارکو-فمينيست ،در ھمين راديو )به تاريخ  ٢۶اوت(
مطرح شد* .خانم رزا در اين مصاحبه انتقاداتی را مطرح می کنند که بيش از ھر چيز نشان دھندۀ عدم آشنايی ايشان با
ابتدايی ترين مقوله ھای مارکسسيم از يک سو ،و پراکندگی و عدم انسجام فکری ايشان به عنوان يک "آنارشيست
سوسياليست" از سوی ديگر است .به ھمين خاطر مواضعی را عليه مارکسيسم و به ظاھر در حمايت از آنارشيسم اتخاذ می
کنند که در عمدۀ موارد تماما ً ليبرالی و راست ھستند .در متن زير سعی می کنم که به اختصار مسألۀ زنان را از زاويۀ
مارکسيسم مورد بحث قرار دھم تا ضمن بررسی خطاھای تئوريک جدی خانم رزا ،به انتقادات مطرح شده از سوی ايشان
ھم پاسخ داده باشم .به اميد آن که اين بحث بتواند ادامه پيدا کند.
***
ريشه و منشأ نابرابری
ماترياليسم تاريخی ،جزئی الينفک از انديشۀ مارکسيستی است و اين به آن معناست که برای مارکسيست ھا ،تکامل شرايط
مادی بشر ،مؤلفۀ کليدی و اصلی تحليل جامعه به شمار می رود .انگلس در اثر "منشأ خانواده ،مالکيت خصوصی و دولت"
نشان می دھد که ستم بر زن ،به طور جدايیناپذيری با جامعۀ طبقاتی پيوند خورده است .در روزھای نخستين تاريخ بشر،
انسان ھا تنھا قادر بودند که در حد حفظ معيشت خود توليد کنند ،و بنابراين به دليل عدم وجود ھرگونه توليد مازاد ،پديده ای
به نام نابرابری نمی توانست در اين برھه وجود داشته باشد.
اگر تقسيم کاری وجود داشت ،اين تقسيم کار بر حسب جنسيت ،و بر پايۀ اين حقيقت بود که زنان به دليل وضع حمل،
شيردھی به فرزندان و غيره ،به "خانه" و سکونتگاه وابستگی داشتند .ماھيت دقيق اين تقسيم کار طبيعی ميان زنان و
مردان در جوامع بدوی چندان روشن نيست ،اما می توان گفت که اين تقسيم کار ميان مردان و زنان ،به دنبال نخستين تکامل
در نيروھای مولد پديدار شد.
مردان ،که از لحاظ جسمی نيرومندتر بودند و بار زايمان يا بزرگ کردن کودکان را به دوش نمی کشيدند ،شکارچی شدند و
به اين ترتيب برای اعضای ديگر جامعۀ اشتراکی ،گوشت و پوست تھيه می کردند ،در حالی که زنان ،سالخوردگان و
کودکان به صورت گردآورندگان فراورده ھای آماده درآمدند و ريشه ھای خوراکی ،ميوه ھا ،صدف ھای خوراکی و مانند
آن ھا را جمع می کردند .آنان به صيد ماھی می پرداختند و مسئوليت کارھای خانگی و نگھداری از آتش را نير بر عھده
داشتند .تخصص يابی مردان در کار شکار و زنان در کار جمعآوری مواد خوراکی و ساختن خانه موجب افزايش باز ھم
بيشتر بازده توليدی کار گرديد ،زيرا به اندوخته شدن تجارب و مھارت ھا و تکامل افزارھای تخصصی کمک می کرد .به
اين ترتيب ،فعاليت درون خانۀ زن يک منبع قابل اتکا و منظم معاش و بقای خاندان يا طايفۀ ھمخون )به مثابۀ يک کمون
توليدی با ثبات تر که ھمراه با تکامل نيروھای مولد جايگزين گله ھای انسانی اوليه گرديد( شد ،درحالی که شکار که حوزۀ
فعاليت مرد را تشکيل می داد ،غالبا ً امری مقطعی و تصادفی بود و می توانست به طور ثابت و پيوسته برای خاندان
خوراک فراھم کند .اين امر موجب نقش فعال زن در زندگی اقتصادی خاندان گرديد .به عالوه ،وجود زناشويی گروھی که
در آن تنھا مادر کودک معلوم بود و به رسميت شناخته می شد ،نقش زن را در خاندان بيشتر تقويت و تحکيم کرد .در واقع
مادر تنھا نيای خاندان تلقی می شد؛ يک چنين طايفۀ ھمخوان يا خاندانی ،به عنوان خاندان مادرشاھی يا مادرساالری شناخته
می شود ).(١
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به عالوه در جامعۀ مادرشاھی ،چيزی به نام ستم بر مرد از سوی زنان وجود نداشته است ،در حالی که يکی از
خصوصيات جامعۀ پدرشاھی -جامعه ای که به دنبال نخستين تقسيم اجتماعی کار پديد آمد -پديدۀ ستم بر زن بوده است.
ھمراه با تکامل و رشد نيروھای مولد ،بشر قادر شد که بيش از ميزان الزم برای رفع نيازھای ابتدايی خود توليد کند .انسان
ھا به سوی شخم زدن زمين ،رام کردن و پروش دام و غيره پرداختند .بشر برای نخستين بار ،آغاز به تولي ِد مازاد بر
نيازھای ابتدايی برای حفظ حيات خود کرد .اين خود گامی عظيم رو به جلو بود؛ اما در عين حال به معنای بروز نابرابری
نيز بود .از دل اين نابرابری در بھره مندی از توليد بود که جامعۀ طبقاتی ايجاد شد .کاری که سنتا ً به مردان تعلق داشت،
کاری بود که اين مازاد را ايجاد می کرد و بنابراين مرد را در موقعيت برتر قرار می داد .به عالوه اين به آن معنا بود که
اکنون ديگر مرد خواھان انتقال اموال خود به اوالدش بود .بنابراين در اين جا بود که شجرۀ خانوادگی به مرد می رسيد؛
ھمسری زن بود.
مردی که خواھان تک
ِ
انگلس می نويسد:
"برافتادن حق مادری ،شکست جھانی-تاريخی جنس مادينه بود .مرد فرمان روايی خانه را نيز به دست گرفت .جايگاه افت
کرد ،برده شد ،بندۀ شھوت مرد و ابزاری تنھا برای توليد فرزندانش شد .اين سقوط جايگاه زن که به ويژه در ميان يونانی
ھای روزگار نيمخدايان ،و از آن ھم بيشتر در روزگار کالسيک ،به چشم می خورد ،رفته رفته بزک شده و آراسته و تا
اندازه ای در لفاف شکل ھای ماليمتری پيچيده شد ،اما به ھيچ روی از ميان نرفت(٢) ".
ستم بر زن با پيدايش جامعۀ طبقاتی ظھور کرد ،و بنابراين مبارزه برای رھايی زنان از مبارزه عليه جامعۀ طبقاتی جدا
نيست .ضمنا ً تغييرات در شيوۀ توليد نيز به ظھور دولت انجاميد و ھمراه با آن ايده ھا و اَشکال ستم نيز تغيير کرد.
بنيان رھايی زنان
انگلس در اثر مشھور خود" ،منشأ خانواده ،مالکيت خصوصی و دولت" توضيح می دھد که چگونه طی شکست تاريخی
جنس مؤنث در سطح جھانی بود که کار زنان ،خصلت عمومی و ھمگانی خود را از دست داد؛ و در عين حال توضيح می
دھد چگونه سرمايه داری برای نخستين بار اين موضوع را تغيير داد .در نظام سرمايه داری ،کل خانواده به پروسۀ توليد
کشانده می شود ،بنابراين در ھمان حال که فشارھا و قيد و بندھای پيش روی زنان -چه در کار دستمزدی و چه در کار
خانگی -دوچندان می گردد ،اما ھمين امر بنيان رھايی زنان را تشکيل می دھد .به اين معنا که زن ،از طريق کار است که
جزئی از طبقۀ کارگر ،و در نتيجه جزئی از مبارزۀ طبقاتی می شود.
انگلس می نويسد:
"در زمينۀ برابری حقوق مرد و زن به ھنگام ازدواج ھم ،وضع بھتر از اين نيست .نابرابری ھر دو سو در قانون -که
معلول سرکوب اقتصادی زنان است .در خانوار کمونيستی ديرين که زن
ميراث شرايط اجتماعی گذشته است -نه علت ،بلکه
ِ
و شوھر ھای بیشمار و فرزندانشان را دربرمی گرفت ،ادارۀ کارھای خانه که بر دوش زن بود ،درست به اندازۀ آماده
سازی خوراک از سوی مرد ،يک صنعت ھمگانی و از ديدگاه اجتماعی بايسته به شمار می آمد .اين وضع با پيدايش خانوادۀ
پدرساالر -و از آن ھم بيشتر با خانوادۀ ويژۀ تکھمسری -تغيير کرد .ادارۀ کارھای خانه سرشت ھمگانی خود را ازدست
داد .و ديگر کاری نبود که به جامعه بستگی داشته باشد .يک خدمت خصوصی شد .زن ،نخستين خدمتکار خانگی و از
شرکت در توليد اجتماعی بيرون رانده شد .تنھا صنعت بزرگ نوين ،دوباره راه توليد اجتماعی را به روی زن -و آن ھم تنھا
ت خصوصی خود را برای خانواده اش
به روی زن پرولتر -باز کرد؛ اما اين کار چنان انجام گرفته است که ھرگاه زن ،خدم ِ
انجام می دھد و از توليد ھمگانی خارج است و نمی تواند چيزی به دست آورد و ھنگامی که می خواھد در صنعت ھمگانی
شرکت کند و روزی خود را بهاستقالل تأمين کند ،در وضعی نيست که بتواند وظيفه ھای خانوادگی خود را انجام دھد.
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چيزی که در کارخانه دربارۀ زن صادق است ،در ھمه جا ،حتی در جزا و قانون نيز برای او صادق است .خانوادۀ
فردمحور نوين ،بر بردگی خانگی اشکار يا پنھان زن استوار است؛ و جامعۀ نوين ،توده ای است که ملکول ھای سازندۀ آن
تنھا عبارتند از خانواده ھای فردمحور .امروز در بيشترين نمونه ھا دستکم در ميان طبقه ھای دارا ،مرد روزیرسان و
نانآور خانواده است و ھمين به او پايگاھی برتر می دھد که ھيچ احتياجی به امتياز ويژۀ قانونی ھم ندارد .مرد در خانواده،
بورژواست و زن ،پرولتاريا است .ولی در جھان صنعتی ،ويژگی ستم اقتصادی که به پرولتاريا وارد می شود ،تنھا ھنگامی
به خوبی آشکار می گردد که امتيازھای قانونی ويژۀ طبقۀ سرمايه دار برچيده شود و برابری حقوقی ھمهسويه در ھر دو
طبقه برپا شده باشد .جمھوری دموکراتيک ،تضاد بين طبقه ھا را از ميان برنمی دارد؛ در برابر ،ميدان را برای جنگ آماده
می کند .و به ھمين گونه ،سرشت ويژۀ چيرگی مرد بر زن در خانوادۀ نوين ،و نياز و نيز روش ايجاد برابری اجتماعی
راستين بين آن دو ،تنھا ھنگامی به خوبی آشکار می شود که آن ھا به طور کامل از ديدگاه قانون يکسان باشند .آن گاه آشکار
می شود نخستين شرط رھايی زن ،ورود دوبارۀ ھمۀ زنان به صنعت ھمگانی است .باز اين نيز نيازمند آن است که ويژگی
خانوادۀ فردمحور ،به عنوان واحد اقتصادی جامعه ،از ميان برود" )) (٣تأکيد دوم در متن از من است(
از آغاز انقالب صنعتی در قرن ھيجدھم ،گسترش سرمايه داری ،برانگيخته شدن رقابت ،درآميختن شمار ھرچه بيشتر از
ارزش توان کار زنان در نظام سرمايه داری ،از سايرين کمتر است و
زنان را در نيروی کار ،موجب شده است )به عالوه
ِ
ارزش توان کار را با باالبردن رقابت ميان کارگران برای يافتن شغل،
اين راھی کليدی است که در آن کارفرمايان ،ميانگين
ِ
کاھش می دھند(
سرمايه داری پس از جنگ جھانی دوم ،با دوره ای طوالنی از رونق ،تکامل عظيم توليد ،توسعۀ بازارھای جھانی و غيره
رو به رو بود ،و ھمۀ اين عوامل امکان گسترش نسبی رفاه اجتماعی را به اين نظام می داد .فراغت کلی از کارخانگی،
نگھداری از سالمندان و کودکان ،و غيره ،ورود زنان به عرصۀ کارھای دستمزدی را ممکن ساخت .در اين جا اشاره به
مورد اياالت متحدۀ امريکا ،به عنوان يکی از پيشرفته ترين کشورھای سرمايه داری ،می تواند به خوبی اين روند را نشان
می دھد .از نخستين سال ھای دھۀ  ،١٩۵٠دگرگونی ھای گسترده ای در شرايط اقتصادی و اجتماعی زنان در اياالت متحدۀ
امريکا روی داده است .در سال  ٣٣.٩ ،١٩۵٠درصد از زنان سانزده ساله به باال ،جزو نيروی کار بودند .تا سال ،١٩۶٠
اين شماره تا  ٣٣.٧درصد باال رفته بود .در سال  ،١٩٧٠به  ۴٣.٣درصد رسيد و تا سال  ،١٩٨٣بيش از نيمی از زنان در
سنين کاری ،يعنی  ۵٢.٩درصد از آن ھا جزو نيروی کار بودند .در آن دوران سی و سه ساله ،درصد افزايش زنانی که در
بازار کار بودند کمی بيش از درصد افزايش دوران ھفتاد سالۀ بين سال ھای  ١٨٩٠و  ١٩۶٠بود! در ھمين دورۀ  ١٩۵٠تا
اوايل  ،١٩٨٠گنجانيدن زنان در کار توليد صنعتی بسيار بيشتر بوده است .برای نمونه ،در حالی که شمار کل کارگرانی که
در صنايع ،به کار يدی مشغول بوده اند ،از سال  ١٩۵٠تا  ١٩٨١تا  ٢٩درصد افزايش يافت ،تعداد زنان در چنين شغل
ھايی تا ميزان  ۶١.۵درصد باال رفت؛ يعنی درصد کارگران زن در چنين رده ھای شغلی از  ١۵.۴به  ١٨.۶درصد در آن
دورۀ سی ساله افزايش يافته است.
کارور چرخ خياطی ،رانندۀ کاميون،
کارورزان )مونتاژگر ،منگنه کارُ ،مھرزن ،جوشکار،
اين افزايش در زيرطبقۀ شغلی
َ
َ
متصدی ليفتتراک و ديگران( و کارگران فنی و حرفه ای )نجار ،برق کار ،قالب ساز و ابزارساز مکانيک و سايرين(
چشمگيرتر است .درحالی که شمار مردانی که چنين شغل ھايی را دارا بودند ،از سال  ١٩۵٠تا سال  ۵٨.۵ ،١٩٨١درصد
باال رفت؛ شمار زنان ،به طور جھش آسا معادل  ٣٢٧درصد افزايش يافت .درصد زنان شاغل در شغل ھای فنی و حرفه ای
کارور ھا نيز شمار
ھنوز اندک است ،اما از  ٢.۵درصد در سال  ١٩۵٠به  ۶.٣درصد در سال  ١٩٨١رشد کرد .در ميان
َ
زنان ٣۵ ،درصد طی دورۀ مذکور رشد کرده بود )اين رقم برای مردان ھشت درصد بود(
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شمار زنان معدنکار نيز از  ٠.٧درصد کارگران معدن در سال  ١٩٧٢به  ٢.٢درصد در سال  ١٩٨١رشد کرد .ميان
معدنکاران زيرزمينی ،درصد زنانی که استخدام شدند از نزديک صفر در سال ھای  ،٧۴-١٩٧٣به ميزان ھشت تا ده
درصد در پنجسالۀ نخستين دھۀ  ١٩٨٠رسيد(۴) .
در واقع اين مشارکت زنان در نيروی کار ،بنيان رھايی زنان را -ھمان طور که توضيح داده شد -ايجاد کرده است ،اما اين
صرفاً يک بنيان است و نه چيزی بيشتر .بھبود پسا-جنگ يک استثنای تاريخی بود ،و بحران در اوايل دھۀ  ١٩٧٠ناگھان
خود را نشان داد .توسعۀ نظام ھای رفاھی کم و بيش دستخوش رکود شد .شرايط کارمندان عمومی روز به روز به وخامت
می گراييد .شرايط برای کودکان ،بيماران و سالمندان نيز -که به خصوص فشار زيادی را بر زنان وارد می کند -وخيم تر
شد .در طی رکود بزرگ اخير نيز که از اواخر سال  ٢٠٠٧جھان را در نورديد ،شاھد بوده ايم که چگونه سرمايه داری در
قدم نخست بيشترين ضربه را به زنان کارگر وارد آورده است ،از بيکاری گستردۀ آنان گرفته تا مشاغلی با دستمزدھای
پايين.
سوسياليسم و مبارزۀ برای رھايی زن
در نظام سرمايه داری ،زمينۀ بالقوه برای محو ستم بر زن ايجاد شده و به ھمين ترتيب بنيان مادی الغای تمامی اشکال ستم
مھيا گرديده است .سرمايه داری در بدايت امر نظامی مترقی بود که نيروھای مولد ،از جمله ابزار توليد ،را تا سطوحی بی-
سابقه تکامل بخشيد .در شرايط فعلی ما واقعا ً قادريم که به اندازۀ الزم و کافی برای رفع نيازھايمان توليد داشته باشيم و
نابرابری را با افزايش قابل مالحظۀ استانداردھای زندگی برای اکثريت مردم جھان ،محو کنيم .با اين حال در نظام سرمايه
داری ،توليد نه برای رفع نيازھای بشری ،که برای کسب سود صورت می گيرد .در اين نظام ميليون ھا نفر ،بنا به ماھيت
اين نظام ،به کام بيکاری و فقر کشيده می شوند .تکنولوژی ھای جديد ،برای افزايش سرعت کار افراد ،و نه آسايش و
افزايش اوقات فراغت آنان ،ابداع و به کار گرفته می شوند.
با يک اقتصاد برنامهريزی شده ما بالفاصله قادر خواھيم بود که توليد را افزايش دھيم و از تکنولوژی به نفع اکثريت جامعه
استفاده کنيم .ساعات کاری بالفاصله پايين آورده خواھد شد و اين خود قدمی مھم به سوی رھايی زنان است .در عين حال،
ما قادر خواھيم شد که با معرفی ابزارھا و راھکارھايی ديگر به رھايی زنان نزديک تر بشويم.
به عنوان مثال ،يک اقتصاد برنامهريزی شده اين امکان را به ما خواھد داد که از ذخاير و منابع موجود برای ارتقای رفاه
عمومی استفاده کنيم .در اين شرايط کارگران و فرزندان آن ھا ،افراد سالخورده ،بازنشستگان ،بيماران و غيره از شرايطی
درخور و مناسب بھره مند خواھند شد .به عالوه کاربرد تکنولوژی ،کم و بيش به حذف کار خانگی منجر خواھد شد
)جاروبرقی ھای اتوماتيک ،ماشين ھای ظرفشويی ،رستوران ھای عمومی در نقاط مختلف برای تھيه غذاھای سالم ،راه
اندازی آشپزخانه ھای کمونی در سطح محالت به ابتکار خود شھروندان ،تھيه مواد غذايی سالم برای شيرخوارگاه ھا،
مدارس و محل کار ،تعمير و بازسازی مسکن ،کارھای جمعی اختياری برای نظافت محيط زيست ،راه اندازی مھدھای
کودک با کيفيت باال و غيره( .به عالوه اين تصوير تا حدود زيادی به شرايط موجود و امکانات در دسترس کنونی ما محدود
است ،درحالی که نسل ھای آتی قطعا ً قادر خواھند بود که زمينه ھای الزم برای رھايی بشر ،و از جمله رھايی زنان ،را به
مراتب بيش از آن چه که ما امروز تصور می کنيم ،توسعه دھند.
اما اين موارد به صورت خودکار صورت نمی پذيرد ،بلکه به خلع يد از سرمايه داران ،لغو مالکيت خصوصی آن ھا بر
ابزار توليد اجتماعی نياز دارند ،يعنی طبقۀ کارگر است که بايد کارخانه ھا را تحت اشغال دربياورد و سپس کنترل خود را
بر بخش ھای حياتی اقتصاد اِعمال کند .امروز اقليتی کوچک از سرمايه داران ،مالک ابزار توليد -يعنی کارخانه ھا ،ماشين
آالت ،مواد اوليه و غيره -ھستند .آن ھا ھستند که بنا به سود خود تصميم می گيرند چه چيزی را ،چگونه و در چه زمانی
توليد نمايند .اما در حقيقت ،ثروت ھای اجتماعی به وسيلۀ اکثريت عظيم جامعه ،يعنی طبقۀ کارگر ،توليد می گردد؛ طبقه ای
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که بايد به طور روزمرّ ه برای سرمايه داران کار کنند .طبقۀ کارگر بايد بخش ھای حياتی اقتصاد را در دست بگيرد ،و از
اين طريق است که اکثريت جامعه می تواند به طور دموکراتيک و از پايين برای توليد ،حداکثر استفادۀ بھينه از منابع و
تکنولوژی ھای موجود بر طبق يک برنامه ،استفاده کند و با افزايش توليد ،رفاه و کاھش ساعت کاری ،شرايطی را برای
رشد افراد جامعه مھيا سازد .تنھا از اين طريق است که ما می توانيم ھر آن چه را که مردان وز نان را برای کار خانگی و
ساعات کاری باال برای ديگران عمالً به بردگی می کشاند ،حذف کنيم .به واسطۀ يک برنامۀ اقتصاد سوسياليستی است که
توان بالقوۀ فرھنگی و علمی ،و خالقيت افراد می تواند برای نخستين بار شکوفا شود.
انقالب اکتبر و گام ھايی به سوی رھايی زنان
تمامی اسناد به جای مانده از انقالب اکتبر ،نشان دھندۀ حساسيت و جديت مسألۀ زنان در نزد بلشويک ھا بوده است .به ھمين
دليل است که پس از پيروزی انقالب ،برای نخستين بار توده ھای وسيع مردم ،از جمله زنان ،به مشارکت در سياست حرکت
داده شدند .برخالف برخی تحريفات مغرضانۀ تاريخی ،اين مشارکت ھرگز محدود به زنان عضو حزب نبوده است .لنين در
سخنرانی خود طی "چھارمين کنفرانس زنان کارگر غير حزبی مسکو" در سال  ١٩١٩با عنوان "وظايف جنبش زنان
کارگر در جمھوری شورايی" اعالم کرد:
"در نظام کھنۀ سرمايه داری ،برای فعال بودن در عرصۀ سياست ،نياز به تربيت خاصی بود؛ به طوری که زنان حتی در
پيشرفته ترين و آزادترين کشورھای سرمايه داری ،نقشی جزئی در سياست ايفا می کردند .وظيفۀ ما اينست که سياست را
در دسترس ھر زن کارگری قرار دھيم .از زمانی که مالکيت خصوصی بر زمين و کارخانه ھا ملغی شده و قدرت مالکين و
سرمايه داران سرنگون گرديده ،وظايف سياست برای توده ھای کارگر به طور کلی ،از جمله زنان کارگر ،ساده ،واضح و
قابل فھم شده است .در جامعۀ سرمايه داری وضعيت زن با چنان نابرابری ای مشخص شده که شرکت او در سياست نسبت
به شرکت مرد بسيار ناچيز است .الزم است که قدرت توده ھای کارگر برای وضعيت در اين زمينه به کار افتد ،چرا که بعداً
وظايف اصلی سياست از موضوعاتی تشکيل خواھد شد که مستقيما ً بر سرنوشت خود کارگران تأثير می گذارد.
در اين جا نيز شرکت زنان کارگر -نه تنھا زنان عضو حزب و زنان آگاه سياسی ،بلکه زنان غيرعضو و نيز کسانی که
کمترين آگاھی سياسی را دارند -ضروريست .در اين جا قدرت شوروی ميدان وسيعی از فعاليت ھا را به روی زنان کارگر
می گشايد(۵) ".
در پاييز سال  ١٩٢٠مباحثاتی ميان کالرا زتکين و لنين بر سر "مسألۀ زنان" صورت گرفت .کالرا زتکين در اثری با نام
"پيرامون رھايی زنان :از نوشته ھای و.ا .لنين" ،مصاحبۀ مفصل و مبسوطی دارد که زير عنوان "لنين پيرامون مسألۀ
زنان" به اين اثر ضميمه شده است .در سند مذکور ،لنين پيشرفت ھای عظيمی را که پس از انقالب اکتبر  ،١٩١٧زندگی
زنان طبقۀ کارگر را در شوروی دستخوش تغيير کرده بود ،به اختصار توضيح می دھد:
"حکومت ديکتاتوری پرولتاريا ،متفقا ً به ھمراه حزب کمونيست و اتحاديه ھای کارگری ،از ھيچ کوششی فروگذار نمی کند
تا بر بينش عقب افتادۀ مردان و زنان فائق آيد و نيز روان شناسی کھنه و غيرکمونيستی را از بُن براندازد .الزم به گفتن
نيست که مردان و زنان تماما ً در مقابل قانون يکسان ھستند .تمايل صادقانه ای برای عملی کردن اين برابری در ھمه جا به
چشم می خورد .ما ،زنان را به کار در اقتصاد ،مديريت ،قانونگذاری و حکومت فرامی خوانيم .ھمۀ نھادھای آموزشی به
روی زنان باز است ،تا آنان بتوانند ظرفيت ھای حرفه ای و اجتماعی خود را رشد بدھند .ما آشپزخانه ھای اشتراکی ،و
غذاخوری ،رختشوی خانه و تعميرگاه عمومی ،مھد کودک ھای عمومی ،کودکستان ھا ،خانه ھای کودکان ،و نھادھای
آموزشی را در ھر نوعی سازماندھی می کنيم .کوتاه کنم ،ما به طور جدی مشغول پيشبرد الزامات برنامۀ خود در جھت
انتقال عملکردھای اقتصادی و آموزشی از خانواده به جامعه ھستيم .اين به معنای آزادی زن از بردگی ديرين خانگی و
وابستگی تام به شوھر خويش خواھد بود .اين امر او را قادر می سازد که قابليت ھا و استعدادھای خود را تماما ً به کار
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گيرد .کودکان در شرايطی به مراتب مطلوب تر از شرايط خانه پرورش می يابند .ما پيشرفته ترين قوانين حمايتی از زنان
کارگر را در دنيا داريم که به وسيلۀ نمايندگان مجاز کارگران سازمانيافته به اجرا درمی آيد .ما در حال تأسيس زايشگاه ھا،
خانه ھای مادر و فرزند ،مراکز درمانی تخصصی مادران ،دوره ھای آموزشی در رابطه با نوزادان و مراقبت از کودکان،
نمايشگاه ھای آموزش مراقبت مادران از خود و فرزندانشان و نظاير اين ھا ،ھستيم .ما تمامی تالش خود را برای حمايت از
زنان نيازمند و بيکار به کار می بنديم ،و البته کامالً می دانيم که ھمۀ اين ھا با توجه به نيازھای زنان کارگر ،کم است و
برای رھايی واقعی آنان ھنوز کفايت نمی کند(۶) ".
طبقۀ کارگر روسيه پس از تسخير قدرت تحت رھبری بلشويک ھا ،نه تنھا زنان کارگر به پيشرفت ھايی دست يافتند ،بلکه
شاخص اميد زندگی نيز برای تمامی گروه ھای سنی به طور قابل مالحظه ای افزايش يافت .اميد زندگی برای يک نوزاد
طی سال ھای  ،٢٧-١٩٢۶حدود  ۴۴.۴سال بود ،در حالی که سی سال پيش از آن ،اين رقم  ٣٢.٣سال بود .در سال -١٩۵٨
 ،۵٩اميد زندگی برای کودکان تازه متولد شده به  ۶٨.۶سال رسيد و اين روند تا دھۀ  ١٩۶٠ادامه داشت ،به طوری که
شاخص اميد زندگی در شوروی از اياالت متحده ھم فراتر رفت.
نخستين کاری که بلشويک ھا پس از انقالب به انجام رسانيدند ،تصويب قوانينی در جھت برابری جنسيتی بود .در واقع آن
ھا حق طالق ،سقط جنين و ازدواج غيرکليسايی را به ھمراه مواردی ديگر معرفی کردند .اما ھمان طور که لنين توضيح
داد ،برابری جنسيتی در قانون به تنھايی کافی نيست ،بلکه بايد گام ھايی عملی ھم در مسير تحقق آن برداشته شود )نظير
مواردی که خود او در مصاحبه با زتکين اشاره می کند( .لنين طی پيامی به مناسبت روز جھانی زنان کارگر در سال
 ١٩٢١می گويد:
" ھيچ حزب يا انقالبی در جھان ھرگز رويای فرود آوردن چنين ضربه عميقی را به ريشهھای ستم و نابرابری زنان مانند
آن چه که شوروی و انقالب بلشويکی انجام میدھد در سر نپرورانده است .اين جا در روسيهی شوروی اثری از نابرابری
در قوانين بين مردان و زنان باقی نمانده است .قدرت شوروی تمام نابرابریھايی را که در قوانين دربارهی خانواده ،ازدواج
و فرزندان وجود داشت و خصوصا نفرت انگيز ،فرومايه و رياکارانه بود از ميان برداشت.
اين تنھا نخستين گام برای آزادی زن است .اما ھيچ يک از جمھوریھای بورژوايی حتی دموکراتيکترين آنھا ھم جرات
برداشتن اين گام نخست را نيز نداشته است .دليل اين امر حرمت به »مالکيت خصوصی مقدس« است.
دومين و مھمترين گام الغای مالکيت خصوصی بر زمين و کارخانهھا است .اين مساله ،و تنھا اين مساله راه را برای آزادی
کامل و واقعی زنان يعنی آزادی زن از »بردگی خانگی« از طريق انتقال خانهداری حقير فردی به خدمات خانگی وسيع
اجتماعی شده میگشايد.
اين تحول سختی است ،زيرا مستلزم تغيير شکل ريشهدارترين ،کھنه ترين ،کوته نظرانهترين و سختترين »نظم« )اگر
بگوييم بی شرمی و توحش ،به واقعيت نزديکتر است( میباشد .اما تحول آغاز گرديده و حرکت شروع شده است ،ما در
راه نوينی قدم گذاشتهايم(٧) ".
"ترميدور" ،و نابودی دستاوردھای انقالبی زنان
اما برای محو کارخانگی و جايگزين شدن خانواده با نھادی جديد ،اقتصاد جامعه بايد به اندازۀ کافی رشد و تکامل يافته باشد،
درحالی که اين عنصر در روسيۀ شوروی وجود نداشت .پيامدھای مخرب جنگ داخلی )و مداخلۀ ارتش ھای  ٢١قدرت
امپرياليستی( به ھمراه عقب ماندگی اوضاع اقتصادی-اجتماعی روسيه و انزوای انقالب پس از شکست انقالب  ١٩١٨آلمان،
ھمگی مواردی بودند که در کنار برخی اشتباھات رھبران بلشويک ،به آغاز روند انحطاط بوروکراتيک و ترميدور
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ض ّدانقالب سياسی منجر شدند .تروتسکی در مورد ضرورت پيشرفت اقتصادی به عنوان پيش شرط ايجاد شرايط زندگی و
خانوادۀ نوين در مقاله ای با نام "از خانوادۀ قديمی به خانوادۀ جديد" )ژوئيۀ  (١٩٢٣نوشت:
"تدارک مادی برای ايجاد شرايط زندگی نوين و خانوادۀ نوين ،اساسا ً نمی تواند چيزی جدا از عملکرد عمومی به سوی
بنانھادن سوسياليسم باشد .دولت کارگری برای آن که بتواند به طور جدی از عھدۀ آموزش عمومی کودکان و آزادسازی
خانواده از قيد آشپزخانه و رختشويی بربيايد ،بايد ثروتمندتر گردد .اجتماعی کردن خانهداری خانوادگی و آموزش عمومی
کودکان ،بدون بھبود قابل مالحظه در اقتصاد ما ،به طور کلی ،غيرقابل تصور است .ما به اَشکال اقتصادی سوسياليستی
بيشتری نيازمنديم .تنھا تحت چنين شرايطی است که می توانيم خانواده را از وظايف و عملکردھايی که آن را تحت ستم قرار
می دھد و متالشی می سازد ،رھا کنيم .شستوشو بايد به وسيلۀ يک رختشویخانۀ عمومی انجام شود ،تھيۀ غذا به وسيلۀ
يک رستوران عمومی ،و دوزندگی به وسيلۀ يک کارگاه عمومی .کودکان بايد به وسيلۀ معلمين عمومی خوب که دلبستگی
واقعی به کار خود دارند ،تعليم ببينند .سپس تعھد ميان شوھر و زن از قيد ھرچيز بيرونی و تصادفی در خواھد آمد ،و بدين
ترتيب يکی ،زندگی ديگری را نخواھد مکيد .برابری حقيقی نھايتا ً ايجاد خواھد شد .تعھد ،به رابطۀ عاطفی دوسويه وابسته
خواھد شد ،و به ويژه از اين نظر به ثبات درونی دست خواھد يافت -ثباتی که البته برای ھمه يکسان نيست ،اما برای ھيچ
کسی اجباری ھم نيست(٨) ".
با به قدرت رسيدن بوروکراسی )و در رأس آن استالين( ،دستاوردھای طبقۀ کارگر )و به ويژه زنان کارگر( به دنبال انقالب
 ،١٩١٧عقب گرد خود را آغاز نمود .بوروکراسی به جای مبارزه عليه نابرابری و ستم ،به تثبيت قدرت خود نياز داشت.
عالوه بر کاھش آزادی ھای مدنی شھروندان به طور کلی ،حقوق خاص زنان -مانند حق سقط جنين ،طالق ازاد و غيره -لغو
گرديد و زنان کارگر و دھقان در اسارت کار خانگی باقی ماندند .روسيۀ شوروی حتی پيشرفته ترين رويکرد را نسبت به
ھمجنسگرايان داشت ،اما اين دستاورد نيز به طور کامل به دست بوروکراسی استالينيستی نابود شد.
تروتسکی ،بوروکراسی استالينيستی را به درستی مانند تومور سرطانی در بدن دولت کارگری توصيف می کرد .او در
مطلبی با عنوان "ماھيت طبقاتی دولت شوروی" ) (١٩٣٣نوشت" :يک تومور می تواند تا اندازه ای ترسناک رشد کند و
حتی ارگانيسم زنده را ازپای درآورد .اما تومور ھرگز نمی تواند به يک ارگانيسم وابسته مب ّدل شود" ).(٩
تروتسکی طرح کلی اين پروسه را در يکی از آثار بینظير خود ،يعنی "انقالبی که به آن خيانت شد" ) (١٩٣۶به دست می
دھد؛ در فصل ھفتم از ھمين اثر )خانواده ،جوانان و فرھنگ( بخشی با عنوان "ترميدور در خانواده" آمده است .تروتسکی
در اين جا می نويسد:
"در سال  ،١٩٣٢تعداد کل منزلگاه ھای دائمی در پروشگاه ھا به  ۶٠٠،٠٠و تعداد منزلگاه ھای موسمی ،يعنی آن ھايی که
صرفا ً مربوط به موسم کار مزرعه بود ،به حدود  ۴،٠٠٠،٠٠٠می رسيد .در سال  ،١٩٣۵تعداد تختخواب ھا به
 ۵،۶٠٠،٠٠٠بالغ می شد .اما منزلگاه ھای دائمی ھنوز جزء ناچيزی از اين کل را تشکيل می داد .به عالوه پروشگاه ھای
موجود ،حتی در مسکو ،لنينگراد و مراکز ديگر ،معموالً سھل الحصول ترين خواسته ھا را ھم برآورده نمی کنند .يکی از
برجسته ترين روزنامه ھای شوروی گله می کند" :پرورشگاھی که طفل خود را در آن ناراحت تر از خانه احساس کند،
پرورشگاه نيست .يک يتيم خانۀ بد است .بنابراين اگر خانواده ھای مرفه تر کارگری از پرورشگاه صرف نظر می کنند،
تعجب آور نيست .اما برای تودۀ اصلی زحمتکشان ،حتی تعداد ھمين "يتيم خانه ھای بد" ھم ناچيز است .ھمين اواخر کميتۀ
اجرائيه مرکزی قطعنامه ای صادر کرد که مطابق آن تربيت اطفال سرراھی و يتيم بايد به دست خصوصی اشخاص سپرده
شود .بدين ترتيب حکومت بوروکراتيک از طريق عالی ترين ارگان خود ،ورشکستگی اش را در رابطه با مھم ترن وظيفۀ
سوسياليستی تأييد می کند .تعداد بچه ھای کودکستانی در طول پنجسال  ،٣۵-١٩٣٠از  ٣٧٠،٠٠٠نفر به  ١،١٨١،٠٠٠نفر
افزايش يافت .نازل بودن رقم مربوط به سال  ١٩٣٠حيرت انگيز است ،اما رقم مربوط به سال  ١٩٣۵نيز صرفا ً به منزلۀ
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قطره ای است در اقيانوس خانواده ھای شوروی .بررسی بيشتر اين موضوع نشان خواھد داد که بخش اصلی يا دستکم
بيشتر اين کودکستان ھا مختص به خانواده ھای کادر اداری ،کارمندان فنی ،استخانويست ھا و غيره است" )(١٠
تروتسکی ادامه می دھد:
"ھمين کميتۀ اجرائيۀ مرکزی چندی پيش مجبور شد علنا ً تصدوق کند که "قطع نامۀ مربوط به حل مسألۀ کودکان بی خانمان
و بی سرپرست با سستی اجرا می شود" .در پشت اين اعتراف غيرمغرضانه چه چيز نھفته است؟ ما فقط به طور تصادفی
از اشارات درج شده با حروف ريز در روزنامه ھا مطلع می شويم که در مسکو ،بيش از ھزار کودک در "شرايط
خانوادگی فوق العاده دشواری" به سر می برند ،و يا اين که در بهاصطالح مھدھای کودک پايتخت  ١،۵٠٠کودک بی پناه به
خيابان ھا رانده می شوند ،و باز اين که در پاييز  ،١٩٣۵در مسکو و لنينگراد طی دو ماه " ٧،۵٠٠پدر و مادر به خاطر بی
سرپرست رھا کردن فرزندان خود به دادگاه جلب شده اند ".جلب اينان به دادگاه چه فايده ای داشت؟ چند ھزار پدر و مادر از
مراجعه به دادگاه طفره رفته اند؟ چه تعدادی از کودکان ،بی آن که در جايی ثبت شده باشد" ،در شرايط فوق العاده دشوار"
به سر می برند؟ وجه تفاوت شرايط فوق العاده دشوار با شرايط صرفا ً دشوار در چيست؟ اين ھا سؤاالتی است که بی جواب
می مانند .بخش بزرگی از بی خانمانی آشکار و پنھان کودکان نتيجۀ مستقيم بحران اجتماعی عظيمی است که طی آن خانوادۀ
کھن ،خيلی زودتر از آن که بنيادھای جديد جايش را بگيرند ،در حال تحليل رفتن است" )(١١
جمع بندی
ھمان طور که مختصراً اشاره شد ،ستم بر زن قدمتی به اندازۀ تاريخ تقسيم جامعه به طبقات دارد ،و بنابراين محو آن تنھا از
طريق دست يافتن به جامعه ای بی طبقه ممکن است .از اين گفته بالفاصله چند نتيجۀ مھم به دست می آيد:
اول؛ در اين جا اھميت طبقۀ کارگر ،به عنوان تنھا نيروی انقالبی که قادرست از طريق انقالب اجتماعی ،حرکت به سوی
چنين جامعه ای را رھبری کند ،بيش از پيش رخ نشان می دھد .اما در اين مورد عموما ً يک کژفھمی متداول و تاحدود
زيادی مضحک وجود دارد و آن اين که گويا مقصود از طبقۀ کارگر ،مجموع مردانی است که در صنايع به کار يدی اشتغال
دارند و به ھمين جھت به نقش "زنان" در اين بين توجھی نمی شود!
کالينيکوس به درستی به اين درک نادرست اشاره می کند و می نويسد" :اين نکتهای حائز اھميت است که تلقی مارکس از
يدی مر ِد صنعتی به ما مینماياند،
طبقۀ کارگر را آنگونه نپنداريم که رسانهھا و کليشهھای آکادميک به عنوان
کارگران ِ
ِ
برای مارکس طبقه بر مبنای رابطۀ ميان استثمارکننده و استثمارشونده تعريف میشد .ازاين منظر کارگر بودن مستلزم فقدان
استقالل اقتصادی در جھت حفظ خود و بر مبنای منابع خود است .پس زندهماندن مستلزم وجود اجبار در جھت فروش
نيروی کار تو به بنگاه سرمايهداری است و از آن روی که توان چانهزنی برای کارگر بسيار کم است ،نتيجۀ اين امر
استثمار تو خواھد بود .کارگر بودن در اين معنا ،مستلزم کار يدی در کارخانه نيست .می تواند کار در دفتر ،بيمارستان،
مدرسه و يا دانشگاه باشد" ).(١٢
بنابراين صحبت از طبقۀ کارگر ،در کليت خود ،به معنای بی توجھی به نقش زنان کارگر نيست .برعکس ،زنان کارگر حتی
در طبقۀ خود نيز مورد فشار و پيش داوری ھای حاکم بر جامعه از سوی مردان ھمطبقه ای خود قرار دارند و به بيان بھتر
استثمار آنان مضاعف است .به ھمين خاطر پرولتاريای انقالبی ضمن مبارزه عليه تمامی اشکال تبعيض اجتماعی و ستم،
مشکالت جنسيّت تحت ستم را بايد بر مبنای تقسيمات طبقاتی درک و با آن مبارزه کند.
دوم؛ با درنظر داشتن نگاه طبقاتی به مسألۀ زن ،صحبت از "منافع زنان" به طور کلی ،تماما ً نادرست و متناقض است .چرا
که زنان خود دارای پايگاه طبقاتی و منافع متفاوتی ھستند .کسانی که از منافع يا جنبش زنان به طور کلی صحبت می کنند -و
بعضا ً حتی خود را راديکال و ض ّد سرمايه داری معرفی می نمايند -بايد توضيح دھند که چگونه منافع مثالً مارگارت تاچر يا
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کاندوليزا رايس می تواند با منافع زنان کارگری که نه فقط در انگلستان و امريکا ،بلکه در ساير کشورھای جھان ،به طور
مستقيم و غير مستقيم زير فشار سياست ھای آنان کمر ُخرد کردند ،يکسان پنداشت؟
مارکسيست ھا از حقوق دموکراتيک زنان ،فارغ از پايگاه طبقاتی آن ھا ،دفاع می کنند و بايد بکنند .حقوقی مانند حق طالق،
حق انتخاب پوشش ،حق سقط جنين و غيره .با اين حال دست يافتن به اين حقوق دموکراتيک نيز ،با مبارزه عليه کليت نظام
سرمايه داری گره خورده است و اين ھم وظيفه ايست که نه زنان بورژوا يا خرده بورژوا ،بلکه زنان طبقۀ کارگر می توانند
انجام دھند.
سوم؛ مسألۀ زنان را نمی توان از مسألۀ طبقاتی جدا کرد .ھرگونه آشفتگی در اين مورد ،به نتيجه گيری ھای نادرست می
انجامد و مبارزۀ طبقاتی را به مبارزه ميان زنان و مردان تبديل می کند که بخشی از جنبش فمينيستی بورژوايی در طول يک
سدۀ گذشته بوده است.
جمع بندی سه نکتۀ فوق را "ايولين ريد" در مقاله ای با عنوان "مسألۀ زنان و روش مارکسيست ھا" ،اين گونه بيان می کند:
"از ديد تاريخی مبارزه بين دو جنس زن و مرد ،بخشی از جنبش فمينيستی بورژوازی در سدۀ گذشته بود .جنبشی اصالحی
که در چھارچوب سيستم سرمايه داری برپا شده و خواھان براندازی اين سيستم نبود .اما مبارزه ای تدريجی بود که در آن
زنان در برابر فرمانروايی مردان در زمينه ھای اقتصادی ،اجتماعی و جبھه ھای ميھنی سر به طغيان برداشته بودند .در
دورۀ جنبش فمينيست ،شماری از اصالحات مھم به سود زنان به انجام رسيد .اما جنبش فمينيستی بورژوازی راه خود را
درپيش گرفت و ھدف ھای محدود خود را به دست آورد .دشواری ھای امروزی تنھا با رويارويی طبقه در برابر طبقه از
ميان خواھد رفت.
مسألۀ زنان تنھا با صف آرايی زنان و مردان طبقۀ کارگر ،در برابر زنان و مردان طبقۀ فرمانروا حل خواھد شد .يعنی
کارگران ،خواه زن يا مرد ،منافع يکسانی دارند ،نه اين که زنان از طبقات گوناگون با ھم منافع يکسان داشته باشند".
زنان طبقۀ باال در پشتيبانی از جامعۀ سرمايه داری و ماندگاری آن به اندازۀ مردان ،خود دارای نفع می باشند .يکی از
چيزھايی که فمينيست ھای بورژوازی برای آن به مبارزه پرداختند ،حق داشتن دارايی برای زنان به نام خودشان بود ،برابر
با مردان .آن ھا در اين مبارزه پيروز شدند .امروزه ،زنان توانگر ثروت ھای افسانه ای به نام خود اندوخته اند .آن ھا با
مردان توانگر برای ماندگار کردن سيستم سرمايه داری ھمپيمان اند .ا ّما با زنان کارگر که نيازھای آن ھا تنھا با نابودی
سرمايه داری برآورده می شود ،ھيچ پيوندی ندارند .پس ،رھايی زنان کارگر ،نه با ھمبستگی با طبقۀ دشمن ،بلکه با
مبارزه در برابر آن ھا و با پيوستن به مبارزۀ افراد ھمطبقۀ خود به دست خواھد آمد" )تأکيد ھا از من است( )(١٣
پانوشت:
* http://www.radiopayam.ca/parvaz.html
منابع:
) (١د.ک .ميتروپولسکی ،ی.ا .زوبريتسکی ،و.ل .کيروف" ،زمينۀ تکامل اجتماعی" ،ترجمۀ ناصر زرافشان وعلی
افشاری ،انتشارات آگاه ،١٣٨٣ ،صص ۴٣-۴١ .و ۴٧
) (٢فردريک انگلس" ،منشأ خانواده ،مالکيت خصوصی و دولت" ،ترجمۀ خسرو پارسا ،نشر ديگر ) ،(١٣٨۶ص٧١.
) (٣ھمان ،صص ٨٨ .و ٨٩
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 نشر گل، ترجمۀ افشنگ مقصودی،" مد و بھره کشی از زنان، "آرايش، ايولين ريد و ماری آليس واترز،( جوزف ھنسن۴)
٢٢-١٩ . صص،١٣٨۶، چاپ دوم،آذين
(5) V.I. Lenin, “The Tasks of the Working Women’s Movement in the Soviet Republic” (Sep 23,
1919):
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1919/sep/23a.htm
(6) Clara Zetkin, “Lenin on the Women’s Question” (1920):
http://www.marxists.org/archive/zetkin/1920/lenin/zetkin1.htm
:١٩٢١  مارس٨ ،۵١  ش، ضميمۀ پروادا،" "روز جھانی زنان کارگر، لنين.ا.( و٧)
http://www.negah1.com/clasic/lenin4.htm
(8) Leon Trotsky, “From the Old family to the New” (Jul 1923):
http://www.marxists.org/archive/trotsky/women/life/23_07_13.htm
(9) Leon Trotsky, “The Class Nature of the Soviet State” (Oct 1, 1933):
http://www.marxists.org/archive/trotsky/1933/10/sovstate.htm
:١٧۵-١٧۴ . صص، نشر کارگری سوسياليستی،(١٩٣۶) " "انقالبی که به آن خيانت شد،( لئون تروتسکی١٠)
http://nashr.de/1/trot/xynt/0.pdf
١٧۶-١٧۵ . صص،( ھمان١١)
:١٣٩١  تيرماه، نشريه ميليتانت،" "چند نکته در مورد مفھوم طبقۀ اجتماعی، آرام نوبخت:( نگاه کنيد به١٢)
http://militaant.cloudaccess.net/2011-06-13-17-37-45/420-tab.html
١٠١-١٠٠ . صص،" مد و بھره کشی از زنان،( "آرايش١٣)
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استيو ھدلی ،فعال سنديکاليست پيشرو ،به اعمال خشونت خانگی متھم شد

کاروالين لِنهگان ،يکی از اعضای »اتحاديۀ ملی کارگران راه آھن ،کشتيرانی و حمل و نقل« ) ،(RMTھمسر سابق خود
يعنی استيو ھدلی را که معاون دبير کلّ  RMTاست ،در سطح عمومی به اعمال خشونت خانگی ج ّدی متھم کرده است.
خانم کاروالين می گويد» :من تصميم گرفته ام که به خاطر جايگاه عمومی او در اتحاديه و به اين خاطر که می خواھم ساير
زنانی را که با بدرفتاری ھای مشابھی رو به رو شده اند ،به مطرح کردن اين موضوعات تشويق کنم ،يک بيانيۀ عمومی
صادر کنم«.

بيانيۀ او شامل انتقادھای مفصلی به نحوۀ برخورد اتحاديۀ او با تحقيق دربارۀ شکايات صورت گرفته عليه ھدلی می شود:
»بابت سؤال ھايی که از من شد ،واقعا ً برآشفته و متحير شدم .افسر بازجو ھيچ گونه احترام و حساسيتی نشان نمی داد و فاقد
ھرگونه درک و فھم نسبت به خشونت خانگی بود«.
زنان جنبش چپ و کارگری ،برای پشتيبانی از زنان و به
کاروالين پيشنھاد می کند که» :يک گروه حمايتی ،متشکل از
ِ
چالش کشيدن بدرفتاری و تبعيض جنسيتی بايد به راه بيفتد«.
نياز است که اين بيانيه خوانده شود و به طور ج ّدی در درون جنبش کارگری و کلّ طيف چپ سوسياليست -و به خصوص
در  RMTو حزب سوسياليست که ھدلی در وب سايت ھا آن به عنوان شخصيت عمومی حزب سوسياليست معرفی شده
است -مورد بحث قرار بگيرد.
اين سند را به طور کامل در وبالگ کاروالين مطالعه کنيد:
http://carolineleneghan.wordpress.com/
وب سايت »آزادی کارگر« ):(AWL
http://www.workersliberty.org/story/2013/03/10/leading-trade-unionist-steve-hedley-accuseddomestic-violence
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از پيدايش ستم جنسی بر زنان تا راھکار مبارزه با آن

پوريا مزدک
مسألۀ زنان و مورد مسألۀ زنان موضوعی تازه نيست؛ با وجود اين ،لزوم بحث در اين رابطه بر ھيچ کس پوشيده نيست .در
نوشتار زير تالش نگارنده بر اين بوده است که با ذکر داليل تاريخی پديد آمدن ستم بر زنان ،وضعيّت و شرايط حقوق زن
در جامعۀ نوين سرمايه داری را اجماالً و تا آن جا که در حوصلۀ اين مقاله ی کوتاه می گنجد تبيين کرده و سپس در ح ّد توان
به ارائه و پيشنھاد راھکاری بپردازد .
الف( پيدايش ستم جنسی بر زنان
مسألۀ ستم جنسی بر زنان يا به عبارت ديگر تبعيض جنسيتی ،موضوعی به کھنگی و درازای عمر جامعۀ طبقاتی و مالکيّت
خصوصی است .زنان در طول تاريخ بشر "متم ّدن" و نيمه متم ّدن ھمواره به عنوان کااليی گران بھا که ثروت ،قدرت و
لذت را درون خود نھان دارند ،به شمار می آمده اند .ا ّما بايد دانست که وجود چنين تبعيضی به داليل زيست شناسانه يا آن
طور که مصطلح است "تقدير زيست شناسانۀ" وجود زن نيست ،بلکه دقيقا ً به دليل ساخت طبقاتی و ستمگرانۀ جوامع پس از
دوران نخستين زندگی گله ھای اشتراکی انسان پديد آمده است که تا امروز نيز ادامه دارد.
در جوامع اوّ ليۀ بشری و در دوران شکارورزی ،يعنی عصری که ھنوز مالکيّت خصوصی بر ابزار توليد پديد نيامده بود،
نظم خانواده بر اساس مادر تکيه می کرد .ويل دورانت در تاريخ تم ّدن می نويسد» :در اجتماعات اوّ ليه ،قسمت اعظم ترقيات
اقتصادی به دست زنان اتفاق افتاده است ،نه به دست مردان .در طی قرن ھای متوالی که مردان دائما ً با طريقه ھای کھن
خود به شکارورزی اشتغال داشتند ،زن در اطراف چادر ،کشاورزی را توسعه می داده و ھزاران ھنر خانگی را ايجاد می
کرده که ھر يک روزی پايۀ صنايع بسيار مھ ّمی شده است «.در نخستين طليعه ھای خورشيد مدنيّت ،زنان به سبب مزيّت
اقتصادی که از راه کشاورزی اوّ ليه و تربيت و نگھداری کودکان نصيب شان شده بود ،بسيار قدرتمند بودند .در برخی قبايل
اصوالً ھيچ کاری انجام نمی گرفت مگر شورايی که مرکب از زنان سالخوردۀ قبيله بود ،رأی بدان می داد .در اين دوران
اصوالً نقش مردان ،که کاری جز شکار نداشتند ،حتی در توليد مثل نيز ناديده گرفته می شد و به ھمين دليل مردان نقش
اجتماعی را که امروزه شوھری يا ھمسری می ناميم ،نداشتند .پدر يک طفل معموالً مشخص نبود و کودک متعلق به تمامی
قبيله بود و دقيقا ً به ھمين دليل ارث از طريق مادر به فرزندان انتقال می يافت .ا ّما زمانی که صنعت و کشاورزی توسعه
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يافت ،به تدريج از نقش زنان و قدرت آنان کاسته شد .زن که تا آن ھنگام برخی حيوانات را اھلی کرده بود ،مرد اين
حيوانات را در کشاورزی به کار انداخت .باز ھم ويل دورانت در تاريخ تم ّدن می نويسد» :زياد شدن دارايی ھای قابل انتقال
انسان ،از قبيل حيوانات اھلی و محصوالت زمين ،بيش تر به فرمانبرداری زن کمک می کرد .مرد از او می خواست که
کامالً به او وفادار باشد تا کودکانی که به دنيا می آيند و ميراث می برند ،فرزندان حقيقی او باشند ...و چون حق پدری در
خانواده شناخته شد )به واسطۀ توسعۀ نقش اقتصادی او در کشاورزی و دامداری( انتقال ارث که تا آن موقع از طريق زن
صورت می گرفت ،در اختيار جنس مرد در آمد«.
اين انتقال ،در حقيقت آغازی بود بر پايان دوران برابری زن و مرد و حتی سيادت اقتصادی -سياسی زن بر مرد؛ زن به
صورت کااليی جھت ازدياد نيروی کار بر زمينی که ديگر تحت مالکيّت خصوصی قرار داشت درآمد .با اين تغيير ،خدايان
و مذھب که تا آن روز ھمگی زن و زنانه بودند ،به ظاھر مردان ريش داری درآمدند؛ در حقيقت مظھر مردان و بزرگان
قبيله بودند .از اين پس زن و فرزندان ،حکم کاال و ملک پدر يا برادر بزرگ و پس از آنان شوھر را پيدا کردند و حتی آنان
را برای ازدواج و زناشويی ،ھمان گونه که بردگان را در بازار معامله می کردند ،می خريدند چرا که زن ،ديگر يک کاالی
اقتصادی به حساب می آمد که به وسيلۀ آن ثروت توليد شده در آن جوامع فزونی می يافت .اين نقش کاال-وارۀ زن در دوران
بعدی و به واسطۀ پيشرفت تم ّدن بشر تغيير نکرد و تنھا از عريانی زننده اش کاسته شد.
ب( ستم مضاعف جنسی بر زنان در جھان سرمايه داری
نقش زنان در دنيای سرمايه داری امروز اندکی متفاوت تر از گذشته است .امروزه ،در کشورھای توسعه يافته و مرکزی
سرمايه داری ،نه تنھا زنان بلکه اصوالً انسان ھا وسيله ای ھستند برای توليد سود ھر چه بيش تر برای اقليتی که ثروت و
در پی آن قدرت را در دست دارند .زنان ،بنا به منطق نظام سرمايه داری ،نيروی کاری ھستند که نبايد بی مصرف بمانند،
به ھمين دليل با اجتماعی شدن توليد ،زنان در کنار نقش سنتی خود در خانوادۀ مق ّدس نظام طبقاتی ،ايفاگر نقشی نوين شدند و
حضور آنان در پروسۀ توليد افزايش يافت .
بورژوازی برای ميسّر شدن استفاده از نيروی کار زنان ،مھد کودک ھا و آسايشگاه ھای سالمندان را به ش ّدت توسعه داد تا
ديگر وظيفۀ نگھداری از کودکان و سالخوردگان به طور کامل برعھدۀ زنان نباشد .ا ّما کشورھای پيرامونی و نيمه پيرامونی
جھان سرمايه داری اين چنين نيستند .در اين کشورھا ،از آن جا که توسعۀ سرمايه داری به شکلی ناقص و معموالً
غيرطبيعی بوده است ،بورژوازی حاکم عمالً توان و امکان به سرانجام رساندن بسياری از تکاليف تاريخی خود را ندارد.
در اين گونه جوامع ،که کشور ما ايران نيز يکی از آنان است ،علی رغم اجتماعی شدن توليد و وجود کارخانه ھای عظيم و
غول پيکر ،ھنوز زنان بخش ناچيزی از نيروی کار را ،به ويژه در کارخانه ھا و محيط ھای صنعتی تشکيل می دھند.
بسياری از زنان تحصيل کرده ھرگز وارد روند توليد نمی شوند ،چرا که فرھنگ غالب و حاکم که خود تابعی از نظام
اقتصادی حاکم است ،چنين امری را مذموم می داند .اصوالً تاريخ به ما نشان می دھد که ھر چه يک جامعه از لحاظ
امکانات عينی و ما ّدی به ساختار سوسياليستی نزديک تر باشد ،نقش زنان و برخورداری آنان از برابری کامل با مردان
بيش تر است.
نظام سرمايه داری حاکم بر ايران ،ھمواره از برابری زنان و مردان ھراس داشته است ،چرا خود می داند يک قدم به عقب
گذاشتن به معنای شکست ھای بعدی و سرانجام نابودی اش است .زنان در ايران و کشورھای با ساخت اجتماعی -اقتصادی
نامتعارف ھرگز به آزادی و حقوق انسانی دست نخواھند يافت مگر با نابودی نظام سرمايه داری ناقص الخلقه ای که استبداد
و مردساالری بخشی از جوھرۀ وجودی اش را تشکيل می دھد.
بر خالف آن چه فمينيست ھای ليبرال می گويند رھايی زنان به رھايی طبقۀ کارگر پيوند خورده است ،ھمان گونه که رھايی
مليت ھای تحت ستم ،آزادی بيان و ساير حقوق دموکراتيک به رھايی طبقۀ کارگر و سرنگونی نظام سرمايه داری گره
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خورده است .طبقۀ کارگر که پس از تسخير قدرت تکاليف معوّ قۀ بورژوازی را در قالب وظايف مرکب به انجام خواھد
رساند ،برخورداری از حقوق کامل انسانی برای زنان را تضمين خواھد کرد.
ج( چه بايد کرد؟
ارنست مندل در الفبای مارکسيسم می نويسد» :از آن جا که سرمايه داری پسين به گونه ای اجتناب ناپذير با بحران ھای
تعميم يافتۀ فزاينده پيوند دارد ،ترکيب مبارزات خالص طبقۀ کارگر با انفجار نارضايی ھا و طغيان ھای اجتماعی بخش ھای
وسيعی از جامعه که ترکيب شان کامالً پرولتری نيست ،از ويژگی ھای مبارزات اجتماعی -سياسی در کشورھای
امپرياليستی می باشد«.
در ايران نيز چنين شرايطی حاکم است .بحران دائمی که از آغاز پروسۀ مدرنيزاسيون يا به عبارت صحيح تر حکومت طبقۀ
بورژوازی در ايران تا به امروز جريان دارد ،اثبات کنندۀ اين ا ّدعاست که سرمايه داری ايران اساسا ً توانايی انطباق پذيری
و متعارف شدن با سيستم سرمايه داری جھانی را ھرگز ندارد .بورژوازی مرتجع و عقب ماندۀ ايران ھمواره از انجام
وظايف دموکراتيک خود نه تنھا وحشت داشته ،بلکه عمالً توان آن را نداشته است .در اين ميان تنھا طبقۀ مترقی که امکان و
توان ايجاد دگرگونی بنيادين و به عبارت بھتر به سرانجام رساندن انقالب را دارد طبقۀ کارگر است .زنان ايران تنھا در
صورت پيروزی انقالب سوسياليستی و استقرار حکومت شورايی است که می توانند به رھايی و آزادی دست يابند .بنابراين
رھايی زنان تنھا از رھگذر پيروزی طبقۀ کارگر ميسّر خواھد بود و ھر راه ديگری ،چه جمع آوری ميليون ھا يا حتی
ميلياردھا امضا باشد ،چه تالش برای تغيير قانون از طريق روش ھای پارلمانتاريستی محکوم به شکست خواھد بود.
ا ّما در اين بين وظيفۀ سوسياليست ھای انقالبی چيست؟ آنان به عنوان انقالبيون چه نقشی بر عھده دارند؟
به نظر بديھی می رسد که سوسياليست ھای انقالبی به مثابۀ روشنفکر -کارگرانی که دارای ارتباط ھای ارگانيک با رھبران
عملی و کارگران پيشتاز ھستند ،می بايست زمينه ساز ارتباط ،پيوند و اتحاد دو جنبش کارگران و زنان شوند؛ رفقای
سوسياليست انقالبی بايد با تبليغ و ترويج اين ديدگاه که رھايی زن تنھا بر بستر سوسياليسم محقق خواھد شد ،زنان و
کارگران فعّال و پيشرو را با يک ديگر مرتبط کرده تا در نھايت زمينۀ اتحاد اين دو جنبش فراھم گردد .به خوبی روشن
است که دولت سرمايه تا چه حد از چنين اتحادی در وحشت است ،چرا که به خوبی می داند اگر کارگران و زنان در کنار
يکديگر قرار گيرند ،موتور انقالب سوسياليستی ايران يک بار برای ھميشه روشن خواھد شد!
زنده باد سوسياليسم انقالبی
زنده باد اتحاد کارگران و زنان
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وﻳﮋه ﻧﺎﻣﺔ روز ﺟﻬﺎﻧﻲ زن
»انقالب زنانه« ،يا زنان انقالبی؟

توضيح :به دنبال مطرح شدن و تبليغ مج ّدد بحث »جنبش برھنگی« و »انقالب زنانه« ،به خصوص از سوی طيف
»کمونيست ھای کارگری« ،مقالۀ زير را که نخستين بار در ويژه نامۀ ميليتانت به مناسبت  ٨مارس ) ١٧اسفند ،(١٣٨٨
بازانتشار می دھيم.
وحيد رنجبر
از زمان شروع اعتراضات خيابانی در دورۀ بعد از انتخابات رياست جمھوری سال  ،١٣٨٨زنان ،به طور کلی ،حضور
چشم گيری داشته اند .اين اعتراضات -که با شعار سطحی و ناپختۀ "رأی من کجاست؟" شروع شد ،و با گذر زمان و تا بدين
لحظه به شعارھای عميق و تندتر ض ّد ديکتاتوری بدل شده است -چندين ويژگی خاص داشت که يکی از آن ھا حضور فعّال
و رزمندۀ زنان در اعتراضات خيابانی و سازماندھی مخالفين بوده است .از ھمان روزھای ابتدايی اعتراضات ،زنان
شجاعانه و فعّال ،در کنار مردان در ھمۀ زمينه ھای مبارزه نقش داشتند .
نمونه ھايی که در آن ،زنان ،رھبری و سازماندھی جمعيّت حاضر در يک خيابان را بر عھده گرفته باشند ،در اين م ّدت کم
ديده نشد .حتی اعتراض در ميان اقشار جوان تر جامعه نيز از ميان دختران آغاز شده بود .اوّ لين مواردی که از اعتراضات
در دبيرستان گزارش شد ،مربوط به دبيرستان ھای دخترانه بود .حتی فيلمی از مراسم روز دانشجو در يکی از دبيرستان
ھای دخترانۀ اصفھان نيز پخش گرديد .رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی نيز اين موضوع را به خوبی ديده بود .حمالت
شديدی که عليه زنان انجام شد ،نشان دھندۀ عزم راسخ رژيم برای بازگرداندن مج ّدد زنان به کنج خانه بود .در زندان به
زنان تجاوز شد ،ھدف اصلی و اولويّت مأموران ض ّد شورش صدمه زدن به زنان بود .وحشيگری ھايی عليه زنان انجام شد
که تا پيش از اين ،ح ّداقل نسل جوان به خود نديده بود .
داليل حضور پررنگ و فعّال زنان در حرکت ھای اعتراضی اخير:
انباشت فشار تبعيض و سرکوب طوالنی م ّدتدر دوران طغيان ھای اجتماعی ،به طور معمول آن اليه يا طبقه ای که بيش ترين موج سرکوب ،اختناق و فشار را متح ّمل
شده ،دارای فريادی بلندتر ،رساتر و گيراتر است .به عنوان نمونه ،مليت ھای تحت ستم در طی دوران قيام ھا و انقالب ھا،
به سرعت نقش مھم و رزمنده ای در مبارزات پيدا می کنند؛ به اين دليل که عالوه بر سرکوب ھايی که شامل اکثريّت جامعه
شده است ،آن ھا تحت ستمی فراتر از آن نيز بوده اند .ھمين مسأله نيز در حال حاضر در مورد زنان ،به طور اعم ،صدق
می کند .زنان ايرانی ھنوز به پايه ای ترين خواسته ھای خود نيز نرسيده اند .بيش از صد سال است که تبعيض جنسيتی-
گاھی خشک و زننده ،و گاھی با ظاھری فريبنده تر -گلوی زنان را می فشارد .ھمين فشار ،در طول ساليان متوالی ،پتانسيل
انفجاری زيادی را در ميان آن ھا ايجاد کرده است .پتانسيلی که ديديم چگونه در صورت يافتن يک "راه خروج" ،خود را
نشان می دھد .زنان در ايران ،عالوه بر آن که ھمانند مردان تحت فشار نظام ديکتاتوری بوده اند ،فشاری بيش تر و شديدتر
را نيز به دليل "زن" بودن و تبعيض جنسيتی شديد ،متح ّمل شده اند .به عبارت ديگر ،فشار ديکتاتوری و سيستم حاکم بر
زنان ايران ،فشاری مضاعف و دوگانه بوده است .
در واقع بخشی از اين حضور پررنگ را می توان اين گونه ديد که سرکوب ھا و تبعيض ھای شديد در ساليان طوالنی عليه
زنان ،يک انرژی عظيم اعتراضی را در آن ھا ذخيره کرده بود ،به طوری که حتی به بھانۀ "اعتراض به نتايج انتخابات در
ايران" ،اين انرژی به يک باره آزاد شد و خود را نشان داد .درست مانند فنری که ھر چه بيش تر فشرده شود ،در صورت
يک تلنگر ،بيش تر به ھوا خواھد پريد .زنانی که سال ھای سال تحت شديد ترين فشار ھا بوده اند ،با يافتن روزنه ای ،مسلما ً
اعتراضات بيش تری نسبت به مردان خواھند داشت .آن ھا عالوه بر فشار ديکتاتوری ،ستم جنسيتی را نيز فرياد می کنند.
-عدم تحقق مطالبات بورژوا دموکراتيک در ايران
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برخی از مسائل مربوط به زنان ،در کشورھايی که دارای يک سرمايه داری متعارف با رشد موزون ھستند ،حل شده است.
مسائلی مانند حق طالق ،مسألۀ پوشش ،آزادی تحصيل ،حق داشتن تشکل زنان ،و ھمين طور حق ازدواج به اختيار فرد ،در
بسياری کشورھای صنعتی و توسعه يافته حل شده است .در واقع سرمايه داری در اين کشورھای غربی ،قادر بود در دوران
انجام انقالب بورژوا -دموکراتيک ،مسائل دموکراتيک را حل کند .گرچه ھنوز ستم بر زن و تبعيض ،در ذات و جوھرۀ اين
سيستم ھای موجود نھفته است و وجود دارد ،ا ّما برخی مطالبات پايه ای و دموکراتيک در اين کشورھا به دليل آن که مرحلۀ
انقالب بورژوا دموکراتيک در آن ھا انجام شده ،به دست آمده است .و اين تنھا در مورد مسألۀ زنان صدق نمی کند ،آزادی
تشکالت کارگری ،عدم وجود نظارت استصوابی ،حق آزادی بيان و غيره را می توان در اين کشور ھا ديد.
ا ّما در ايران موضوع کامالً متفاوت است .سرمايه داری ايران ،يک سرمايه داری خودساخته و درون زا نيست و بر خالف
سرمايه داری در کشور ھای غربی ،که اين طبقه و سيستم از دل مانوفاکتور ھا و مبارزه با فئوداليزم سر برآورد ،سرمايه
داری و بورژوازی در ايران ،از طريق دخالت مستقيم امپرياليزم و بر مبنای نياز ھای آن ھا شکل گرفت .اين سرمايه داری
که از باال ،و به وسيلۀ دخالت ھای امپرياليستی به وجود آمده است ،مسلما ً توانايی و تجربۀ سرمايه داری اروپايی را نداشته
و نخواھد داشت و بنابراين نمی توان انتظار داشت که بتواند مرحلۀ دموکراتيک را مانند ھمتايان اروپايی خود از سر
بگذراند .بورژوازی در ايران دارای يک بحران ساختاری و دايمی است ،از سيکل ھای طبيعی سرمايه داری در اروپا و
غرب پيروی نمی کند ،و به دليل ھمين بحران ساختاری و دائمی ،نمی تواند مطالبات دموکراتيک مردم را برآورده سازد؛ به
ھمين دليل است که با وجود روی کار بودن اين طبقه در ايران به م ّدت چندين دھه ،ھنوز که ھنوز است مطالبات
دموکراتيکی -که حتی قرن ھا پيش در اروپا به دست آمده -در ايران ھم چنان پا در ھوا مانده است .سرمايه داری در ايران
ابداً قادر به پاسخگويی به مطالبات دموکراتيک و حلّ مسائل مربوط به آن نيست .اگر ھم امتيازات دموکراتيکی اعطا شود،
کوتاه م ّدت خواھد بود و در اوّ لين فرصت باز پس گرفته خواھد شد.
فشار و ستم جنسی مضاعف در ساليان پياپی ،و نا تمام ماندن مطالبات دموکراتيک و پايه ای زنان در ايران ،موجب شده
است که زنان به اين شکل فعّال و پيگير در مبارزات خيابانی شرکت کنند .اگر در کشو ھای توسعه يافته ،آزادی پوشش،
ازدواج و تحصيل و غيره سال ھا پيش ايجاد شده است ،در ايران اين خواسته ھا و نا تمام ماندنشان ،ھم چنان زنان را حول
محور مطالبات پايه ای و دموکراتيک شان در صحنه حفظ کرده است .زنان ايران ،به اين دليل در حال حاضر بر محور يک
سری خواسته ھای دموکراتيک و پايه ای در کنار يک ديگر در اعتراضات خيابانی حضور دارند ،که خواسته ھای پايه ای
آن ھا ھنوز برآورده نشده است .در کشور ھای توسعه يافته ،که مسائل دموکراتيک سال ھا پيش حل شده است ،زنی که بر
اساس منافع طبقاتی خود ،نيازی به فراروی از خواسته ھايی مانند حق طالق ،آزادی تحصيل و حق انتخاب پوشاک ندارد،
ديگر نيازی نمی بيند که به خيابان بيايد و اعتراض کند ،ا ّما در ايران ،زنان از ھمۀ طبقات ،در حال حاضر ھنوز در پی
ابتدايی ترين خواسته ھای اجابت نشدۀ خود در دھه ھای گذشته ھستند .
انقالب زنانه؟
برخی با مشاھدۀ اين حضور ف ّعال و رزمندۀ زنان ،و نقش آن ھا در اعتراضات ض ّد استبدادی اخير در ايران -که پيش از اين
نيز در جنبش دانشجويی ديده شده بود -انقالب آتی را "انقالبی زنانه" می دانند .تنھا بخش صحيح چنين تفکری ،تو ّجه به
اھميّت باالی زنان و نقش آن ھا در آيندۀ سياسی ايران است .ا ّما "زنانه "ارزيابی کردن انقالب ،به ھيچ عنوان نگاھی
مارکسيستی نيست .در واقع چنين نگاھی ھم گنگ و نا مفھوم است ،ھم مفھوم طبقاتی در آن ديده نمی شود .
اوّ ل آن که انقالب ھا ،به وسيلۀ طبقات انجام می شود و قدرت را از آن يک طبقه می کند ،منافع طبقات مختلف آن ھا را به
درگيری ھای سياسی و اقتصادی در جامعه می کشاند .سؤالی که تا ابد نيز بی پاسخ خواھد ماند اين است که اين به اصطالح
انقالب زنانه قرار است به وسيلۀ کدام طبقه انجام شود" .طبقۀ زنان"!؟ منافع اقتصادی و سياسی اين طبقه به شکل واحد کدام
است؟ يک انقالب زنانه قرار است چه طبقه ای را به قدرت برساند و اھدافش چيست؟ اگر قرار است مفھوم جديدی به نام
"انقالب زنانه" کشف و يا اختراع شود ،بايد تمامی اين سؤال ھا پاسخ خود را بگيرند .اگر بحث يک انقالب "اجتماعی است
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)که نتيجتا ً يک انقالب سياسی ھم خواھد بود( ،يا انقالب پرولتری می تواند باشد يا بورژوازی .و زن نيز ،خود درون اين
طبقات با منافع مختلف و متضاد حضور دارد .
دوّ م آن که ،نمی توان "زن" را به شکل کلی و عام در زمان بحث در مورد انقالب استفاده کرد .در واقع ،يک مفھوم "عام"
از زن وجود دارد ،که تعريفيست بيولوژيک و نيمی از جامعۀ انسانی را تشکيل می دھد" .زن" ،به شکل عام ،خود دارای
يک سری مطالبات پايه ای و دموکراتيک است که شامل حال تمامی زنان می شود .ا ّما وقتی قرار است به شکل اخص و
مش ّخص در مورد زنان صحبت بکنيم ،نمی توانيم ناھمگونی و تفاوت ھای طبقاتی درون خود زنان را ناديده بگيريم.
"زنان" ،يک طبقه نيستند )يا تشکيل نمی دھند( .در درون ھمين زنان ،زن بورژوا ،زن کارگر و زن خرده بورژوا وجود
دارد .خواسته ھای آنان ،به غير از برخی مطالبات دموکراتيک و پايه ای ،که ھنوز ناتمام مانده است ،نه تنھا با ھم تفاوت
دارد ،بلکه در مقابل يک ديگر قرار می گيرد" .زن بورژوا" در نھايت منافعی جدا از "خود بورژوازی" ندارد ،ھمان طور
که زن کارگر نيز ،منافعش به منافع کلّ طبقۀ کارگر گره خورده است.
گرچه حضور زنان در مبارزات اخير بسيار مھم و با ارزش است ،بايد به آن پرداخت و در فکر سازماندھی آن بود ،ا ّما
نبايد با مشاھدۀ جرقه ھای اعتراضی در ھر سمتی انقالب را انگونه ديد .به عنوان مثال ،ھمين "زنانه" ارزيابی کردن
انقالب آتی ،که تعريفی کامالً گنگ ،غير طبقاتی و غير مارکسيستی از حضور زنان است .ھيچ انقالبی نمی تواند "زنانه"
باشد ،مگر در فکر و خياالت ھيجان زده و عوامفريب ،و يا تبليغات ھدف دار به منظور گنگ و تار کردن مفھوم طبقاتی
انقالب.
ا ّما ترکيب ،شکل و اھداف زنان در مبارزات سياسی آينده به ھمين شکل نخواھد ماند .اين خواسته ھای يکسان ،و حضور
ھمگام ،موقتی است .با باال گرفتن تضا ّد طبقاتی و پيشرفت حرکت ھای اعتراضی فعلی به سوی يک جنبش اجتماعی،
اختالفات طبقاتی ميان ھمين زنان نيز ھويدا خواھد شد .خواسته ھای آن ھا با متفاوت خواھد بود .بخش ھای مختلفی از بدنۀ
زنان معترض و فعّال فعلی کنار خواھند کشيد ،زيرا ممکن است حاکميّت در برابر فشار از پايين ،و برای م ّدت کوتاھی ،به
برخی خواسته ھای پايه ای و دموکراتيک تن دردھد ،و در آن صورت ،شاھد ريزش ھای شديدی در ميان زنان خواھيم بود.
گروھی که تنھا خواسته ھايشان ھمان مطالبات دموکراتيک بوده است ،با مشاھدۀ اعطای امتيازات و رسيدن به خواسته ھای
دموکراتيکشان ،دست از مبارزه خواھند کشيد ،زيرا سقف خواسته ھای آنان ھمين است .
ا ّما تنھا بخشی از زنان که با رسيدن به مطالبات دموکراتيک و پايه ای )که در حقيقت سقف خواسته ھای زنان بورژوا و
خرده بوژوا بوده است( دست از مبارزه نخواھد کشيد و خواسته ھايی را مطرح خواھد کرد که رنگ و بوی طبقاتی و
اقتصادی دارد" ،زنان کارگر" ھستند .از سوی ديگر ،زنان کارگر )معلمان ،پرستاران ،کارگران صنعتی و  (...در پروسۀ
ت اعتراضی به مراتب باالتری می دھد .زنان کارگر ،به دليل شرکت در
توليد نقش دارند .و ھمين موضوع به آن ھا قدر ِ
روند توليد ،دارای ابزار ھای اعتراضی قوی تری مانند اعتصاب و از کار انداختن چرخۀ توليد ،اموزش و يا خدمات ھستند.
يک اعتصاب ھمگانی يک روزه به وسيلۀ پرستاران و يا کارگران يک صنف خاص ،ضربه ای به مراتب شديد تر از چندين
روز تظاھرات خيابانی به رژيم وارد می آورد .
زنان کارگر نه تنھا با ساير زنان تحت ستم مضاعف ھمراھی خواھند کرد ،که پس از رسيدن به برخی مطالبات دموکراتيک
تا انتھا برای رسيدن به يک جامعۀ بدون استثمار پيش خواھند رفت .از اين رو زنان کارگر ،پيگيرترين و مورد اعتمادترين
بخش جنبش زنان کنونی ھستند .زنان کارگر با اتحاد با ساير زنان می توانند پرچم دار مبارزات ض ّد استبدای کنونی باشند.
ساير کارگران و زحمتکشان جامعه )مردان کارگر ،دھقانان ،دانشجويان ،کارمندان ،مليت ھای تحت ستم( از متحدان واقعی
زنان کارگرند .مبارزۀ زنان کارگر ،صرقا ً محدود به کسب حقوق زنان نمی باشد؛ بلکه بسيار فراتر از آن می رود .
در  ٨مارس امسال متحداً برای رسيدن به جامعه ای بدون ستم و استثمار عليه تمامی استثمارکنندگان به پيش رويم!
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به زنان کارگر
و.ا .لنين

تاريخ نگارش ٢١ :فوريۀ ١٩٢٠
انتشار نخست :پراودا ٢٢ ،فوريۀ ١٩٢٠
منبع :مجموعه آثار لنين ،ويرايش چھارم به انگليسی ،انتشارات پراگرس ،مسکو ،١٩۶۵،جلد  ،٣٠صص٣٧١-٣٧٢ .
ب کمونيست ھا در حال قدرت گرفتن ميان طبقۀ کارگر است.
رفقا ،انتخابات شورای مسکو ،نشان می دھد که حز ِ
اين ضروريست که زنان کارگر ھم در اين انتخابات شرکت وسيع تری داشته باشند .دولت شوروی ،نخستين و تنھا دولتی در
جھان بود که تمامی قوانين کھنه ،بورژوايی و ننگين را -که زنان را در مقامی پست تر نسبت به مردان قرار می داد و
امتيازاتی را ،من جمله در حوزۀ قوانين ازدواج يا در حيطۀ برخورد قانونی با کودکان ،به مردان اعطا می کرد -به طور
کامل منسوخ نمود .دولت شوروری ،نخستين و تنھا دولت جھان بود که ،به عنوان دولت زحمتکشان ،تمامی امتيازات مرتبط
با مالکيت را لغو کرد؛ امتيازاتی که مردان در قوانين خانواده در ھمۀ جمھوری ھای بورژوايی ،حتی دموکرات ترين آن،
در اختيار داشتند.
جايی که مالک ،سرمايه دار و تاجر وجود دارد ،خبری از برابری بين زنان و مردان ،حتی در قانون ،نخواھد بود.
آن جا که زمين دار ،سرمايه دار و تاجر وجود نداشته باشد ،آن جا که دولت زحمتکشان در حال ساخت زندگی جديدی بدون
وجود اين استثمارگران باشد ،برابری قانونی ميان زنان و مردان وجود خواھد داشت.
ا ّما اين کافی نيست.
تفاوت بسياری است بين برابری در قانون و برابری در زندگی.
ما می خواھيم که زنان کارگر ،نه فقط در قانون ،که در زندگی نيز به برابری با مردان کارگر دست يابند .به ھمين منظور،
ضروريست تا زنان کارگر در ادارۀ بخش عمومی و در ادارۀ دولت به طور روزافزون شرکت داشته باشند.
زنان ،با درگير شدن در کار مديريّت ،سريعا ً خواھند آموخت و ھم تراز با مردان خواھند شد.
بنابراين ،زنان کارگر بيش تری را ،چه کمونيست و چه غير حزبی ،برای شورا انتخاب کنيد .ھمين که کسی زن کارگر
شرافتمندی باشد که بتواند کار را با وجدان و درايت اداره کند ،ديگر تفاوتی نمی کند که عضو حزب باشد يا خير .او را به
نمايندگی شورای مسکو انتخاب کنيد !
بگذاريد که زنان کارگر بيش تری در شورای مسکو حضور داشته باشند! بگذاريد که پرولتاريای مسکو نشان دھد که برای
مبارزه به سود پيروزی ،برای مبارزه عليه نابرابری ھای گذشته ،عليه تحقير بورژوايی زنان در گذشته ،آمادۀ انجام و در
حال انجام ھر کاری است.
پرولتاريا نمی تواند به آزادی کامل دست يابد ،مگر آن که به آزادی کامل برای زنان دست يابد.
ن .لنين
 ٢١فوريۀ ١٩٢٠
ترجمه از متن انگليسی :آرمان پويان
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پنجمين کنگرۀ بين المللی عليه فحشا

انتشار :رابوچايا پراودا ،شمارۀ  ١٣ ،١ژوئيۀ  ،١٩١٣با امضای »و«.
منبع :مجموعه آثار لنين ،انتشارات پراگرس ،١٩٧٧ ،مسکو ،جلد  ،١٩صص.٢۶١-٢۶٠ .

پنجمين کنگرۀ بين المللی برای پايان بخشيدن به تجارت بردۀ جنسی ،اخيراً در لندن به اتمام رسيد.
دوشس ھا ،کنتس ھا ،اسقف ھا ،خاخام ھا ،مقامات پليس ،و انواع و اقسام بشردوستان بورژوا ،در صف اوّ ل قرار داشتند.
چه مراسم شاد و پذيرايی ھای رسمی باشکوھی که برگزار نشد! و چه سخنرانی ھای آن چنانی ای که در باب مضرّت و
رسوايی ھای فحشا ايراد نگرديد!
]ا ّما[ چه ابزراھايی از سوی نمايندگان شيک بورژوا برای مبارزع ]عليه فحشا[ به کنگره پيشنھاد شد؟ اساسا ً دو روش:
مذھب و پليس .از قرار معلوم ،اين دو ،روش ھای معتبر و مطمئن مبارزه با فحشا است .بنا به گزارش خبرنگار اليپسيگر
فولکس سايتونگ  ١در لندن ،يکی از نمايندگان انگليس افتخار می کرده است که اليحه ای را جھت تنبيه بدنی دالالن محبت
به پارلمان پيشنھاد نموده .محالظه بفرماييد که اين قھرمان »متم ّدن« و مدرن مبارزه عليه فحشا از چه قماشی است!
يک خانم کانادايی ،اشتياق شديدی به پليس و نظارت بر زنان »بدکاره« از سوی زنان پليس نشان می داد ،ا ّما به محض آن
که مسأله به افزايش دستمزدھا رسيد ،ايشا فرمودند که زنان کارگر مستحق دستمزد بھتری نيستند.
يکی از پيشوايان مذھبی آلمانی ،ماترياليسم امروزی را که به گفتۀ او در ميان مردم رخنه کرده و به رواج عشق آزاد کمک
نموده است ،به باد ناسزا گرفت.
ھنگامی که گارتنر ،نمايندۀ اتريشی تالش کرد تا به عوامل اجتماعی فحشا ،يعنی نياز و فقر خانواده ھای کارگری ،به
استثمار کار کودکان ،و شرايط غير قابل تح ّمل مسکن و غيره اشاره کند ،فريادھای مخالفين او را وادار به سکوت کرد!
آن داستان ھايی که -ميان گروه ھای نمايندگان -در مورد شخصيّت ھای برجسته و واال نقل شد ،جداً آموزنده و عالی بود .به
عنوان نمونه ،زمانی که ملکۀ انگلستان از زايشگاھی در برلين بازديد می کند ،به انگشتان دست مادران کودکان
»نامشروع« حلقه می کنند تا اين بانوی واالمقام از ديدن مادران غير مزدوج ،ي ّکه نخورند!
از ھمين جاست که می توانيم تزوير نفرتانگيز بورژوايی حاکم بر اين کنفرانس ھای اشرافی -بورژوايی را ببينيم .بندبازان
صحنۀ انسان دوستی و پليس ھای مدافع اين نظام ،يعنی نظامی که فقر و نياز را به ريشخند می گيرد ،دور يک ديگر جمع
می شوند تا »عليه فحشا مبارزه کنند« ،ھمان فحشايی که تماما ً از سوی آريستوکراسی و بورژوازی حمايت می شود ...
ترجمه از متن انگليسی :کيوان نوفرستی
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دربارۀ روز جھانی زنان
و.ا .لنين
نگارش :پراودا ۴ ،مارس ١٩٢٠
انتشار :زنان و کمونيسم ،الورنس و ويشارت ،لندن١٩۵٠ ،

سرمايه داری ،برابری صوری را با نابرابری اقتصادی ،و در نتيجه اجتماعی ،ترکيب می کند .اين يکی از خصلت ھای
عمدۀ متمايزکنندۀ سرمايه داری است ،خصلتی که رياکارانه از سوی حاميان بورژوازی ،ليبرال ھا ،پنھان می شود ،و برای
دموکرات ھای خرده بورژوا قابل درک نيست .ضمنا ً از اين خصلت متمايزکنندۀ سرمايه داری ،ضرورتی برمی خيزد و آن
اينست که ما ضمن مبارزۀ قاطعانه برای برابری اقتصادی ،آشکارا نابرابری سرمايه داری را تصديق کنيم ،و حتی تحت
شرايط معينی ،اين تصديق آشکار نابرابری را به عنوان بنيانی برای سازمان دولت پرولتری )قانون اساسی شوروی( لحاظ
کنيم.
اما سرمايه داری حتی در ارتباط با برابری صوری ھم )برابری در مقابل قانون» ،برابری« ميان فرد گرسنه و سير ،ميان
ت اين تناقض ،موقعيت پست زنان در مقايسه با
مالک و غيرمالک( نمی تواند بیتناقض باشد .يکی از بارزترين تبلورا ِ
مردان است .ھيچ يک از دولت ھای بورژوايی ،حتی مترقی ترين دولت جمھوری دموکراتيک ھم برابری کامل حقوق را به
ارمغان نياورده است.
اما جمھوری شورايی روسيه بی درنگ ھرگونه بقايای نابرابری در موقعيت قانونی زنان را بال استثنا محو کرد ،و برابری
کامل زن را در قوانين خود تضمين نمود.
گفته می شود که بھترين مالک سطح فرھنگ ،موقعيت قانونی زن است .در اين گفته ،ذرۀ کوچکی از حقيقتی ژرف وجود
دارد .از اين نقطه نظر ،تنھا ديکتاتوری پرولتاريا ،تنھا دولت سوسياليستی می توانست به سطحی باالتر از فرھنگ برسد و
چنين نيز کرد .بنابراين تشکيل )و تثبيت( نخستين جمھوری شورايی -و به موازات و در ارتباط با آن ،انترناسيونال
کمونيست -قطعا ً انگيزه ای نوين ،بی مانند و نيرومند را به جنبش زنان کارگر وام می دھد.
برای ھمين ،وقتی ما از کسانی صحبت می کنيم که تحت نظام سرمايه داری ،به طور مستقيم يا غيرمستقيم ،به طور کامل يا
جزئی ،تحت ستم قرار می گرفتند ،اين نظام شورايی ،و تنھا نظام شورايی است که دموکراسی را تضمين می کند .موقعيت
طبقۀ کارگر و دھقانان فقير به روشنی اين را اثبات کرده است .موقعيت زنان به وضوح اين را به اثبات رسانيده است.
اما نظام شورايی ،بيانگر آخرين مبارزۀ تعيين کننده برای الغای طبقات ،برای برابری اقتصادی و اجتماعی است .برای ما،
دموکراسی ،حتی دموکراسی برای کسانی که تحت ستم سرمايه داری قرار داشتند ،از جمله دموکراسی برای جنسيت تحت
ستم ،ناکافی است.
ھدف پيش روی جنبش زنان کارگر ،مبارزه برای برابری اقتصادی و اجتماعی زن ،و نه صرفا ً برابری صوری او ،است.
وظبفۀ اصلی اين است که زنان را به حيطۀ کار اجتماعا ً مولد بکشانيم ،از »بردگی خانگی« رھا سازيم ،آن ھا را از انقياد
مالل آور و اھانت آميز پذيرش جوّ يکنواخت و محدود آشپزخانه و اتاق شيرخوارگان آزاد کنيم.
اين مبارزه ای است طوالنی ،مبارزه ای که بازسازی راديکال تکنيک ھا و عرف ھای اجتماعی را می طلبد .اما اين مبارزه
با پيروزی کامل کمونيسم ،ختم خواھد شد.
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روز جھانی زنان کارگر

و .ای .لنين
جان کالم بلشويزم و انقالب اکتبر روسيه ،درگير کردن آن دسته از مردم در امور سياسی است که بيش از ديگران تحت ستم
سرمايه داری بوده اند .اين افراد ھم در شرايط پادشاھی و ھم در جمھوری ھای بورژوا دموکرات ،از سوی سرمايه داری
غارت و تضعيف شده و فريب خورده بودند .تا زمانی که زمين و کارخانه تحت مالکيت خصوصی باشد ،اين ستم،
فريبکاری و چپاول نيروی کار مردم به دست سرمايه داران ،به ناگزير ادامه خواھد داشت.
افشای ماھيت دروغين و غير حقيقی دموکراسی بورژوازی ،براندازی مالکيت خصوصی بر زمين و کارخانه و متمرکز
ساختن تمام قدرت دولتی در دستان توده ھای کارگر و تحت ستم ،اساس بلشويزم را تشکيل می دھند .اين توده ھا ،سياست
را ،که بخشی از مسير ساخت جامعۀ نوين است ،می آموزند .اين کار ساده ای نيست :توده ھا به وسيلۀ سرمايه داری
تضعيف شده و ستم ديده اند ،اما برای رھايی از زنجيرھای بردگی مزدی در نظام سرمايه داری ،راھی جز اين نداريم -و
راھی جز اين اصالً وجود ندارد.
اما نمی توان بدون وارد ساختن زنان به سياست ،توده ھا را به دخالت در سياست کشاند .زيرا زن در نظام سرمايه داری
تحت ستمی دو گانه قرار دارد .زنان کارگر و دھقان از سوی سرمايه مورد ستم قرار می گيرند ،اما حتی در دموکراتيک
ترين جمھوری ھای بورژوازی نيز ستمی مضاعف را متحمل می شوند :اوالً به اين دليل که قانون آن ھا را با مردان برابر
در نظر نمی گيرد و از برخی حقوق محروم مي شوند ،ثانياً ،آن ھا ھمچنان در چنگال خانواده اسير می مانند -و اين نکتۀ
اصلی است .زنان ھمچنان بردۀ خانواده باقی می مانند ،زيرا تحت فشار بيش از حد کارھای خسته کننده ،کمر شکن و کثيف
آشپرخانه ،خانه و خانواده قرار دارند .
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ھيچ حزب يا انقالبی ،مانند آن چه شورا و حزب بلشويک انجام می دھد ،چنان عميق ،تيشه بر ريشۀ ستم کشی و نابرابری
زنان نزده است .اين جا ،در خاک روسيۀ شوروی ،ھيچ اثری از نابرابری ميان زن و مرد در قوانين باقی نمانده است.
قدرت شورايی تمام نابرابری ھای نفرت انگيز ،پايه ای و رياکارانه را که در قوانين ازدواج و خانواده و نيز در ارتباط با
کودکان وجود داشت ،از ميان برده است.
اين تنھا اولين قدم در راه رھايی زنان است .اما ھيچ يک از جمھوری ھای بورژوازی ،از جمله دموکراتيک ترين آن ھا،
جرأت برداشتن حتی ھمين قدم اول را ھم نداشته اند .دليل آن مقدس بودن اھميت مالکيت خصوصی است.
دومين و مھمترين قدم نيز براندازی مالکيت خصوصی زمين و کارخانه است .اين قدم به تنھايی راه را برای رھايی کامل و
حقيقی زنان خواھد گشود ،طی انجام اين کار ،زنان با پشت سر گذاشتن دوران انتقال از خانه داری کوچک تک نفره به
خدمات بزرگ اجتماعی شده ،از اسارت خانواده رھا خواھند شد .
چنين انتقالی سخت خواھد بود ،زيرا بايد قوی ترين ،عميق ترين و قديمی ترين "مراتب" )که البته زنندگی و بربريت می
تواند لغت بھتری برای آن باشد( را دگرگون سازد .اما دوران انتقال آغاز شده است ،اين سخنان به اجرا در آمده اند و ما قدم
در مسير نوين گذاشته ايم.
و به اين ترتيب جلسات بی شمار روز جھانی زنان کارگر در تمامی کشور ھا ،درود ھای خود را نثار روسيه شوروی ای
خواھند کرد که برای نخستين بار در راه انجام اين وظيفۀ ويژه و به شدت عظيم ،اما مھم ،قدم گذاشته است ،وظيفه ای که
دارای عظمتی جھانی و حقيقتی آزادی بخش است .در خالل اين نبرد بايد آماده باشيم که در برابر عکس العمل ھای خصمانه
و مداوم بورژوازی وحشی ميدان را خالی نکنيم .ھر چه يک کشور بورژوازی "آزاد تر" و "دموکراتيک تر" باشد ،حمالت
دار و دسته ھای سرمايه داری عليه انقالب کارگران گسترده تر خواھد بود ،می توان اياالت متحده آمريکا را برای اين مورد
مثال زد .توده ھای ساکن و خاموش امريکا ،اروپا و حتی آسيای عقب افتاده ،نھايتا ً به وسيله جنگ امپرياليستی به حرکت در
آمدند.
توده ھا در سراسر جھان پا به ميدان می گذارند.
ھيچ چيز نمی تواند جريان رھايی توده ھا از يوغ امپرياليزم و رھايی زنان و مردان کارگر از بند سرمايه را متوقف کند.
اين جنبش به وسيلۀ ده ھا و صد ھا ميليون زن و مرد کارگر در شھر و روستا پيش می رود .به اين دليل است که اين جنبش
رھايی کار از قيد سرمايه در سراسر جھان به پيروزی خواھد رسيد.
 ١۴مارس ١٩٢١
ترجمه :کيومرث عادل
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سرمايه داری و کار زن
و .ای .لنين
برگردان :آرمان پويان

جامعۀ کنونی سرمايه داری ،موارد گوناگونی از فقر و ستم را در داخل خود نھفته دارد؛ مواردی که در وھلۀ اوّل به چشم
نمی آيد .در بھترين مواقع ،خانواده ھای پراکندۀ مردم فقير شھرنشين ،صنعتگران ،کارگران ،کارمندان و مقامات پايين در
مشکالتی غير قابل باور زندگی می کنند ،به زحمت قادرند خرج زندگی خود را به دست آورند .ميليون ھا و ميليون ھا نفر
از زنان در چنين خانواده ھايی به عنوان "بردۀ خانگی" زندگی می کنند )يا ،دست کم وجود دارند(؛ برای تھيۀ خوراک و
پوشاک خانوادۀ خود ،به بھای تالشی روزمرّه و از فرط ناچاری و "پس انداز" ھمه چيز به جز کار خودشان ،از ھر پنی
پول استفاده می کنند.
اين ھا ھمان زنانی ھستند که سرمايه داران با رغبت بسيار به عنوان کارگران خانگی استخدام می کنند؛ کارگرانی که برای
يک دستمزد وحشتناک پايين آماده ھستند تا برای خود و خانواده شان ،به خاطر يک تکه نان "کمی اضافه تر دربياورند" .از
ميان ھمين زنان است که سرمايه داران تمامی کشورھا )درست مثل برده داران باستان و زمين داران فئودال قرون وسطی(
برای خودشان ھمخوابگانی در "ممنطقی" ترين قيمت پيدا می کنند .ھيچ مقداری از "خشم اخالقی" در مورد فحشاء )که از
ھر  ١٠٠مورد ٩٩ ،موردش تظاھر است( قادر نيست تا در مقابل اين تجارت جسم زن کاری کند؛ مادام که بردگی مزدی
وجود دارد ،فاحشگی نيز ناگزير وجود خواھد داشت .تمامی طبقات تحت ستم و استثمار در سرتاسر تاريخ جوامع انسانی،
ھميشه وادار شده اند )و ھمين جاست که استثمار آن ھا شکل می گيرد )تا اوّ ل کار بی مزد خود و دوّ م زنان خود را به
عنوان ھمخوابۀ "اربابان" به آنان واگذار کنند .
برده داری ،فئوداليسم و سرمايه داری از اين جھت يکسانند .تنھا شکل استثمار است که تغيير می کند؛ خود استثمار ھم چنان
باقی می ماند.
يک نمايشگاه از کار "زنانی که در خانه استثمار می شوند" در پاريس" ،پايتخت جھان" و مرکز تم ّدن ،افتتاح شده است.
ھر شیء نمايشی ،برچست کوچکی دارد که نشان می دھد زن شاغل در خانه چه قدر برای درست کردن آن دريافت می کند،
و بر اين اساس ،چه قدر می تواند در ھر روز و در ھر ساعت در بياورد.
و ]با مشاھدۀ اين نمايشگاه[ به چه چيزی پی می بريم؟ حتی يک چيز ھم وجود ندارد که زن شاغل در خانه بتواند با آن بيش
از  ١.٢۵فرانک ،يعنی  ۵٠کوپک ،دربياورد ،در حالی که عوايد اکثريّت قريب به اتفاق مشاغل بسيار کم تر از اينست .يک
حباب چراغ را در نظر بگيريد .در ازای ھر دوجين از آن ۴ ،کوپک پرداخت می شود .يا پاکت ھای کاغذی را در نظر
بگيريد ١۵ :کوپک در ازای ھر ھزار تا ،با درآمد شش کوپک در ھر ساعت .اسباب بازی ھای کوچک با نوار روبان و
غيره :ھر ساعت ٢.۵ ،کوپک .گل ھای مصنوعی :ساعتی دو يا سه کوپک .لباس زير آقايان و خانم ھا :از دو تا شش کوپک
در ساعت .باز ھم می توان بدون ھيچ پايانی ادامه داد .انجمن ھا و اتحاديه ھای کارگران ما ھم بايد "نمايشگاھی" از اين نوع
را برگزار کنند] .چنين نمايشگاھی[ سودھای ھنگفتی را که نمايشگاه ھای بورژوازی به چنگ می آورند ،توليد نخواھد کرد.
نمايش فقر و تنگدستی زنان پرولتر منفعت متفاوتی خواھد داشت :به بردگان مزدی ،چه مرد و چه زن ،کمک می کند تا
شرايط خود را درک کنند ،در "زندگی" خود به گذشته نگاه کنند ،به شرايط الزم برای رھايی از يوغ ھميشگی نياز ،فقر،
فحشا و ھرگونه بی عدالتی در حق نداران تع ّمق کنند .
تاريخ نگارش ٢٧ :آوريل  ١٠) ١٩١٣مه  ١٩١٣به تقويم قديم(؛ تاريخ انتشار ۵ :مه  ١٩١٣در پراودا ،شمارۀ .١٠٢
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نامۀ لنين به »اينسا آرماند« در مورد عشق آزاد
و .ای .لنين

اوّ لين نامۀ لنين به »اينسا آرماند« در مورد عشق آزاد
ترجمه :مراد شيرين
دوست عزيز،
من به شما اکيداً توصيه می کنم که پيش نويس جزوۀ خود را روشن تر بنويسيد *.واال مسايل بسياری ناروشن می ماند.
من میبايست يک نظريه را ھمين اکنون بازگو کنم:
من به شما توصيه می کنم که کلّ بخش سوّ م » -در خواست )زنان( برای آزادیِ عشق« – را حذف کنيد.
آن واقعا ً يک خواست پرولتری نيست ،بلکه خواستی بورژوايی می باشد.
گذشته از اين ،شما از اين واژه چه برداشتی داريد؟ چه برداشتی از آن می توان داشت؟
-١رھايی امور عشقی از محاسبات ما ّدی؟
-٢يا رھايی آن از نگرانی ھای مالی؟
-٣يا از تعصّبات مذھبی؟
-۴يا از ممانعتھای »بابا« و غيره؟
-۵يا از تعصّبات »جامعه«؟

٣٧

وﻳﮋه ﻧﺎﻣﺔ روز ﺟﻬﺎﻧﻲ زن

اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه 1391

-۶يا از شرايط تنگ محيط خود )دھقانی يا خرده بورژوايی يا روشنفکر بورژوا(
-٧يا از موانع و مقررات قانونی ،دادگاه و پليس؟
-٨يا از مشکالت ج ّدی موجود در عشق؟
-٩يا از زايمان؟
-١٠يا آزادی در مورد زنا و غيره.
من تنھا چند جنبۀ مختلف از آن را برشمردم )البته ،نه ھمه( .شما البته نکات شماره  ١٠-٨را در نظر نداريد ،بلکه آن چه
که از فکر شما می گذرد ،فقط نکات  ٧-١است يا چيزی مشابه به آن ھا.
پس برای نکات  ٧-١شما می بايد واژۀ ديگری را انتخاب کنيد ،زيرا آزادی در عشق بيانگر دقيق اين مفھوم نمی باشد.
برداشت مردم ،خوانندگان جزوه ،به طور کلی از مفھوم »آزادی در عشق« ،چيزی شبيه به نکات  ١٠-٨خواھد بود و اين
غيرقابل اجتناب است ،حتی اگر مقصود شما اين نباشد.
دقيقا ً از آن جايی که در جامعۀ مدرن پرحرفترين ،شلوغ ترين و »برجسته ترين« طبقات از مفھوم »آزادی در عشق« نکات
شماره  ١٠-٨را درک می کنند ،پس صرفا ً به ھمين دليل ،اين خواست پرولتری نبوده ،بلکه خواستی بورژوايی است.
برای پرولتاريا نکات  ٢-١مھم تر از ھمه بوده و بعد  ٧-١و اين ھا ،در اصل» ،آزادی در عشق« نمی باشد.
نکته اين نيست که شما از لحاظ ذھنی "منظورتان" چيست .نکته اين است که منطق عينی روابط طبقاتی در امور عشقی چه
می باشد.
دوستانه دست شما را می فشارم!
لنين
 ١٧ژانويه ١٩١۵
فرستاده شده از شھر »برن«
* اينسا آرماند ،قصد داشت تا اين جزوه را برای زنان کارگر بنويسد .با اين وجود ،اين جزوه ھيچ گاه انتشار نيافت.
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به دفتر کنگرۀ زنان
در گوبرنيای پتروگراد
نگارش ١٠ :ژانويۀ ١٩١٩
نخستين انتشار :در پتروگرادسکايا پراودا ،شمارۀ  ١۶ ،١١ژانويۀ ١٩٢٠

منبع :مجموعه آثار لنين ،ويراست چھارم به انگليسی ،انتشارات پراگرس ،مسکو ،١٩۶۵ ،جلد  ،٣٠صفحۀ ٢٩٩
رفقا ،از آن جا که فرصت شرکت در کنگرۀ شما را ندارم ،مايلم که درودھا و بھترين آرزوھای خود را برای موفقيت شما به
شکل مکتوب ارسال کنم.
اکنون ما با شادمانی درحال پايان دادن به جنگ داخلی ھستيم .جمھوری شورايی از خالل پيروزی ھايش بر استثمارگران،
رو به نيرومندتر شدن است .جمھوری شوروی می تواند و بايد ،از ھم اکنون ،نيروھای خود را روی وظيفۀ مھم تری،
وظيفه ای که برای ما ،برای تمامی کارگران به مراتب گران بھاتر است ،متمرکز کند؛ و آن عبارت است از :جنگی بدون
خونريزی ،جنگی برای غلبه بر گرسنگی ،سرما و ھرج و مرج اقتصادی .در اين جنگ بدون خونريزی ،زنان کارگر و
دھقان به طور اخص نقش بزرگی برای ايفا نمودن دارند.
اميد است کنگرۀ زنان گوبرنيای پتروگراد به تأسيس ،تثبيت و سازماندھی ارتشی از زنان کارگر برای اين جنگِ بدون
خونريزی ياری رساند ،جنگی که بايد ھمچنان پيروزی ھای بزرگ تری برای قدرت شوروی به ارمغان بياورد و خواھد
آورد.
با درودھای کمونيستی،
و .اوليانف )لنين(
 ١٠ژانويۀ ١٩٢٠
پانوشت:
) (١نخستين کنگرۀ زنان کارگر و دھقان گوبرنيای پتروگراد در تاريخ  ١۶-١۵ژانويۀ  ١٩٢٠برگزار شد .در اين کنگره،
 ۴٠٣نماينده حضور داشت -شامل  ١۵٧کمونيست و  ٢۴۶فرد غير حزبی؛ از اين تعداد ٩١ ،زن دھقان ١٣١ ،زن کارگر،
 ١٣٣روشنفکر ١۵ ،زن خياط ١١ ،زن خانه دار و دو زن عضو ميليشيا بودند .دستور جلسه اين گونه بود :وضعيت کنونی،
حزب کمونيست و رويکرد آن نسبت به زنان کارگر و دھقان ،مسألۀ ارضی ،کمون مصرف کنندگان ،آموزش اجتماعی و
غيره .در روز افتتاحيه ،تلگرام پيام شادباش لنين قرائت شد و کنگره پاسخی به آن ارسال نمود .يلنا استاسوفا ) Yelena
 (Stasovaاز طرف کميتۀ مرکزی حزب کمونيست روسيه )بلشويک( و دپارتمان مرکزی زنان دھقان و کارگر به کميته
تبريک گفت .او بر اھميت نزديک شدن »ھفتۀ جبھه« تأکيد کرد و نمايندگان زنان را به ھرگونه تالش برای بازگردان حيات
طبيعی به کشور فراخواند .کنگره به شرح کوشش ھای زنان کارگر و دھقان برای داشتن نقشی فعال در ساختن جمھوری
شوروی پرداخت.
پتروگرادسکايا پراودا :روزنامه که انتشار آن در تاريخ  ٢٠آوريل  ،١٩١٨به عنوان ارگان کميته ھای مرکزی و پتروگرا ِد
حزب کمونيست روسيه )بلشويک( آغاز گشت .در تاريخ ژانويۀ  ،١٩٢۴نام روزنامه به لنينگرادسکايا پراودا تغيير يافت.
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پيام شادباش به کنگرۀ سراسری »دپارتمان ھای گوبرنيا برای کار در ميان زنان« روسيه

)(١

تاريخ ايراد پيام ۶ :دسامبر ١٩٢٠
نخستين انتشار :پرودا ،شمارۀ  ١٩ ،٢٨۶دسامبر ١٩٢٠
منبع :مجموعه آثار لنين ،ويراست چھارم ،انتشارات پراگرس ،مسکو ،١٩۶۵ ،جلد  ،٣١صفحۀ ۴۶٠
رفقا ،من عميقا ً متأسفم که قادر نبوده ام در کنفرانس شما حضور پيدا کنم .خواھشمندم درودھای صميمانه و بھترين آرزوھای
مرا برای توفيق در ھمۀ امور به به نمايندگان ،اعم از مرد و زن ،اعالم داريد.
امروز که جنگ پايان يافته ،و کار سازمانی در زمان صلح پيشرفت داشته است است -و اميد دارم که برای مدتی طوالنی
نيز چنين باشد -شرکت زنان در حزب و فعاليت ھای شورايی ،از اھميتی فوق العاده برخوردار گرديده .زنان در اين کار
بايد نقشی کليدی ايفا کنند ،و البته چنين خواھند کرد.
و .اوليانف )لنين(
سرپرست شورای کميساريای خلق
 ۶دسامبر ١٩٢٠
پانوشت:
) (١اين کنفرانس در مسکو ،مورّخ  ١تا  ۶دسامبر  ،١٩٢٠با شرکت بيش از  ٢٠٠نمايندۀ زن ،به نمايندگی از  ۵جمھوری،
 ۶۵گوبرنيا و  ۵منطقۀ اداری ،برگزار گرديد .اين کنفرانس به بحث پيرامون گزارشی دربارۀ وضعيت خارجی و داخلی
کشور ،گزارشی از سوی کميتۀ مرکزی »دپارتمان کار ميان زنان« ،و مسألۀ حمايت از مادر و فرزند پرداخت .ھمچنين در
اين گزارش بر نياز به رونق توليد و بسط پروپاگاندای توليد و نام نويسی زنان در اتحاديه ھای کارگری و »سازمان نظارت
کارگران و دھقانان« تأکيد شد.
پيام شادباش لنين ،که با تلفن منتقل شد ،طی نشستی در کنفرانس به تاريخ  ۶دسامبر قرائت شد.
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ريشه ھای طبقاتی جنبش زنان

برگردان :آرمان پويان
)فصل دوازدھم از کتاب ”مبارزۀ طبقاتی و رھايی زنان“ ،اثر تونی کليف(
 .١٢ريشه ھای طبقاتی جنبش زنان
ھمان گونه که در فصل ھای ده و يازده ديده ايم ،جنبش ھای رھايی بخش زنان در اياالت متحده و بريتانيا ،عموما ً به فارغ
التحصيالن و دانشجويان دانشگاه ھا و دانشکده ھای صنعتی محدود می شد .اکثر فارغ التحصيالن و دانشجويان دانشگاه ھا و
دانشکده ھای صنعتی قرار است که در آينده به کارگران يقه سفيد تبديل شوند .بسياری از آن ھا ،دبير ،تنھا تعداد کمی
مديرمدرسه ،يا سرپرست وزارتخانه خواھند شد .دوّمين دسته ،اعضای يک طبقۀ متوسّط جديد ھستند .به بيان مارکسيستی،
آن ھا به خرده بورژوازی تعلق دارند؛ طبقه ای مابين دو طبقۀ اصلی جامعۀ سرمايه داری ،يعنی :بورژوازی يا طبقۀ حاکم،
و پرولتاريا يا ھمان طبقۀ کارگر.
برای مارکس ،خرده بورژوازی يک نابھنجاری تاريخی بود؛ چيزی محکوم به نابودی .او نوشت:
”عصر ما ،عصر بورژوازی … تخاصمات طبقاتی را تسھيل کرده است .جامعه ،به مثابۀ يک کل ،بيش تر و بيش تر به دو
اردوگاه متخاصم ،به دو طبقۀ بزرگ که مستقيما ً رو در روی يک ديگر قرار می گيرند ،تقسيم شده است :بورژوازی و
پرولتاريا[١]“.
ا ّما از اواخر قرن حاضر ،آشکار شده است که يک قشر متوسّط جديد از مردم تحصيلکرده و حقوق بگير ،پا به عرصۀ
وجود گذاشته و به سرعت توسعه پيدا کرده است .اين قشر ،که غالبا ً طبقۀ متوسّط جديد ناميده می شود ،از گروه ھايی ھم
چون کارفرمايان کوچک ،مديران و متخ ّ
صصينی از ھمه نوع -به عنوان نمونه سرپرست ،پزشک ،ژورناليست ،تکنسين،
اساتيد دانشگاه ،کارمندان رده باال و کارکنان دولت محلی -تشکيل می گردد .اين ھا درجه ای از کنترل را روی روند کار
ضروری خود و احتماالً نيز روی ساير کارگران دارا ھستند[٢].
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تمامی کارگران يقه سفيد ،جزئی از اين طبقۀ متوسّط جديد نيستند [٣] .ھمان طور که بريومن در ”کار و سرمايۀ انحصاری“
نشان می دھد ،شرايط کار و قسمت عمدۀ دستمزدھای کارگران يقه سفيد -که اکثريّت آنان را زنان کارمند تشکيل می دھد-
قابل قياس با شرايط کار و دستمزدھای کارگران يدی است .رابطۀ آن ھا با ابزار توليد ،ھمانند رابطۀ کارگران يدی است ،و
کارفرمايان آن ھا دقيقا ً ھمان منفعتی را دارند که کارفرمايان کارگران يدی در پايين آوردن دستمزدھا و افزايش بھره وری
آن ھا دارند [٤].اکثر کسانی که به مشاغل يقه سفيد وارد می شوند ،جوانانی ھستند که والدينشان کارگران يدی ھستند.
اندازۀ اين طبقۀ متوسّط جديد در اياالت متحده ،بر اساس يک تخمين ٢٠ ،تا  ٢٥درصد جمعيّت است ،در حالی که ھمين
ميزان برای طبقۀ کارگر ٦٥ ،تا  ٧٠درصد ،برای طبقۀ متوسّط قديمی )مثالً مغازه داران ،صنعتگران و کشاورزان(  ٨تا
 ١٠درصد و برای طبقۀ حاکمه  ١إلی  ٢درصد می باشد[٥] .
طبقۀ متوسّط جديد ،ھمانند طبقۀ متوسّط قديم ،خود را مطيع سرمايه ،ا ّما باالتر از طبقۀ کارگری می بيند که در لبۀ پرتگاھی
از آن جدا شده است .به عنوان نمونه ،تنھا تعداد معدودی از کودکان خانواده ھای کارگر موفق به ورود به مشاغل حرفه ای
می شوند ١.٨ -درصد از پسران خانواده ھای کارگری اياالت متحده و فقط  ٠.٨درصد از مردان طبقۀ کارگر صاحب کسب
و کار آزاد می شوند[٦] .
طبقۀ متوسّط جديد از نظر فرھنگی نيز از طبقۀ کارگر مشتق می شود .اعضای آن دارای پس زمينۀ آموزشی ،الگوھای
مصرف و سبک زندگی ھستند .به عالوه ،ازدواج در ”پايين“ با طبقۀ کارگر يا در ”باال“ با طبقۀ حاکم نسبتا ً نادر است[٧] .
طبقۀ متوسّط جديد ،فاقد ھمگنی است .بخش ھای متفاوت آن ،بسته به فشاری که بر آن ھا اعمال می شود ،در جھات مختلف،
به سوی يا به دور از سرمايه يا کار حرکت می کنند .يک فشار مضاعف ،به عنوان مثال ،بسياری از گروه ھای موجود در
طبقۀ متوسّط جديد را به سوی سازماندھی در سازمان ھای صنفی يا اتحاديه ھای کارگری ھل می دھد :ممکن است که فشار
از باال باشد -مثالً فشاری که برای افزايش ميزان کار بر مدرسين دانشگاه ھا و دانشکده ھای صنعتی وارد می آيد -يا ممکن
است که فشار از پايين باشد -به عنوان نمونه ،زمانی که کارگرانی با دستمزد اندک ،دستمزد خود را به خرج کارفرمايان،
نسبتا ً افزايش می دھند[٨] .
طبقۀ متوسّط جديد ،مورد انزجار کارگرانی است که غالبا ً از آزار و تحقير به دست اعضای اين طبقه -به جای طبقۀ حاکم که
با آن تماس کم تری دارند -رنج می برند.
در عين حال ،طبقۀ متوسّط جديد -حتی آن دسته از اعضای اين طبقه که از طبقۀ کارگر فاصله دارند -احساس بيگانگی روز
افزونی نسبت به سرمايه داری دارند .آن طور که ال شيمنسکی می گويد:
“ دانشمندان واقعا ً قادر نيستند که بگويند کدام نوع تحقيق را انجام خواھند داد يا چه گونه کار آن ھا مورد استفاده قرار خواھد
گرفت؛ اساتيد دانشگاه تحت فشار ھستند تا بدون مطرح کردن انتقادات بنيادی نسبت به تمامی آن چه که وجود دارد ،به طور
انبوه دانشجو توليد کنند؛ مددکاران اجتماعی مجبورند که مثل پليس ھا برخورد کنند؛ آرشيتکت ھا به طرّ احی چيزھايی غول
پيکر ،زمخت و متزلزل و کارخانه ھايی که آلودگی ايجاد می کنند ،وادار می شوند…“ ][٩
ھم مردان و ھم زنان طبقۀ متوسّط جديد ،از اين حسّ بيگانگی رنج می برند ،ا ّما اين رنج برای زنان مضاعف است ،به
خاطر تبعيض مداوم در ترفيع شغل که در مقايسه با مردان ،راه آن ھا را برای باال رفتن از نردبان جامعه می بندد .بنابراين،
 ١٩درصد تمام زنان فارغ التحصيل از دانشگاه و  ٧درصد کسانی با تحصيالت باالتر از ليسانس به عنوان کارمند دفتری،
فروشنده ،کارگر کارخانه يا بخش خدماتی استخدام می شوند[١٠] .مناصب آبرومندانه و پردرآمد در حرفه ھا و مشاغل قويّا ً
در اختيار مردان قرار دارد.
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دانشگاه و محوّطۀ آن ،ضمن آن که به زنان انتظار داشتن برابری شغلی با مردان را می دھد ،فرصتی را نيز برای داشتن
روابط شخصی جديد و به دور از کنترل خانواده ھا در اختيارشان قرار می دھد به طوری که بعدھا ،بسياری از آنان به نقش
خود در داخل ساختار سنتی خانواده ترديد پيدا می کنند .چنين زنانی ديگر از خانۀ پدر به خانۀ شوھر نمی روند .آن ھا ابتدا
به دانشگاه می روند ،جايی که روابط برابر بيش تری وجود دارد.
به طور کلی ،زنان دانشگاھی توقعات باالتری نسبت به ساير زنان و فرصت کم تری برای درک کردن آن ھا دارند .اگر آن
ھا به طور حرفه ای آموزش ديده باشند ،به خصوص در حرفه ھايی که تحت تسلّط مردان است” ،محروميّت نسبی“ آن ھا
ھمان قدر محسوس است که جيب ھای نسبتا ً کم پولشان.
زنان دانشگاه رفته گفت” :يک روزی آن ھا شعر
معاون رئيس جمھور آمريکا ،الدالی استيونسن ،در سال  ١٩٥٥در مورد
ِ
می گفتند .اآلن شعر آن ھا ،فھرست رختشويی است “.زنان طبقۀ متوسّط ،به گفتۀ او ،بايد در عزای نبود ”آينشتاين ھا،
شوآيتزھا ،روزولت ھا ،اديسن ھا ،فوردھا ،فرنيس و فراست ھا“ی زن ،سوگواری کنند.
ولی تجربۀ طبقۀ کارگر بسيار متفاوت است .ھم زنان و ھم مردان از خفه شدن پيشرفت ذھنی ،از کار روزمرّه و ماللت آور
خسته شده اند .ايدۀ برابری با مردان ،معنای کامالً متفاوتی برای زنان طبقۀ کارگر دارد .يک تايپيست تندنويس ،يک
فروشنده ،خدمتکار يا ساير زنانی که در مشاغلی ماھيتا ً روزمرّ ه و دارای چشم انداز اندکی برای پيشرفت به کار گرفته می
شوند ،نمی توانند با خواستۀ زنان حرفه ای برای برابری با مردان در ارضای شغلی -که ”ارزش ذاتی کار“ را پيش فرض
قرار می دھد -ارتباط برقرار کنند .به طور کلی ،زنان طبقۀ کارگر تنھا به يک دليل است که کار می کنند :پول درآوردن.
مشاغل آن ھا چيزھای کم تر ديگری را به آن ھا عرضه می کند .برای يک زن متخ ّ
صص ،کار روزمرّۀ خانگی -يعنی
کاری که او قادر نيست در آن از مھارت ھای اکتسابی خود استفاده کند -عذاب آور است .زن طبقۀ کارگر تفاوت زيادی بين
کار در خانه يا خارج از آن نمی بيند .به موقعيّت شغلی مرد در بيرون از خانه ھم حسادت نمی کند .او يکنواختی و فشار
کاری در نقالۀ يک کارخانۀ ماشين را انتخاب نخواھد کرد .بيماری ھای زنان در اثر کارھای داخلی به موازات بيماری
مردان در نتيجۀ کارشان حرکت می کند.
وقتی فمينيست ھا می گويند که آن ھا خواھان برابری با مردان ھستند ،غالبا ً اين حقيقت را که مردان ھم خود در جامعۀ
سرمايه داری نابرابر ھستند کتمان می کنند .عموما ً آن نوع برابری که آن ھا می بينند در داخل ساختار طبقاتی فعلی است،
يعنی ،برابری برای افراد خوشبخت تر.
ھمانند طبقۀ متوسّط جديد ،جنبش زنان ھمگن نيست .به طور کلی ،جنبش زنان به دو گروه تقسيم می شود :جنبش حقوق
زنان و جنبش رھايی زنان .اعضای جنبش حقوق زنان ،به توصيف خوان کاسل که مطالعه ای را روی جنبش زنان آمريکا
انجام داد ،بسيار محتمل است که خودشان صاحب مشاغل يا ھمسران و خانواده ھايی از اقشار بااليی طبقۀ متوسّط باشند ،و
تحول
منفعتی در ”نظام“ داشته باشند .شرکت کنندگان در جنبش رھايی زنان ،از سوی ديگر ،تمايل دارند تا زنانی در حال ّ
باشند -دانشجويان ،تازه فارغ التحصيل شدگان ،ھمجنسگرايان سياسی ،زنانی با مشاغل کم درآمد که رؤيای مشاغلی
آبرومندانه و پردرآمد دارند ،يا زنان مطلقه ای که به دنبال ھويّت و راه ھای جديد زندگی ھستند[١١] .
اعضای جنبش حقوق زنان ،تالشی برای دوری از مقام و سلسله مراتب نمی کنند .به دنبال تغيير خود يا دنيای خود نيستند؛
مايلند تا موقعيّت خود را آن قدر باال ببرند که با موقعيّت مردانی که به آن ھا به عنوان ھمتای خود نگاه می کنند ،کامالً شبيه
شوند.
آن ھا مدافع موقعيّت باالتر زنان در ساختار قدرت و کنترل ھستند ،تا چنين موقعيتی صرفا ً در بين مردان دست به دست
نشود .آن ھا می خواھند که زنان را به باالی نردبان حرکت دھند [١٢] .بسياری از اين زنان نخبه ،درست مانند
ھمسرانشان ،درآمدھای خوبی دارند .بنابراين قادرند تا خدمات ساير مردم ،به ويژه زنان را برای انجام کارھای خانگی و
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مراقبت از کودکان خود خريداری کنند .بدين ترتيب ،سينتيا اپشتاين ،در کتاب خود ”جايگاه زن” ،مطالعه ای را نقل می کند
که نشان می دھد حدود نيمی از زنان متخ ّ
صص و شاغل تمام وقت مورد مصاحبه ،دو يا چند مستخدم تمام وقت برای مراقبت
از منزل و نگھداری از کودکان داشتند[١٣] .
جنبش رھايی بخش زنان ،به دنبال اھداف متفاوتی است:
زنانی با آلترناتيوھای کم تر در دنيای بيرون ،مايل بودند که گروه فمينيستی خود را به يک راه و روش زندگی تبديل کنند.
اين گروه ،به جای تالش برای تغيير آداب و رسوم در درون يک جامعۀ بزرگ تر ،که به معنای ورود به آن جامعه و درگير
شدن با آن بود ،قرار بود که يک ”آلترناتيو“ باشد… اين گروه بايد يک خانواده ،يک پناھگاه ،يک شيوۀ زندگی ،يک
مکانيسم برای به دست آوردن ح ّداقل معيشت باشد .گروه فمينيستی ،به طور مختصر ،بايد به دنبال جايگزين کردن نقش
سنتی شوھر و خانوادۀ ھسته ای باشد .به جای کمک به تغيير زندگی بيرونی يک کنش گر ،گروه بايد به آن زندگی تبديل
شود[١٤] .
يک فمينيست برجستۀ آلمانی در اواخر قرن حاضر گفت که ”جنبش زنان محصول يک جريان تاريخی فردگرايانه و ليبرال
است … ھمين اعتقاد است … که زير سايۀ موھبت آزادی فردی … به زنان اجازه داده است تا خودشان را از قيد و بندھای
ذھنی ،اقتصادی و قانونی رھا کنند[١٥] “.
بنابراين فمينيست ھا روی فرد تأکيد می کنند .برخالف اين ،مارکس ”طبيعت بشر“ را به عنوان ”مجموعه ای از روابط
اجتماعی“ تعريف کرد[١٦] .
ھرچه قدر عميق تر به تاريخ بازگرديم ،می بينيم که فرد کار بيش تری انجام می دھد و از اين رو فرد توليدکننده نيز به
صورت مستقل ،و متعلق به يک کلّ بزرگ تر ظاھر می شود … نوع بشر ،در ادبی ترين معنی آن يک ”Zoon
 “Politikonاست )اصطالحی که ارسطو استفاده می کرد -م( ،نه صرفا ً يک حيوان اجتماعی ،بلکه حيوانی که تنھا در
داخل جامعه می تواند خود را [از ديگران] تمييز دھد .توليد به وسيلۀ يک فرد منزوی در بيرون جامعه  ...ھمان قدر
مضحک است که توسعۀ زبان با افرادی رخ دھد که با ھم زندگی و با يک ديگر صحبت نمی کنند[١٧] .
مارکس در اواخر حيات خود نوشت” ،روش تحليل من ،از بشر آغاز نمی شود ،بلکه از دورۀ اقتصادی مفروض جامعه
شروع می گردد“.
فردگرايی قديمی خرده بورژوازی ،ريشه در اميد برای تبديل شدن به ارباب خود داشت؛ فردگرايی خرده بورژوازی جديد،
ريشه در جاه طلبی دارد .ھنگامی که امکان تحرّ ک رو به باال وجود دارد ،اميد افراد محروم ،به جای اقدام جمعی ،روی
پيشرفت فردی متمرکز می شود .به ھمين جھت ،در طبقۀ متوسّط جديد ،ايدۀ مسلط اينست که پيروزی يک فرد ،به
تحصيالت ،اراده و تالش بستگی دارد.
ا ّما ديدگاه طبقۀ کار ،روی نقطۀ مقابل تأکيد دارد .طبقۀ کارگر ا ّما روی ھمسانی و يکپارچگی ) (uniformityتأکيد می کند:
از پيش تعيين کردن جايگاه يک فرد به وسيلۀ سنت و طبقه ای که فرد در آن به دنيا می آيد .يک کارگر به سازمان ھا ،يا
اتحاديه ھايی می پيوندد تا موقعيّت خود را از طريق جمعی که به آن تعلق دارد ،بھبود ببخشد .مردان و زنان طبقۀ متوسّط
جديد به گروه ھايی -نظير انجمن ھای حرفه ای و کلوب ھای نخبگان -می پيوندند تا از يک سو پايه و مقام فردی خود باال
ببرند و از سوی ديگر از آن به عنوان وسيله ای برای به دست آوردن تماس ھای کاری بھتر استفاده کنند .حتی زمانی که به
اتحاديه ھای مناسبی می پيوندند -به عنوان مثال در بريتانيا ،اتحاديۀ ملی معلمان يا اتحاديۀ کارمندان دولت محلی
 ،NALGOبسياری از اعضای بلندمرتبه ،بين آرزوھای جمعی برای بھبود شرايط ھمۀ افراد و آرزوھای فردی برای باال
رفتن از نردبان شغلی ،معلق ھستند.
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حتی راديکال ترين اعضای جنبش رھايی زنان ،که خود را سوسياليست می دانند ،به جای پيشرفت جمعی روی فردگرايی،
به عنوان پيش شرط آزادی فردی ،تأکيد می کنند .اين ھمان چيزيست که مارکس ”سوسياليسم خرده بورژوايی“ ناميد.
مارکس ،در مانيفست کمونيست ،توانايی ”سوسياليسم خرده بورژوايی“ در نقد سرمايه داری را ستود ،ا ّما نشان داد که سھم
و ھمکاری مثبت آن ضعيف است[ .چنين سوسياليسمی] "با ھذيان فالکت باری از يأس ،پايان يافت"[١٨] .
امروز ،فمينيست ھای راديکال به دنبال جداکردن ايده آل بورژوايی آزادی فردی از حقيقت غيرآزاد جامعۀ بورژوايی ھستند:
آن ھا می خواھند فرد را از جامعه عقب بکشند .اين کار در شعار ” “political The personal isفشرده شده است .چنين
شعاری سياست را به موضوعی خصوصی بدل می کند ،آن را از نو تعريف می کند و اقدام جمعی برای تغيير سياسی را بی
اثر می سازد.
ا ّدعای غالب در جنبش زنان اينست که زنان بايد خود را از افکار سرکوب کنندۀ پدرساالری آزاد کنند -من باب مثال ،انقالب
جرمين گريير در اتاق خواب .مارکسيست ھا ا ّدعا می کنند که اين افکار نيستند که زندگی ھای ما را کنترل می کنند ،بلکه
اين شرايط اجتماعی ،قدرت واقعی سرمايه داری و دولت سرمايه داری است که زنان ،ھم چنين مردان و کودکان ،بايد خود
را از آن آزاد سازند.
جزء الينفک ديگر اين ”سياست شخصی“” ،افزايش آگاھی“ است .تا ح ّدی که عضويّت طبقۀ متوسّط جديد ”ھيچ گونه
اشتراک ،مرز و محدودۀ ملی و سازمان سياسی ندارد“ )از عبارات مارکس برای توصيف دھقانان خرده مالک استفاده کرده
ام(]” ،[١٩افزايش آگاھی“ در حکم سيمان خوبيست برای گروه ھايی بدون شکل که ”چند رگۀ طبقاتی“ دارند )Cross-
 .(Classخوآن کاسل توضيح می دھد که:
اصطالح ”آگاھی“ ،مبھم است و به تجربه ای شخصی و ذھنی اشاره دارد .اين ابھام ممکن است که نقطۀ قوتی در جنبش
زنان باشد ،جنبشی که کنشگران آن متفوق اند که آگاھی رو به افزايش است ،ا ّما امکان متفاوت بودن اجزای سازندۀ اين
آگاھی را بررسی نمی کنند .در جنبشی که احتماالً کنشگران آن ديدگاه ھای بسيار متفاوتی دارند ،بحث در مورد افزايش
آگاھی ،از تحقيق در مورد اجزای اين آگاھی ،بيش تر موجب وحدت می شود[٢٠].
”افزايش آگاھی“ برای مردان و زنان طبقۀ کارگر بيگانه است .آن ھا وارد سياست نمی شوند که خودشان را درک کنند و
آگاھيشان را باال ببرند .آن ھا به يک سازمان می پيوندند چرا که در جستجوی قدرت جمعی برای تغيير شرايط خود ،برای
تغيير دنيا ،ھستند.
مشخصۀ ديگر اين ”سياست شخصی“ تأکيد روی تغيير سبک زندگی است :اجتناب از ازدواج ،ايجاد ”کمون ھای باز“،
تجربه کردن عشق آزاد .ھمين موارد ،اين زنان را از اکثر زنان طبقۀ کارگر جدا می کند .برای اکثريّت زنان طبقۀ کارگر،
يک ”سبک زندگی باز“ با اندازۀ کيف پول ،ھزينۀ نيازھای ضروری ،و شرايط تھيۀ مسکن تعيين می شود.
آن مقداری که اين ”سياست شخصی“ ھر زن را از فمينيست ھای اجتماعی و ھمجنسگرا جدا می کند ،به منتھی درجۀ خود
می رسد .آن ھا قلمرويی ايجاد می کنند که مردان در آن جايی ندارند.
جنبش رھايی زنان ،در حالی که فاقد تکيه گاھی در داخل طبقۀ کارگر متشکل است ،و در غياب يک مبارزۀ توده ای به
وسيلۀ کارگران ،مارپيچ وار رو به پايين می لغزد؛ به روابط شخصی يا تعدادی از افراد موفق پناه می برد ،به خلق آثار
ادبی يا کارھای آکادميک پناه می برد و بدين ترتيب از ھرگونه تالش برای تغيير دنيای بحران زده دست می کشد .دو جريان
کلی در فمينيسم -جدايی طلبی و رفرميسم -با يک ديگر تالقی پيدا می کنند .جدايی طلبان ،دور ساختار موجود جامعه خط می
کشند و به دنبال ايجاد آبادی ای آزاد در داخل سيستم روانه می شوند؛ رفرميست ھا خود را با سيستم وفق می دھند و سعی
می کنند تا نظام سرمايه داری را به گونه ای تعديل کنند که در باال برای تعداد اندکی جا وجود داشته باشد.
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کارگری که به سوی سوسياليسم می آيد ،با طبقه اش شناخته می شود .برای آن که يک عضو طبقۀ متوسّط به سوی
سوسياليسم حرکت کند ،آن مرد يا زن بايد رابطۀ خود را با قلمروی اجتماعی طبقۀ متوسّط قطع کند ،و در روح و بدن به
پرولتاريا بپيوندد .اين وظيفۀ بسيار دشواری است ،و تنھا تعداد معدودی از پس آن برمی آيند.
حتی آن بخش ھايی از جنبش زنان که در مورد طبقۀ کارگر به صورت کلی صحبت می کنند ،نقشی فرعی را برای طبقۀ
کارگر در جنبش خودشان قائلند .مبارزۀ طبقاتی به واقعه ای کم اھميّت در بيرون از صحنۀ جنبش زنان ،جنبش سياھان و ھر
چيز ديگری ّ
تنزل داده می شود .برای آن ھا طبقۀ کارگر ھرگز سوژۀ تاريخ نيست؛ در بھترين حالت ،عنصری است برای
گروه ھای رنگارنگ چپ .جمع بندی مانيفست کمونيست از تحليل ھايش در مورد ”سوسياليسم خرده بورژوايی“ -که دشمن
سوسياليسم پرولتری است -امروز به تمامی جنبش ھای فمينيستی ،حتی راديکال ترين عناصر آن ،ارتباط دارد .متوسّل شدن
به ژست و اداھای اخالقی ،در مواجھه با استبداد روز افزون دولت سرمايه داری ،تنھا نااميدی و سرخوردگی عمومی را
افزايش می دھد.
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