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 بیانی علیرضا

 هب مجلس مردانۀ ۀچهر تغییر برای کمپینی اخیراً

 کردن وارد ،کمپین این هدف. است افتاده راه

 اسالمی جمهوری مجلس به زن نمایندۀ 05 حداقل

 وقحق حوزۀ در مشخصی مطالبۀ هیچ کنونتا. است

 تنها ظاهراً. است نشده اعالم کمپین این در زن

 دالیل جایگزین ،مجلس به زن 05 حداقل ورود

 جا این به تا. است شده مجلس به انزن ورود اصلی

 شونده وارد زنِ 05 حداقل این نیست روشن دقیقاً

 به ،«مردانه چهرۀ تغییر» هدف جز به مجلس، به

 هب ورود تالش در قوانینی نوع چه تصویب هدف

 کامل بینیخوش با توانیم می موقتاً. هستند مجلس

 یبرابر و زنان حقوق از ها آن دفاع بر را فرض پیش

 واقعاً اگر. بگیریم نظر در مرد و زن کامل حقوق

 تخاباتان در شرکت برای الزم دلیل این باشد، چنین

 که این به مشروط است، اسالمی جمهوری مجلس

 ،مثالً. باشد روشن اکنون هم از آن بعدی های قدم

 نهادهای دهد می اجازه اسالمی جمهوری آیا

 خاباتیانت تبلیغات در و بگیرد شکل زنان مستقل

 عدیب قدم نه، اگر کنند؟ فعالیت مانعی هیچ بدون

 هتج تلویزیون و رادیو در شرکت اجازۀ آیا چیست؟

 یم داده زن کاندیداهای به زنان مطالبات توضیح

 انونق برداشتن آیا چیست؟ بعدی قدم نه، اگر شود؟

 زنان کاندیداهای مطالبات از یکی اجباری حجاب

 نمایندۀ 05 دارد فرقی چه دیگر نه، اگر بود؟ خواهد

 در برابر مزد مطالبۀ آیا شود؟ وارد مجلس به زن

 فهرست جزو مرد و زن بین برابر کار مقابل

 خواهد مجلس به ورود ایکاندید زن 05 مطالباتی

 از یکی زنان خانگی کار برای مزد دریافت آیا بود؟

 دورۀ قطع حق آیا بود؟ خواهد اصلی مطالبات این

 بارداری، ۀدور هفتۀ 21 تا زن، انتخاب به بارداری

 خواهد مجلس به ورود ایکاندید زن 05 مطالبۀ

 مجلس ریاست مقام در زن حق مطالبۀ آیا بود؟

 ها این... آیا و بود؟ خواهد مطالبات این از یکی

 شفاف و صریح طرح بدون که است مواردی نمونۀ

 اسالمی، شورای مجلس انتخابات در شرکت ،ها آن

 ادامۀ به منجر مجلس، درون به زن 05 ورود با حتی

 موجود وضعیت تابع و زن ضدّ مجلسِ یک حیات

 لهأمس ترینمهم اما. شود می اسالمی جمهوری در

 لقاب حتی موارد این از یک هیچ اگر که است این

 ها، آن شدن متحقق امکان به رسد چه نباشد، بیان

 اتِانتخاب مورد در کمپین این موضع صورت این در

 خواهد چه اسالمی جمهوری مجلس روی پیش

 قدم ندۀکن تعیین پرسش این به صریح پاسخ بود؟

 ورۀد در و قبل از کمپین این چه چنان. است بعدی

 اشد،ب نداشته وضعیت این به ای اشاره خود فعالیت

 به زن حقوق از دفاع لوای تحت که است بدیهی
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 میاسال جمهوری مجلس در شرکت برای تبلیغاتی

 آن، غرض نقض وجه بر عالوه و شد خواهد تبدیل

 می قرار زنانی خواست با تقابل در خود خودی به

 ماا و. هستند مضاعف ستم متحمل نقداً که گیرد

 ود،خ فعالیت شروع بدو در و قبل از کمپین این اگر

 مطالبات طرح اجازۀ چه چنان کند؛ اعالم آشکارا

 شکل و تبلیغات حق چه چنان نشود، داده زنان

 این د،نیای دست به زنان مستقل های تشکل گیری

 اسی،دمکر جای به استبدادی روش دلیل به کمپین

 هب را اسالمی جمهوری مجلس انتخابات در شرکت

 .کند می تحریم فعال طور

 شورای مجلس انتخابات «فعال تحریم» اگر

 و ها خواسته بروز امکان عدم صورت در اسالمی

 قبل از زنان، جنبش مستقل فعالین شدن اکاندید

 واهناخ خواه نباشد، نیپکم این مشخص و بارز وجه

 هب واقع در و زنان، حقوق با تقابل در کمپین این

 رد شرکت تبلیغات کمپین به زن، حقوق بهانه

  .شد خواهد مبدل اسالمی جمهوری رژیم انتخابات

 1520هفتم نوامبر 

 

 

 

 

 

 علیرضا بیانی

اخیراً کمپینی به راه افتاده است تحت عنوان 

مضمون آن کنار زدن «. آزادی های یواشکی»

موقتی حجاب در خفا و گوشه کنار شهر است که 

دقایقی نبودن روسری بر سر )و نه کنار گذاشتن 

سایر اجزای حجاب، از جمله مانتو یا هر لباسی که 

ن مشخص به اجبار بر تن می شود(، مدت و زما

 آزادی، آن هم به صورت پنهانی را تعیین می کند. 

پر واضح است که یک تاکتیک برای مبارزه با 

حجاب اجباری می تواند برداشتن روسری در هر 

فرصتی که پیش می آید باشد و جریانات چپ و 

مخالف حجاب می توانند این نوع تاکتیک ها را 

ه بتبلیغ کنند. واقعیت این است که این موضوع 

موازات همۀ عمر جمهوری اسالمی و قانون اجباری 

حجاب انجام شده. به این معنی که جنبش خود 

انگیختۀ زنان بدون نیاز به رهنمود و فراخوان کسی 
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همواره چنین کرده است. اما اخیراً طیف اصالح 

طلب و لیبرال که تعدادی از جریانات و افراد مدعی 

را با « کمپینی»هم با آن ها همراه شده اند « چپ»

نام یاد شده به راه انداخته اند و گه گاه از آن به نام 

 هم یاد می کنند. « جنبش»

تا جایی که به مفهوم آزادی مربوط می شود، آزادی 

مؤلفه ای نیست که به طور پنهانی جاری شود. مثالً 

یک زندانی نمی تواند به طور پنهانی آزاد باشد، یا 

زندان به عنوان زندانی بنشیند و یا از زندان باید در 

« یواشکی»خارج شده و آزاد شود. در واقع مفهوم 

خود انعکاسی از حضور استبداد، و این به معنی 

غیبت آزادی است. آزادی مؤلفه ای است که به طور 

اجتماعی و کامالً آشکار محقق می شود و نه تنها 

طور پنهان در یک بخش از افراد جامعه و آن هم به 

و به صورت فردی. مبارزه برای رسیدن به آزادی 

البته در شرایط دیکتاتوری مانند ایران می تواند و 

باید یواشکی باشد، اما چه کسی است که نداند، 

مبارزه برای رسیدن به یک هدف با خودِ هدف 

یکسان نیست. حاصل تالش ها و مبارزات زنان 

ه آزاد شدن از علیه حجاب اجباری می تواند منجر ب

شَر پوشش اجباری شود، اما این مبارزه و تالش 

همان آزادی و رها شدن از شَر پوشش نیست. یکی 

 وسیله و دیگری هدف است. 

گرایش های اصالح طلب و پیروان تغییرات از باال 

به عمد وارد کارزار مخدوش کردن مبارزات زنان 

علیه حجاب اجباری می شوند. مبتکر این کمپین 

نام مسیح علینژاد تالش دارد این حرکت را به  به

کلی از یک فعالیت سیاسی به دور نگه دارد، حال 

آن که اختناق و خفقان و اسارت دارای بار سیاسی 

و مبارزه با آن لزوماً سیاسی، و آزادی حاصل از این 

 مبارزه نیز بدون بار سیاسی و حتی طبقاتی نیست. 

نی، حکومت پس از بر سر کار آمدن حسن روحا

جمهوری اسالمی بدش نمی آید که در بعضی موارد 

قابل دسترس و انجام شدنی تغییرات و اصالحاتی 

صورت دهد که چهرۀ رو به بیرون خود را ترمیم 

کرده تا شاید بتواند امتیازات بیشتری کسب کند. 

این نوع کمپین ها مستقیماً چنین هدفی را تأمین 

 می کنند.

ر در دست داشتن ابتکار عمل داگر چنین کمپینی با 

آزادی »دست گرایش های انقالبی بود، یقیناً نام آن 

انتخاب نمی شد، چرا، چون « های یواشکی

مارکسیست ها و کمونیست های انقالبی خوب می 

دانند مفاهیم را تنها با نام و اسامی که بتواند به 

ماهیت آن صراحت ببخشد نام گذاری کنند و نه با 

واهد مضمون و محتوای آن را استتار اسامی که بخ

کند. گرایش های لیبرال هم می خواهند به زور، 

آزادی پوشش در « یواشکی»حتی شده به صورت 
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ایران را، آن هم به گواه عکس های بدون روسری 

در کنار دریا، یا جشن تولد و عروسی، ویا فیلم های 

کوتاهی مثل دقایقی راه رفتن  بدون روسری یک 

ابل یک پاساژ لوکس در خیابان های زن در مق

باالی شهر تهران نشان دهند. این فقط از روی 

تصادف نیست که این گرایش های چنین فعالیتی 

به جای مبارزه معرفی می کنند، « آزادی»را به نام 

تعمدی در کار است که آزادی را به سطح 

تنزل داده و با عکس گرفتن از یک « یواشکی»

خواهند آن را به جای کل  لحظه از واقعیت، می

 حقیقت مفهوم آزادی بنشانند. 

ان بود، همگ« مبارزات یواشکی»اگر نام این حرکت 

منتظر حاصل این مبارزات در آینده می شدند که 

البد همان آزادی پوشش خواهد بود، اما در این 

پروژه موضوع برعکس و وارونه است، آزادی نقداً 

 کسانی«. شکییوا»حاصل شده، اما فقط به طور 

هم پیدا می شوند که در دفاع از این حرکت 

استدالل می کنند، این دیگر آزادی یواشکی نیست، 

چون همه جا همه گیر شده و همه کس آن را انجام 

می دهد، صرفنظر از گنده گویی و غلو کردن در 

این موضوع، این تناقض در گفتار آن ها پیدا می 

ر یست، و دیگشود که اگر آزادی دیگر یواشکی ن

آشکارا و علنی است، پس البد دیگر مبارزه با 

جمهوری اسالمی بالموضوع است زیرا که آزادی 

حاصل شده است! جالب این که کسانی هم )هرچند 

در انتهای گیجی( معتقدند جمهوری اسالمی بدون 

حجاب معنی ندارد و با از بین رفتن حجاب 

ن حال جمهوری اسالمی هم از بین می رود و در عی

معتقدند آزادی یواشکی دیگر کامالً علنی و همه 

گیر شده است.  در این صورت این تناقض عمیق 

تر می شود که اگر آزادی دیگر یواشکی نیست، پس 

 این حکومتی که همچنان بر سر کار است، کیست!

حال فرض کنیم در ادامۀ مبارزات هر روز رو به 

پوشش  رشد زنان و متحدین آن ها در مقابله با

اجباری، به طور کلی به کار بردن حجاب امری 

انتخابی و داوطلبانه می شد، موضوع این است که 

م اس« آزادی»حتی پیشرفتی در این حد هم با نام 

گذاری نمی شود. آزادی تنها یک بخش از مجموعۀ 

وسیع تری به نام دمکراسی است، و دمکراسی 

ایه مفهومی است که مطلقاً در چارچوب نظام سرم

داری قابل تحقق نیست. هر تالشی که سعی می 

را به نام آزادی جا « آزادانه»کند این یا آن مورد 

بزند، در واقع قصدش مخدوش کردن مفهوم واقعی 

 آزادی است.

ما با مبارزات زنان، یعنی دقیقاً همین مبارزاتی که  

در فرصت هایی روسری و چادر خود را کنار می 

وافق و مشوق آن هستیم، اما گذارند به طور کامل م

مطلقاً این را جایگزین آزادی نخواهیم کرد. آزادی 

واقعی تنها از سرنگونی رژیم سرمایه داری 
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جمهوری اسالمی و استقرار شوراهای کارگران و 

مزدبگیران فقیر، اعم از زن و مرد حاصل می شود. 

هر درجه تخفیف و کاهش مفهوم آزادی از این 

ا زدن در شرایط موجود، گیریم سطح، به منظور درج

با مالیدن مقداری کره به روی نان، آن هم به طور 

 است. « یواشکی»

مهم ترین مشخصه و ویژگی آزادی در بیان و بروز 

علنی و آشکار آن با فریاد های بلند است، آزادی 

تنها در سطح اجتماعی است که می تواند متحقق 

و تضمین پیدا کند. گرایش های مثالً چپ 

سرگردان که هرگز خود ابتکار عملی در دست 

نداشته اند، به سادگی و بی قید و شرط به دنباله 

از حرکت هایی می افتند که به همان سادگی  روی

ماهیت بورژوایی و فریب در آن دیده می شود. این 

گرایش های چون منفعل و بی عمل هستند، پشت 

چنین حرکت هایی قرار می گیرند تا همین بی 

عملی و انفعال را پنهان کنند، در غیر این صورت 

آن ها می توانند با اتحاد عمل های وسیع در جنبش 

زنان بهترین ابتکار عمل را در دست خود نگاه داشته 

و اجازه ندهند گرایش های بورژوایی از جنبش زنان 

 به نفع تثبیت موقعیت خود بهره برداری کنند. 

 1522ژوئن  1

 

 

 آرام نوبخت

 متناوب در ای که به طور اسیدپاشی زنجیره

اصفهان به وقوع پیوسته و زنان و دختران این شهر 

قربانی برجای گذاشته  20 تاکنون را هدف گرفته،

 وجود آورده است. و جو روانی سنگینی به

ترین مورد، سایت محلی زندگی سالم که در تازه 

دهد عصر روز اخبار استان اصفهان را پوشش می 

 22یکشنبه در خبری نوشت: که حوالی ساعت 

مهر( در اصفهان، یک موتور  1۲صبح )یکشنبه 

دختر در خیابان شیخ  ۳سوار دو ترکه به سمت 

 ها به خاطر صدوق اسید پاشید که یک نفر از آن

سینه در دم، جان باخت و دو  اسید در قفسۀ پاشیدن

 .نفر دیگر راهی بیمارستان شدند
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تن از زنانی که در روزهای  ۳با  «ایسنا»خبرگزاری 

ها های آناند و خانوادهاخیر قربانی اسیدپاشی شده

 .وگو کرده استگفت

های داخلی این های اجتماعی و رسانهدر شبکه

 مقابله با ۀانگیزگمان مطرح است که گروهی با 

ن شوند، به صورت ایتلقی می «بدحجاب»زنانی که 

 .پاشند زنان جوان اسید می

خصلت و بافت سرمایه داری جمهوری اسالمی و 

کارنامۀ به شدت نکبت بار و سیاهی که از خودش 

به جای گذشته است، به گونه ای است که هر 

مطالبه یا هر رویدادی خود به خود به موضوعی 

چالشی علیه خود نظام  باالتر از آن به و سیاسی

 جمهوری اسالمی تبدیل شود. در این جاست که

را رو می  ی خودکهنه و نخ نما فرمول همیشگی

ریان یا ج «خارج»با  یا ارتباط این جریانات آن کند و

دقیقاً طبق همین فرمول است.  «خودسر»های 

عباسعلی منصور کسی مثل  معجزه آساست که

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  آرانی، عضو

شتاب زده وارد صحنه می شود و با گفتن  ،مجلس

مجرمان اسیدپاشی از طریق سرویس »این که 

ا موضوع رمی شوند،  «های اطالعاتی بیگانه یاری

  ده ها مورد دیگر مخدوش می کند. مانند

 ،«مجرم»وی ججست درجمهوری اسالمی که 

پرونده تشکیل می دهد، خود مجرم اصلی است که 

خشونت علیه زنان را  به طور سیستماتیک هر روز

ه بتولید و بازتولید می کند؛ در اشکال مختلف 

با نام  نظام« فرهنگی»یکی از فعالین  عنوان نمونه،

خبرگزاری تسنیم، نزدیک  هادی شریفی بود که در

 وقاحت و بی در کمال به نیروهای نظامی ـ امنیتی

 های زنیاگر مردی با عریانی» نوشتشرمی تمام 

 یلم رفع برای ندارد دلیلی شود تحریک حجاببی

! همین مردادماه «بگیرد اجازه وی از خویش جنسی

امسال بود که شیخ جعفر شجونی دبیر جامعۀ وعاظ 

به عنوان راهکار مقابله با بی حجاب ها اعالم کرد: 

ات ادبشان کنند. شالق. باید با شدیدترین مجاز»

ها بدانند که شالق در انتظارشان حجاب اگر بی

کنند. بله، شالق. وقتی است، خودشان را اصالح می

آورند و باعث می  بندوباری به وجود میاز عمد بی 

شوند پسرهای مردم منحرف شوند، نباید شالق 

این راهکارهای ترواش شده از از اذهان « بخورند؟

مریض، ماهیت رژیم کنونی و کپک زده و 

 ایدئولوژی آن را نشان می دهد.

 1۲اصفهان یک شنبه  محمد تقی رهبر، امام جمعۀ

ای تغییر صحبت هضمن  ایسنامهرماه در گفتگو با 

قبلی خود برای فرار از مخمصه، اعالم می کند که 

یش از پ «.من نگفتم تذکر فراتر از لسانی باشد »

معۀ اصلی اصفهان و این طباطبایی نژاد، امام ج

صراحتاً اعالم  2۳35در آذرماه نمایندۀ ولیه فقیه 

مسألۀ حجاب دیگر از حد تذکر »کرده بود که 
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 گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب

 .«تر را باال برد و از نیروی قهریه استفاده کرد

اسیدپاشی و جوّ رعب و وحشتی که ایجاد کرده از 

ت خطی استقویت هرکجا که نشأت بگیرد در ادامۀ 

در که جمهوری اسالمی  سال ها و به خصوص 

، و نهایتاً هم بنا به دنبال کرده استهمین اواخر 

ان اعدام چند نفر با عنومحاکمه یا تجربیات سابق با 

ن تأمین ضممسأله را « حل»راه فرار و  ،مجرمین

 خواهد کرد.فراهم  ،هدف از پیش تعیین شدۀ خود

هیچ قانون، بخشنامه و دستوری جالب است که 

برای محدودیت خرید و فروش اسید در کشور وجود 

متوسط مجازات اسیدپاشی در کشور  ، وندارد

قانون مجازات  ۴22 ۀحال با استناد به مادتابه

 اینسال حبس بوده است.  0تا  1اسالمی بین 

درحالی است که حکم مجازات فعالین کارگری، 

سیاسی و اجتماعی اگر به اعدام نرسد، به مراتب 

 یین شده برای چنین عملی است!بیش از مجازات تع

وقتی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی با افتخار 

اعالم می کند که تنها طی ساعاتی عوامل ساخت 

یک کلیپ رقص را شناسایی و دستگیر کرده، ولی 

در این گونه موارد از پیگیری موضوع تا این حد 

ناتوان است، به خوبی نشان می دهد که کل این 

اصوالً برای سرکوب هر « انتظامی»نیروهای 

اعتراض و حرکتی درست شده اند که بخواهد این 

را برهم بزند، و غیر از این کاربرد دیگری « نظم»

به همین خاطر است که در بحبوحۀ اخبار  ندارد.

اسیدپاشی، اطالعات سپاه اصفهان در یک برنامۀ 

د ض یافتۀ کشف و انهدام گروه سازمان »کمیک از 

 دم می زند.« های مجازی اخالقی در شبکه

خشونت علیه زنان از طریق اسیدپاشی، پدیده ای 

است که نه فقط در ایران، بلکه در سطح جهانی رخ 

به عنوان تنها سازمانی  ASTIسازمان  ؛دمی ده

اندگان مزاسطح بین المللی به این پدیده و بکه در 

  آن می پردازد، می نویسد:

خشونت با اسید، کاربرد عامدانۀ اسید به منظور »

حمله به فردی دیگر است. اکثریت قریب به اتفاق 

قربانیان خشونت با اسید، زنان و کودکان هستند... 

حمله با اسید پدیده ای جهانی است که به نژاد، 

منطقه یا محل جغرافیایی خاصی محدود نیست. 

یا، آس بلکه در بسیاری از کشورها در جنوب شرقی

 رخ می دهدخاورمیانه آفریقای سیاه، وست اندیز و 

هم از حمالت در سایر نقاط  و شواهد ثبت شده

 . «وجود دارد

، تعداد حمالت از طریق داده های رسمیطبق 

اسیدپاشی و سایر مواد خورنده در انگلستان، طی 

شش سال سه برابر شده است. ارقام رسمی نظام 

 222( در بریتانیا، NHS« )خدمات درمانی ملی»

http://www.acidviolence.org/index.php/acid-violence/
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/10238174/Number-of-UK-attacks-involving-acid-and-other-corrosive-substances-soars.html
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/10238174/Number-of-UK-attacks-involving-acid-and-other-corrosive-substances-soars.html
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مورد تهاجم با استفاده از مواد خورنده را در سال 

 .به ثبت رسانده است 1522-1521

)از وقتی چنین سطی از خشونت در همه جا 

کشورهای سرمایه داری پیشرفته گرفته تا دولت 

های سرمایه داری عقب مانده با حکومت های به 

رخ می دهد، باید ریشۀ شدت ارتجاعی و واپسگرا( 

مشترک آن را پیدا کرد و این همان جایی است که 

بین سرمایه داری و خشونت علیه زنان  حلقۀ رابطما 

 را درک می کنیم.

سرمایه داری جمهوری اسالمی به اندازۀ کافی عمر 

کرده است که به هر کسی نشان دهد تحقق پایه 

از مدار  ، امنیت و آرامش،ترین حقوق هر فرد

حیات جمهوری اسالمی، سرنگونی آن می گذرد. 

در گرو ارعاب است و این شدت ضعف آن را می 

دت از هرچیز شاسید پاشی بر روی زنان قبل  رساند.

استیصال و درماندگی رژیم سرمایه داری جمهوری 

اسالمی را بر مال می کند که طی همۀ عمر سیاه 

خود نتوانست زنان را تابع قوانین مردساالرانۀ خدا 

پسندانه کند. صورت اسید پاشیده شدۀ یک زن 

انعکاس شکست قوانین ضد زن در نظام اسالمی 

 تابع قوانین سرمایه داری است.

 2۳3۳مهرماه  12 

 مراد شیرین

 برگردان: آرام نوبخت

نفر از زنان و  20موج اسیدپاشی های اخیر به 

دختران در اصفهان باری دیگر موقعیت حاد زنان 

 ایرانی در جامعه را به معرض نمایش می گذارد.

اگرچه اسیدپاشی در بسیاری دیگر از کشورها هم 

 و پراکنده ای دهد، اما همیشه جرایم منفردخ می ر

هستند که از کینه های شخصی نشأت می گیرند 

و اغلب هم به دست خواستگاری که جواب رد 

 شده صورت می گیرد. ترکگرفته یا معشوقی که 

این موارد در هیچ جای دیگری در جهان نیست که 

 لمشغو« مجلس» فعالً ند؛چنین مقیاسی رخ بده

دربارۀ نحوۀ برخورد الیحه ای  حول و جدل بحث

و حمایت از کسانی است که به « بد حجابی»با 

 خشونت علیه زنان دست می زنند!

 اعتراضات در اصفهان و تهران

رتباط ا منکر تا شتابزده بودندمقامات مختلف  اگرچه

شباهت های اما ، شونداین حمالت را با یک دیگر 

، یکلتروشنی میان این حمالت وجود دارد: موتورس

 ائم مقامقچند لیتر اسید و غیره. مرتضی میرباقری، 
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ی ، در نشستکشور در امور اجتماعی و فرهنگیوزیر 

اسیدپاشی های »اکتبر گفت که  15خبری روز 

حمله کنندگان و « اصفهان زنجیره ای نبوده است

های اطالعاتی بیگانان و از سرویس» حتماً

 یاری می گیرند!« صهیونیستی

یلی به بازداشت و که مقامات رژیم تمادر شرایطی 

وباش خودشان ندارند، هزاران نفر اتعقیب اراذل و 

از مردم با وجود تداوم سرکوب در دورۀ سیاست 

روحانی به خیابان ها ریختند. روز « معتدل»های 

دست داشتن  درهزار نفر با  1اکتبر، نزدیک به  11

ارهایی در محکومیت عش سر دادننوشته ها و 

در  ،امنیت و آرامش برای زنان تقاضایت و حمال

ری اصفهان دست به اعتراض تگسمقابل وزارات داد

مرگ با »بسیاری از مردم با سر دادن شعار  زدند.

، مهاجمان را با داعش در عراق و سوریه «داعش

 مقایسه کردند.

 هرچند رژیم در تهران« مجلس»اعتراض در مقابل 

یت حما تری ازبا صراحت بیش  ، ولیبود ترکوچک

 . برخیصحبت می کردمهاجمان  نسبت بهمقامات 

زنجیره ای فعالین  های این حمالت را با قتل نیز

یکسان می  32تا  2322سیاسی در سال های 

قتل های زنجیره ای = اسیدپاشی »دانستند: 

از به اصطالح نمایندگان  ؛ معترضین«زنجیره ای

ه ب د کهشدنمجلس رژیم خواستار لغو الیحه ای 

و لباس شخصی ها آزادی عمل « پلیس اخالقی»

زنان متهم به  مجازاتبیشتری برای آزار و اذیت و 

 می داد.« بد حجابی»

 ضد انقالب اسالمی

با وجود تکذیبیه های متناقض وزرا و سایر مقامات، 

چارچوب  است که به روشنی این جمهوری اسالمی

و ستم  انقیادو مذهبی را برای « یحقوق»عمومی 

زنان در قرن بیست و یکم مهیا  بر قرون وسطایی

طالبان به اعدام  می کند. مدت ها قبل از آن که

علنی زنان در افغانستان یا داعش به سنگسار و 

اذل و ردن آن ها دست بزنند، آخوندها و اسربری

اوباش هوادار آن ها موجی عظیم از اقدامات 

بربرمنشانه را علیه زنان ایرانی انجام دادند. این 

وحشی گری ها بخشی مهم از ضد انقالب اسالمی 

و تمام دستاوردهای  ۲3-23۲2بود که انقالب 

کارگران و کلیۀ اقشار تحت ستم و استثمار جامعۀ 

 ایران را درهم شکسته بود.

دیگر نیروهای تندروی حزب اللهی و  قداره بندان

 اببه جایگزینی سلسله مراتب شیعی که  مذهبی

کمک  ،شاه ، یعنیمایت سیامورد حسابق رژیم 

به یکی از ارکان مهم دستگاه  خودکرده بودند، 

بازسازی شدۀ سرکوب دولت سرمایه داری در ایران 

نهایتاً با نجات رژیم در برابر صدام و شدند. تبدیل 

 کارگران، زنان و اقلیت نظیرداخلی ) هدیداتتسایر 
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های ملی(، منافع و نفوذ سیاسی آن ها رشد کرد. و 

حریم ت تنگ تر شدن حلقۀطی چند سال گذشته، با 

منافع سپاه پاسداران )و دیگر نیروها ها علیه رژیم، 

رشد کرد. قاچاق، ساخت نیز و سازمان های متعدد( 

وکس، نفت و و ساز، مهندسی، واردات خودروهای ل

گاز، تنها شماری از بخش های سودآوری است که 

 سپاه پاسداران در آن ها فعال است.

باید به یاد داشت که نیروهای افراطی و تندروی 

 و« عفت»از « صیانت»رژیم با وجود تالش برای 

عرف های زنان و جوانان ایران، ضدیتی با روابط 

صرفاً  نتهاحسنۀ اخیر با امپریالیزم امریکا ندارند؛ م

عالقه ای ندارند که از منافع اقتصادی بی بهره 

بمانند، چرا که بهبود روابط دیپلماتیک و همکاری 

در منطقه(  یهای نظامی در عراق )و هرجای دیگر

که بخش زیادی از دارایی  می شودمنجر به آن 

هم نسبت  های مسدود رژیم آزاد شود و تحریم ها

ار برای نخستین ب -. دیروزگرددهم نرم تر  به قبل

 اقدام بهشرکت بوئینگ   -سال گذشته! ۳0در 

 های، جداول و داده نقشه راهنمای عملکرد، فروش

کرد. هنوز فروش « ایر ایران»ناوبری هواپیما به 

هواپیما ممنوع است، اما این مورد هم به محض 

 ،اختالفات اساسی، از جمله برنامۀ هسته ای حل

 پیگیری خواهد شد.

اضر پیشرفت در مذاکرات هسته ای بسیار درحال ح

محتمل به نظر می رسد و فصل جدیدی را در 

همکاری امپریالیزم امریکا و رژیم ایران خواهد 

به ضرر تمامی  و دو اینگشود. این امر به نفع 

کارگران و دیگر اقشار تحت ستم و استثمار در 

 منطقه خواهد بود.

به خصوص  -حرکت های اخیر طبقۀ کارگر

تصابات و اعتراضات در سنگ معدن بافق، واگن اع

ید ام -پارس، کاشی گیالنا و نیشکر هفت تپه

عظیمی است برای سایر بخش های طبقۀ کارگر و 

دیگر اقشار توده های مردم. هنگامی که مبارزات 

ی اعتراضات بتواند هدایت رگران متحدانه باشد واک

 یزنان و اقلیت ها ابتداییبا مطالبۀ حقوق  را که

، در آن صورت رخ می دهند به دست بگیردملی 

سالۀ  1055سلطنت »رژیم کنونی به همان 

 در کتاب های تاریخ خواهد پیوست.« شاهنشاهی

 1522اکتبر  1۳

http://www.marxistrevival.com/?

p=540 

 

 

 

http://www.marxistrevival.com/?p=540
http://www.marxistrevival.com/?p=540
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 پژواک برزگر

ان پیام ها و رویداد های بآ 2شنبه مورخ  0از روز 

و  «تهران»مربوط به اعتراضات به اسید پاشی در 

به سرعت انتشار می یافت. گروهی به  «اصفهان»

دعوت می کردند و این عدم نشستن در خانه ها 

یه توج« اعتصاب سراسری» دخالتگری را با عنوان

و گروهی به تجمع و تظاهرات؛ برخی  می کردند

میدان آزادی را نشانه رفته بودند و گروهی کانون 

 وکالی دادگستری و برخی دیگر وزارت کشور را،

همین  عدم هماهنگی و نبود وحدت عمل و حتی 

فقدان کوچک ترین گروه تدارکاتی کافی بود تا در 

ر ه و بدون برنامه باشیم که هانتظار اعتراضی پراکند

 هایی توانست با دخالت شخص و گروهی می

 ند.منحرف ک بکشاند یا بعضاً اهداف آن را به سمتی

پس از خط و  سرانجام انتظار ها به پایان رسید و

بح ص یس دستگاه قضایی،ئهای ر کشیدن نشان

روز شنبه نیروی انتظامی موضع خود را مشخص 

 گونه نوشت: این «فارس»کرد و خبرگزاری 

اصغر ناصربخت، معاون سیاسی و انتظامی علی»

فرمانداری تهران اعالم کرد : فرمانداری تهران 

گونه مجوزی برای تجمع در مقابل وزارت  هیچ

کشور یا نهادهای دیگر را صادر نکرده است. 

بنابراین هرگونه تجمع که امروز )شنبه( برگزار شود 

که با این تجمع  خالف قانون بوده و ما موظفیم

 «برخورد قانونی داشته باشیم.

سی که دستر و پیش از آنکمی پیش از ساعت مقرر 

به میدان فاطمی با دخالت نیروهای امنیتی سخت 

ی سررسانده و به بر مذکورخود را به مکان ، تر شود

خیابان های اطراف وزارت کشور پرداختم؛ 

 رفت تمامی خیابان های همانگونه که انتظار می

ی به فاطمی چه از سمت بلوار کشاورز و چه از هتمن

 توسط نیروهای امنیتی پوشیده سمت امیر آباد تماماً

تمامی خیابان های فرعی اطراف کنترل شده  بود؛

بود و حتی در پارک الله گشت های موتوری به 

 خورد. چشم می

 

 عکس از یکی از حاضران )نزدیکی وزارت کشور(
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خورد  حضور مردم به چشم میبا تمام عدم تدارک 

بود ولی ن .شد و رفته رفته بر تعداد آنان افزوده می

واحد مانع از آن بود تا تجمع  و سازماندهی رهبری

ل به دلی مردم سر و شکل منظمی به خود بگیرد و

های امنیتی جمعیت مردم به خیابان حضور نیرو

دوم الف و شهید گمنام  های بیستون، چهل ستون،

 ده بود.پراکنده ش

به صورت مقطعی گاهی مردم پالکارت هایی را با 

 ،«خشونت علیه زنان را پایان دهید»مضامین 

و برگه هایی با عالمت « مرگ بر تفکر داعشی»

بردند که در  اسید پاشی ممنوع را باالی سر می

این عمل با درگیری  «شهید گمنام»خیابان 

اضرین های امنیتی و بازداشت چندی از حنیرو

های گارد ویژه و ایجاد اه بود و با ورود موتورهمر

 گفتنی است و وحشت جمعیت پراکنده شد؛ رعب

را بر زره پوش های خود ی خود باتوم هاها این نیرو

 ، تالشمیزدند و با ایجاد صداهای خشن ناشی از آن

در بین معترضین باعث رعب و وحشت  داشتند

 شوند.

سیاسی نیز  شناخته شدۀافراد برخی چهره ها و 

وکالت  کهرا  «گیتی پورفاضل»خانم  ،حضور داشتند

ی در نزدیکخانوادۀ ستار بهشتی را به عهده داشت، 

میدان فاطمی مشاهده کردم که ساعاتی بعد خبر 

 «نسرین ستوده»دستگیری ایشان به همراه خانم 

  .و تنی چند از وکالی دادگستری را شنیدم

ه رسید ک می از کانون وکالی دادگستری نیز خبر

جمعی کوچک مقابل آن به اعتراض پرداخته اند که 

ن جا مانند میدا البته حضور نیروهای امنیتی در آن

 از« نوری زاد»اطمی پر رنگ نبود و افرادی چون ف

جا  در آن مهره های سوخته و گریز مرکز رژیم هم

 حضور داشتند.

عنوان یک تجمع نه چندان تجمع به  من از این

خصی ش ۀکنم که به عقید ثیرگزار یاد میأموفق و ت

 من چند دلیل عمده داشت:

دعوت گروهی به خانه  نبود هماهنگی استراتژیک و

  نشینی و گروهی دیگر برای تجمع!!!

 جایی که از آن مناسب برای تجمع؛انتخاب محل نا

 اماکن دولتی از نظر مکانی به صورتی ساخته می

را داشته جمع شوند که کم ترین احتمال برای ت

های امنیتی از جمله نیروی باشند و تمامی نیرو

در حوالی  و لباس شخصی ها انتظامی و بسیج

وزارت کشور پایگاه دارند و همچنین دسترسی به 

 خیابان به کلی محدود می ۳این مکان با کنترل 

 شود.

، و همین طور امل و لباس شخصی هاحضور عو

ا بکه  برخی طرفداران جناح های تندروی حاکمیت



 15 

سویه تصرفا به دلیل استفاده از فرصت پیش آمده 

حضور داشتند و پالکارت های اعتراضی به حساب 

) و نه به عوامل اسید پاشی( در  حکومت روحانی

دست داشتند که در صحنه هایی با مردم معترض 

 به درگیری لفظی پرداختند.

و در آخر چند دسته شدن تجمع کنندگان در نقاط 

-میدان فاطمی-هر )میدان آزادیمختلفی از ش

 کانون وکال(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرام نوبخت و سارا قاضی

بورژوازی به عنوان سیستمی که حیاتش متکی به 

ثمار اقتصادی طبقۀ کارگر و سرکوب جامعه است

 قرار می« انتخابات»است، هنگامی که در آستانۀ 

گیرد، با وقاحت تمام این سرکوب و فشار مضاعف 

را به فراموشی می سپارد و تالش می کند تا با 

و « دمکراسی برای همه»، «مردم»صحبت از 

ترین حمایت سیاسی را به ، بیش«حق انتخاب»

 دست آورد. 

جمهوری اسالمی هم برای برگزاری تئاتر انتخابات 

ر تخود، این روزها نیاز به نمایش شرکتِ هرچه بیش

ر د« حقیقی»مردم در رأی گیری و جلوۀ انتخابات 

سطح داخلی وبه ویژه در روابط بین المللی دارد. از 

این رو است که در روزهای نزدیک به رأی گیری، 

می شود. « ازب»اصطالح فضا معموالً قدری به

کشاندن مردم به شرکت در انتخابات برای رژیم دو 

به خود « آرای مردمی»فایده دارد: اول، با اتکا به 

می بخشد و هر اعتصاب یا تظاهرات « مشروعیت»

از جانب کارگران یا اقشار تحت ستم را به بهانۀ 

و « مردم»یا مغایر با منافع « ضد انقالب»فعالیت 

ن سرکوب و در نطفه خفه می ، با تمام توا«نظام»

کند. دوم، در سطح بین المللی، خود را با نظام های 
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سرمایه داری غربی مقایسه می نماید و ادعا می 

 در جامعه دارد.« مردمی»کند که پایگاهی 

اکنون اما آن چه که مسلم است، این است که طبقۀ 

کارگر و توده های زحمتکش، هر دو جناح اصلی 

سرمایه داری را به همراه  حاکم در این دولت

گرایش های مختلف هر جناح، تجربه کرده و نتایج 

عملی انتخابات را تاکنون با گوشت و پوست خود 

لمس نموده است. تنها چیزی که انتخابات ریاست 

جمهوری در طول حیات سی و چهار سالۀ جمهوری 

اسالمی توانسته است به اثبات برساند، این بوده که 

کار آمدن هر شخص یا جناحی در فارغ از روی 

انتخابات ریاست جمهوری، نتیجه همواره چیزی جر 

فقر مفرط، گرسنگی، بی خانمانی و سرکوب ابتدایی 

 ترین حقوق و مطالبات جامعه نبوده است. 

سطح زندگی مردم اقشار متوسط نیز به خصوص در 

دوران احمدی نژاد به سرعت سقوط کرده و بیکاری 

دامان طبقه کارگر و اقشار  به نحو وحشتناکی

زحمتکش و متوسط جامعه را گرفته است. جامعه 

عمالً به دو قطب تقسیم شده است، یک اقلیت 

سرمایه دار که حتی با استفاده از شرایط حادّ 

اقتصادی کنونی نیز موقعیت خود را بیش از پیش 

کم مانع افول آن شده است تثبیت کرده یا دست

ختالس سه هزار میلیارد )مثل عوامل پشت پردۀ ا

تومانی، و باندهای انحصاری واردات(؛ و یک 

 تر ازقبل به لحاظ وضعیتاکثریت بزرگ که بیش

معیشت سقوط کرده است. دشواری این شرایط 

برای زنان طبقۀ کارگر )به خصوص زنانی که در 

مشاغل ساده، با دستمزد پایین و بدون بیمه و حق 

غال دارند و همین طور عائله مندی و سایر مزایا اشت

زنانی که با وجود این شرایط، تنها سرپرست خانواده 

 تر بوده است، چرا کهنیز هستند(  به مراتب بیش

آن ها به طور ممتد تبعیض جنسی را در محیط کار 

و در زمینۀ دستمزد و اشتغال تجربه می کنند 

نیز  32بیکاری در سال « رسمی»)نگاهی به آمار 

این تبعیض را منعکس می کند. در  جنبۀ ناچیزی از

درصد و زنان  2500این سال نرخ بیکاری مردان، 

درصد اعالم شده. به عالوه نرخ بیکاری زنانِ  2303

درصد بوده، درحالی که  ۳20۳ساله،  13تا  20جوانِ 

 12همین نرخ برای مردان این ردۀ سنی حدود 

 درصد تخمین زده شده است(

رهبری حرکت می کنند، آقایان کاندیدا که در خط 

عمالً در گفتار خود به سرکوب توده های مردم می 

بالند )مانند آقای قالیباف و اعترافش به حضور خود 

و اعتراضات  ۲2تیر  22در سرکوب دانشجویان در 

که در عین حال مشت اصالح  22و  21سال های 

طلبان را نیز باز می کند( و آن را دلیلی بر امتیاز 

یدای دیگری که ظاهراً دستش به خون خود بر کاند

مردم کمتر آغشته است، می دانند )البته اصالح 

طلبان که امروز میدان را به اصول گرایان باخته اند، 
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پرونده ای بهتر از اصول گرایان ندارند(. در نتیجه، 

انتخابات ریاست جمهوری، مسابقه ای است برای 

 تعیین این که چه کسی فرصت چاپیدن و سرکوب

بهتر و مستقیم تر مردم ما را برای یک دورۀ دیگر 

به دست می آورد. این شالودۀ همان بحث مارکس 

هر چند سال یک بار به استثمار »است که می گفت 

شوندگان اجازه می دهند که از میان استثمارگران 

 «!خود، یکی را انتخاب کنند

این ها قاعدتاً دلیل درستی به اکثریت جامعه برای 

در این انتخابات نمی دهد. از این جاست که شرکت 

مسألۀ تحریم انتخابات مطرح می گردد. در عین 

حال، تحریم منفی )یا پاسیفیستی( هم به انزوا از 

کار سیاسی می کشد و به فعالیت مثبت منتهی نمی 

گردد. در حالی که جوّ کنونی در واقع می تواند به 

ما  وپیشبرد برخی فعالیت های سیاسی کمک کند 

متأسفانه شاهد هیچ گونه فعالیت سیاسی تشکل ها 

و نهادهای سیاسی اپوزیسیون چپ در داخل و خارج 

از کشور در زمینۀ کمک به خودسازماندهی طبقۀ 

کارگر نیستیم. این جریانات با توجه به امکانات 

فراوانی که در دسترس دارند، ثابت کرده اند که 

 رزات طبقۀشان توان بخشیدن به مباهدف نهایی

کارگر در جهت ایجاد حزب طبقۀ کارگر و انقالب 

ازمان رغم این که نام سسوسیالیستی نیست و علی

، «کمونیست»هایشان همگی پسوند های 

د، به دنبال می کشن« کارگری»و « سوسیالیست»

سیاست هایشان جز دشمنی و خیانت به طبقۀ کار 

 داشت.و افتادن به دامان بورژوازی را در پی نخواهد 

ازاین رو است که طبقۀ کارگر به درستی این 

جریانات را نه تنها به کناری گذاشته است، بلکه 

اینان را موانع پیشرفت مبارزۀ طبقاتی خود و مسئول 

 عقب نگاه داشته شدنش می داند.

در این جا باید در ادامۀ سلسله مطالب قبلی یادآوری 

ن اشود که مخاطب ما، به طور اخص کلیۀ پیشگام

کارگری )و خصوصاً زنان کارگر و پیشرو( را دربر 

می گیرد. یعنی کسانی که با مشاهده و تشخیصِ 

اوالً بحران حاد جنبش چپ در ایران )بحرانی که 

نمود بارز آن، نبود وزن قابل مالحظه و قابلیت 

رهبری این جنبش در درون طبقۀ کارگر با وجود 

اً بحران تمامی ادعاهای خالفِ این است(، و ثانی

خودِ جنبش کارگری )که با سرکوب شدید فعالین 

کارگری به دلیل فعالیت های علنی و قانونی، 

موکول کردن وظایف اصلی این حوزه به آینده ای 

نامعلوم و ناگزیر تکیه به جناح هایی از بورژوازی 

شرایط عمومی به نفع خود، انشعاب « بهبود»برای 

 جنبش مستقیم یا غیرمستقیم برخی عناصر

کارگری به سوی جریان های بورژوایی خارج یا 

داخل کشور و نظایر این ها آشکار شده است(، به 

دنبال گسستی ریشه ای هستند از سبک کار، 

اندازهای تعریف شدۀ بسیاری از رویکرد و چشم



 18 

محافل یا نهادهای کارگری و چپ در گذشته و 

همین طور یافتن یک راه حل جدّی با تحلیلی 

رفت از این از شرایط مشخص برای برونمشخص 

 بحران های وخیم.

بنابراین بحث ما هم در این جا نه فقط برای چنین 

مخاطبینی است، بلکه باید برای کلیۀ این پیشگامان 

کارگری )و خصوصاً برای زنان کارگر و پیشرو( حتی 

االمکان روشن، واضح و عملی باشد. البته یکی از 

ی این است که این نکات اساسی در هر حالت

انتخابات تنها برای خود رژیم حائز اهمیت است، 

هرچند این بار یک تفاوت اساسی با سال های 

گذشته دارد و آن، این است که سرنوشت رژیم از 

زاویۀ روابط بین المللی به این بستگی دارد که چه 

مهره ای به ریاست جمهوری می رسد و رژیم چه 

ب دنبال خواهد کرد. زیرا سیاستی را در رابطه با غر

رژیم پس از مرگ چاوز در ونزوئال و وضعیت وخیم 

و روزشمارِ سقوط اسد در سوریه، در برابر غرب تنها 

مانده است، خصوصاً که دیگر نمی تواند چندان بر 

روی پشتیبانی روسیه در مقابل آمریکا حساب کند. 

در نتیجه غرب این روزها انتظار می کشد که نتایج 

ابات را ببیند. با توجه به عکس العمل اخیر انتخ

وزیر امور خارجۀ آمریکا که پس از رد « جان کری»

غیر »صالحیت رفسنجانی، انتخابات ایران را 

نامید )و همان طوری که ما هم قبالً « دموکراتیک

تأکید کردیم(، رژیم برای حفظ حیات خود می باید 

ت را بنوشد و به مطالبا« جام زهر»باری دیگر 

امپریالیزم جواب مثبت دهد. در غیر این صورت، 

آینده اش بهتر از آیندۀ اسد در سوریه نمی شود و 

برای این منظور، رفسنجانی برای امپریالیزم بهترین 

چهرۀ شناخته شده و بیش از بقیه قابل اعتماد است. 

البته این بدان معنی نیست که فرد دیگری قادر به 

ین یست، بلکه منظور اپیاده کردن خط رفسنجانی ن

است که رفسنجانی در گذشته امتحان خود را بارها 

به امپریالیزم پس داده است، اما هر کس دیگری 

که بتواند همان خط سیاسی را دنبال کند نیزدر 

نهایت می تواند همان نوع رابطه را با آمریکا و سایر 

دولت های امپریالیستی برقرار کند. برای مثال، 

و محمدرضا عارف دو تن از بهترین حسن روحانی 

نمونه هایی هستند که در خط رفسنجانی عمل می 

کنند، اما حسن روحانی، با توجه به سوابق پیشین 

نمایندۀ مجلس خبرگان، عضو مجمع  -خود

تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای عالی امنیت 

ملی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 

س مجلس تشخیص مصلحت نظام، نایب رئی

شورای اسالمی در دورۀ چهارم و پنجم، دبیر 

 -شورای عالی امنیت ملی و رئیس تیم هسته ایران

در زمینۀ امور سیاسی، بسیار با تجربه تر و در سطح 

بین المللی، بسیار شناخته شده تر از محمدرضا 

عارف است که مناصبش شامل اشتغال در شرکت 

ریاست  مخابرات و وزارت فرهنگ و آموزش عالی،
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دانشگاه تهران، وزارت پست و تلگراف وتلفن، 

معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره بوده 

 است.

نکتۀ اساسی دوم از دید ما این است که صرف نظر 

د و از این که چه کسی به ریاست جمهوری برس

این که رژیم چه سیاستی را در قبال امپریالیزم اتخاذ 

نماید، همواره جبۀ طبقۀ کارگر و زحمتکشان تحت 

ستم در ایران کامالً از رژیم و امپریالیزم مجزا است 

و رهبران طبقۀ کارگر باید همواره خود را برای 

مبارزه با نظام سرمایه داری داخل و جنگ احتمالی 

 ه کنند تا بتوانند تحت هر شرایطیبا امپریالیزم آماد

طبقۀ کارگر را قدم به قدم در مبارزات هدایت و 

 رهبری نمایند.

به عبارت دیگر، رهبری طبقۀ کارگر باید بتواند 

متوجه باشد که برای انتخاب روند مبارزۀ موفقیت 

آمیز طبقۀ کارگر که در نهایت بتواند به انقالب 

یاست اید سسوسیالیستی این طبقه منجر گردد، ب

هایش را با جزر و مدهایی که در درون رژیم و در 

رابطه با امپریالیزم رخ می دهد، تنظیم نماید، تا به 

سیاست های چپ افراطی یا سانتریستی 

)پاسیفیست( دچار نگردد. از این رو است که مثالً 

برای روند مبارزات طبقۀ کارگر بسیار فرق می کند 

رفسنجانی( به که رفسنجانی )یا کسی در خط 

عنوان نمایندۀ یک جناح از رژیم به ریاست 

جمهوری برسد )و از این طریق روابط رژیم سرمایه 

گردد «عادی»داری جمهوری اسالمی با امپریالیزم 

، رژیم ILOو در نتیجۀ آن مثالً با دخالت های

اجازۀ تشکیل شماری اتحادیه های کارگری زرد را 

از طرف اصول گرایان بدهد( و یا این که نماینده ای 

)مثالً جلیلی( به ریاست جمهوری دست یابد و 

اوضاع با تشدید وخامت، به تهدیدها و حملۀ نظامی 

 منجر شود.

مسلم است که در صورت عادی شدن روابط رژیم 

با امپریالیزم، روزنه هایی برای فعالیت در زمینۀ باال 

بردن آگاهی کارگران و سازماندهی آن ها تا 

ز می شود و استفاده از این فرصت ها کار حدودی با

بخش مبارزات علنی را تا حد قابل مالحظه ای 

آسان تر می کند. در حالی که اگر میانۀ رژیم و 

غرب همواره تیره مانده و جو اختناق همواره شدید 

باشد، روش کار تشکیالتی متفاوت و مشکل تر 

 خواهد بود.

 بخش پیشتاز طبقۀ کارگر و مارکسیست های

انقالبی، درست به این دلیل که نه قصد شرکت در 

انتخابات )یا تبلیغ مشارکت عمومی( را دارند و نه 

می خواهند که نسبت به تغییر و تحوالت جامعه و 

ند، اعتنا باشتأثیر آن بر روی جنبش کارگری بی
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سبک، ابزارها، تاکتیک ها و حوزه های فعالیت خود 

ندمدت، بسته به را با درنظر داشتن چشم انداز بل

نتایج و سناریوهای مختلفی که از پی انتخابات می 

 آیند، تعیین می کنند.

توجه به وضعیت و تحوالت رژیم دقیقاً از همین 

جهت بسیار اهمیت دارد و رهبری طبقۀ کارگر در 

هیچ مقطعی نمی تواند بی توجه به مسایل سیاسی 

روز در داخل و خارج از کشور عمل کند و فعالیت 

یاسی خود را برنامه ریزی و سازماندهی نماید. به س

همین دلیل بود که ما در رابطه با انتخابات، پیشنهاد 

را مطرح کردیم؛ یعنی فارغ از این « تحریم فعال»

که چه کسانی صالحیت کاندیدا شدن را داشته 

باشند و یا این که چه کسی به ریاست جمهوری 

الیت ، ولی فعبرسد، ما انتخابات را تحریم می کنیم

خود را همواره ادامه می دهیم. مثالً برای مبارزۀ 

علنی می گوییم که ما به علت غیردمکراتیک بودن 

مثل  -رهبران عملی طبقۀ کارگرانتخابات و این که 

امروز در  -ها«شاهرخ زمانی»ها و «رضا شهابی»

در آن شرکت نمی کنیم؛ یعنی به  زندان هستند،

زندانیان سیاسی، و آزادی آزادی تمام این ترتیب، 

مشخصاً رهبران جنبش کارگری، شرطِ شرکت یا 

عدم شرکت در انتخابات می شود و از آن جا که 

این رهبران در زندان هستند، ما این انتخابات را 

؛ در نتیجه مطالبۀ عمدۀ ما می تواند تحریم می کنیم

ه بباشد. « آزادی تمامی زندانیان سیاسی»شعار 

ی دوره های حیات جمهوری اسالمی عالوه در تمام

)از دهۀ سیاه شصت گرفته تا دوره های 

خاتمی و « اصالحات»رفسنجانی و « سازندگی»

احمدی نژاد و همین طور در « عدالت محوری»

(، شکنجه و آزار 22دورۀ اعتراضات پس از انتخابات 

به زن جنسی زندانیان سیاسی )چه مرد و چه 

سابقاً یکی از  خصوص زن، چه مخالف رژیم و چه

عناصر وابسته به آن(، یک پدیدۀ اپیدمیک و ابزاری 

نیرومند برای سرکوب، درهم شکستن و تحقیر 

زندانیان بوده است؛ بنابراین عناصری که خود به 

طور مستقیم یا غیرمستقیم در این مورد دست 

داشته اند، در مقابل آن سکوت کرده یا حتی آن را 

رژیم نامیده اند، « یبدنام»برای « دشمن»دروغِ 

صالحیت نمایندگی را ندارند و باید تحریم شوند. 

معرفی عوامل و آمرین تجاوزهای سیستماتیک 

و  22جنسی در مثالً دورۀ اعتراضات پس از خرداد 

محاکمۀ آن ها به عنوان شرط شرکت یا عدم 

شرکت در انتخابات نیز یکی دیگر از مطالبات و 

زنان واند باشد. شعارهای عمدۀ پیشنهادی می ت

خصوص به این نحو می توانند کارگر پیشرو به

 کارگران دیگر را هم به تحریمِ فعّال دعوت کنند.

در زمینۀ فعالیت های مخفی، اقدام برای تشکیل 

هسته های مخفی انقالبی کارگران )خصوصاً به 

وسیلۀ زنان کارگر پیشرو و انقالبی که می توانند با 
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و پیشرو و متعهد از اقشار  زنان و مردان انقالبی

مختلف تحت ستم تماس ایجاد نمایند(، همین 

امروز می تواند قدمی مثبت در جهت تحریم این 

انتخابات و اولین قدم به سوی سازماندهی دیگر 

نیروهای مترقی در میان طبقه کارگر و اقشار 

 زحمتکش و تحت ستم باشد.

ی بالزم به یادآوری نیست که زنان پیشرو و انقال

اقشار تحت ستم، با اتکابه توانایی های خود می 

توانند بههمرزمانشاندر میان صفوف زنان )و مردان( 

کارگر و زحمتکش انقالبی بپیوندند واقدام به 

 سازماندهی خود نمایند.

این هسته های مخفی سپس می توانند در جهت 

بنیانگذاری حزب پیشتاز و انقالبی خود گام بردارند 

ت سیستماتیک و سازماندهی شده ای تا به فعالی

دست پیدا کنند که تنها نیروی مقاوم و پرقدرت در 

برابر سرکوب رژیم است؛ منظور از سرکوب، تنها 

سرکوب بدنی و جانی نیست، بلکه سرکوب 

اقتصادی و سیاسی هم هست که جو را برای مبارزۀ 

طبقاتی برای رسیدن به یک انقالب سوسیالیستی 

 دشوار می سازد.

امروز جوّ اقتصادی و سیاسی، یعنی شرایط عینی، 

برای انقالب طبقۀ کارگر آماده است. اما طبقۀ 

کارگر ما از سازماندهی حزبی برخوردار نیست. این، 

البته در جوّ سرکوب و اختناق در جامعۀ ما امری 

طبیعی است، اما برای بیرون رفتن از این معضل، 

ارد مخفی را د طبقۀ کارگر امکان بنیان نهادن حزبی

که از پیشروترین، متعهدترین و از خودگذشته ترین 

عناصر کارگری و روشنفکران متعهد و از 

خودگذشته ای شکل می گیرد که در میان طبقۀ 

کارگر از اعتماد و وزنه برخوردار باشند. این حزب 

است که توان متحد کردن طبقۀ کارگر را داشته و 

ه د طبقۀ کارگر را بمی تواند این طبقه و اقشار متح

حول یک برنامۀ انقالبی و سوسیالیستی سازماندهی 

و در هر مرحله آمادگی مبارزه با رژیم را فراهم سازد 

و در نهایت انقالب سوسیالیستی را به سرانجام 

 رساند.

زنان کارگر پیشرو و انقالبی ما در راستای تشکیل 

این حزب مخفی از هم اکنون با تشکیل هسته های 

ی خود می توانند، زنان و مردان انقالبی و مخف

متعهد دیگر را سازماندهی کرده و به این ترتیب در 

ساختن این حزب پیشتاز مخفی مانند دیگر 

 همرزمان خود، سهم داشته باشند.
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، تعدادی از 32فروردین ماه  1۲امروز پنج شنبه، 

ایران تنها  کارگران»رفقای فعال در کمپین 

، به روال سال های پیش و این بار در «نیستند

آستانۀ اول ماه مه، روز جهانی کارگر، به توزیع 

و « بهنام ابراهیم زاده»پوسترهایی در حمایت از 

، دو «منیژه صادقی»

فعال کارگری زندانی 

نمودند. این پوسترها با 

کارگر زندانی، »شعار 

زندانی سیاسی، آزاد باید 

کارگران » و« گردد!

ر د« ایران تنها نیستند!

سطح پارک، معابر 

عمومی، ایستگاه های 

اتوبوس، باجه های تلفن و داخل اتوبوس در منطقه 

 ایی،های از تهران توزیع گردید. چنین فعالیت 

 نفس به اعتماد موجب فقط نه محدود، هرچند

 می ها آن های خانواده و زندانی کارگری فعالین

 جمع هب نیز را نفس به اعتماد از ای درجه بلکه شود،

 این رو این از بخشد. می آن دهندۀ انجام های

 است کاری حداقل هم و است شدنی هم کار سبک

 جهانی روز مه، ماه اول آستانۀ در داد. انجام باید که

 شهر ایه خیابان پیش از بیش توانیم می نیز کارگر

 ها زندان در خود واقعی نمایندگان تریبون به را

 تنها راستی به ها آن که دهیم نشان و کنیم، تبدیل

 .نیستند
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 دونا گودمن

 برگردان: آرام نوبخت

ی موقعیت زنان در یک براه های بسیاری برای ارزیا

در  زنانجامعه وجود دارد. می توان به مشارکت 

در قیاس با مردان، قوانین  ی کار، درآمد آن هانیرو

و حق  ،مشوق برابری، شمار زنان در حکومت

 د.تولیدمثل نگاه کر بر ا کنترلطالق، مالکیت ی

صریح ما از جایگاه زنان در روشن و اما شاخص 

  جامعه، میزان بروز خشونت علیه زنان است.

 یک مشکل جهانی

علی رغم پیشرفت های بسیار زنان در طول چندین 

دهه مبارزه، خشونت علیه زنان همچنان در سطح 

حوزه های به جهانی شایع است. این خشونت، 

مچون فرهنگ، طبقه، تحصیالت، درآمد، وسیعی ه

. ممکن است شکل وارد می شودقومیت و سن 

اده یا قتل را به خود بگیرد، ودرون خان بدرفتاری در

 نسوزانددختر، ختنۀ دختران،  نوزادیا شکل قتل 

عروس، آزار جنسی، آدم ربایی، خودکشی اجباری 

 .در بستر زناشوییبیوه ها، قتل ناموسی یا تجاوز 

پدیده هم در ایاالت متحده رخ می دهد، و هم این 
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تثماری هم چون هند یا سدر کشورهای تحت ا

 مکزیک.

اما در هر حال خشونت علیه زنان، از بقایای موقعیت 

 ر، و به این اعتبا«مایملک»تاریخی زنان به عنوان 

محصول تقسیم جامعه به طبقات استثمارگر و تحت 

ت از بیماری اسیک نشانۀ  ین پدیده. ااست استثمار

تداوم موقعیت فرودست و مطیع آن ها در جامعۀ 

طبقاتی. سرمایه داری جهانی که فرسنگ ها از حل 

نابرابری تاریخی زنان فاصله دارد، خشونت علیه 

زنان را در فعالیت های کسب و کار و استراتژی 

 های نظامی امپریالیستی خود درآمیخته است.

ول زندگی خود از هر سه زن در جهان، یکی در ط

مورد ضرب و شتم و سوء رفتار قرار گرفته یا وادار 

از زنان قربانی  درصد ۲5به رابطۀ جنسی شده است. 

 مرد خود کشته شده اند. کیقتل، از سوی شر

برنامه های اجرای  ،در تحت ستم ترین کشورها

دار به خصوصی اتعدیل ساختاری حکومت ها را و

ی می کنند. سازی ذخایر و حذف خدمات اجتماع

همراه با صعود  ،همین امر به افزایش نابرابری

 خشونت علیه زنان انجامیده است.

به عنوان نمونه، در بیگارخانه های فراملیتی که 

 «نفتا پیمان» تحت معاهدات تجارت آزاد نظیر

(NAFTA)  ازایفعال اند، زنان جوان شاغل در 

دستمزدهای بردگی، به طور مرتب مورد سوء 

در محیط کار قرار می گیرند. در یک مورد  استفاده

به  233۳دختر و زن از سال  ۳55دردناک، بالغ بر 

قتل رسیده اند. به )مکزیک( « وآرزه»این سو در 

 «ماکیالدورا»ه های اکثر آن ها کارگرانی در کارخان

در مرز ایاالت متحده و  آزاد تجاری در منطقۀ

 مکزیک بوده اند.

در  سابق« یالیستیسوس»کشورهای به اصطالح 

اروپای شرقی، شاهد بوده اند که چگونه سرمایه 

بود و بسیاری از ارا ن داری امنیت اقتصادی آن ها

 در زمینۀ برابری جنیسیتی را ی پیشیندستاوردها

تکه تکه کرده است. خشونت جنسی، نتیجۀ 

 دردناک آن بوده است.

 به زنان تحمیل می کند؛جنگ مصایب عظیمی را 

نظامی جنگ های امروز به مراتب بیش تلفات غیر

 به طوری که، استی نظامی هاتر از تلفات نیرو

. دهنددرصد آن را شکل می  25ان، زنان و کودک

زنان و دختران به طور مرتب هدف خشونت جنسی، 

 قرار می گیرند.تجاوز  صبه خصو

 خشونت علیه زنان در ایاالت متحده

ربانی در ایاالت متحده احتمال آن که مردان ق

از زنان است. اما خشونت  شبی ،ندشجرایم خشن با

و اغلب محور -به طور اخص جنسیت ،علیه زنان
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هر دو دقیقه، در جایی از ایاالت  جنسی است.

جنسی و هر شش  تعرضتحده یک زن مورد م

دقیقه مورد تجاوز قرار می گیرد. این یعنی چیزی 

 قربانی در سال.هزار  155در حدود 

 تعرضاتدرصد از  25شود که تنها تخمین زده می 

مجری قانون گزارش می شود.  دستگاهجنسی به 

رم، ش به خاطربسیاری از زنان ترجیح می دهند که 

سرزنش، بی اعتنایی مقامات قانونی و دادگاه ها 

 نکنند. ریسک

ۀ کاهش ، آمارهای رسمی نشان دهند233۳از سال 

 م خشن بوده است. امادرصدی کل جرای 05تقریباً 

این آمار و ارقام، تفاوت میان جرایم علیه مردان و 

 زنان را پنهان می کند.

ان م علیه زنتر از جرایبسیار تند مردانم علیه جرای

کاهش یافته است. در برخی نواحی گزارش های 

ک . مثالً در نیویوراست حملۀ جنسی افزایش یافته

تا  1552ۀ جنسی بین سال های لسیتی موارد حم

صد باال رفت. این امر گاهی به گزارش در ده، 1551

دهی بهتر نسبت داده می شود. اما این هم مهم 

است که بفهمیم داده ها چگونه از سوی دپارتمان 

 های پلیس جمع آوری و گزارش می شوند.

اش ف «اینکوایرر فیالدلفیا»، روزنامۀ 1552در سال 

اوز مرتبط با تج کرد که پلیس محلی شکایت های

و همین امر به  پوشش می داده است تنادرسرا به 

کاهش تعداد تحقیقات و آمارهای پایین تر تجاوز 

ن روزنامه نسبت به برخوردهای یمهمنجر شده بود. 

 نگرانی کرده بود. از زپلیس در چهار شهر دیگر ابرا

آن جا که گزارش های پلیس منبع داده های فدرال 

اید ب موثق بودن آمارهای تجاوزدر هستند، بنابراین 

 تردید کرد.

آسیب پذیرترین زنان در اغلب موارد هدف خشونت 

ر یمی از کل قربانیان تجاوز فقینها هستند. تقریباً 

 ع درآمدتوزی یهستند، یعنی در بازۀ یک سوم پایین

 تعرض متحمل. زنان زندانی نیز جای می گیرند

 مد و پابند هنگانجنسی، جستجوی بدنی، دستب

 وندمی ش سیلۀ نگهبانان زندانو تجاوز به و ،زایمان

 قانونی قرار می پیگرد که تعداد کمی از آن ها مورد

ی تزنانی که در چارچوب نقش های سن. گیرند

جنسیتی قرار نمی گیرند، مانند زنان همجنسگرا یا 

به طور اخص نسبت به حمالت  ،دگرباشان جنسی

 پلیس و مقامات زندان آسیب پذیر هستند.

 یفراوانی خشونت خانگ

یکی از اشکال اصلی خشونت علیه زنان، خشونت 

ضرب و شتم و قتل زنان به  ، یعنیخانگی است

ت شریک زندگی خود. در فضای خصوصی دس

 واجقالب ازد در قوق مالکیتمنزل، این باقی ماندۀ ح

به بقای خود ادامه می دهد.  ،یا رابطۀ تک همسری
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ه مورد حمله، ک این مشکلی است که نه فقط زنانِ

یز نیا شاهد بدرفتاری را  یرفتاربددکان مورد کو

 تحت تأثیر قرار می دهد.

مقیاس بدرفتاری های خانگی در ایاالت متحده 

ثانیه یک زن مورد ضرب و  20دردآور است. هر 

م ک سوخود قرار می گیرد. ی عشقیشتم شریک 

 عشقیزنان قربانی قتل، به دست یک شریک 

ورد تجاوز، درصد زنانی که م ۴2کشته می شوند. 

یا مزاحمت جنسی قرار گرفته اند، قربانی  تعرض

 سابق یا فعلی خود می شوند. عشقیشریک 

هر روز، بیش از سه زن به دست همسر یا دوست 

رگ م اصلیپسر خود به قتل می رسند. قتل، علت 

درصد زنان ایاالت  ۳2زنان باردار است. برای 

اری متحده در مرحله ای از زندگی خود مورد بدرفت

 22قرار گرفته اند.  عشقیشریک  جسمی یا جنسی

درصد زنان متأهل از سوی همسران خود مورد 

 تجاوز قرار می گیرند.

تأثر را مزنان فقیر  از همه یشخشونت علیه زنان، ب

درصورت  . کسانی که شاغل هستند،می سازد

واکنش یا غیب مکرر در مواجهه با خشونت های 

ادن شغل خود رو به با خطر از دست د محیط کار،

. درصد نامتناسبی از دریافت کنندگان رو می شوند

خشونت خانگی  بانیانکمک های رفاهی، قر

از کمک های رفاهی به  هستند؛ بسیاری از آن ها

عنوان ابزاری برای دست یافتن به درجه ای 

استقالل اقتصادی از شریک بدرفتار خود استفاده 

 کردند.می 

بود که کمک های رفاهی همۀ این ها قبل از آن 

به یغما رود. فقدان همین پشتوانه،  233۴در سال 

برای بقای فیزیکی و  انتخاب حساسزنان را از 

نه ااقتصادی محروم کرده است. زنان فقیر که از خ

می شوند؛ چرا که  فرار می کنند، اغلب بی خانمان

مسکن با بهای متناسب با استطاعات آن ها 

دسترسی به درآمد مستقل، برایشان وجود ندارد. 

از جمله نگهداری از کودکان و حمل و نقل، 

ز رار ادنبال فکه به  است ازهای اساسی زنانینی

 خشونت در منزل هستند.

زوا نچه زنان دور باطل خشونت و فقر را در ارگا

تجربه می کنند، اما این یک مشکل فردی نیست. 

این یک مشکل اجتماعی و سیاسی در کشوری 

طبقۀ حاکم آن سهم روز افزونی از ثروت  که است

غنی ساختن خود اختصاص داده است،  بها جامعه ر

ی را برای کارگران و عخدمات اجتمادرحالی که 

کاهش و  فتوحات نظامی خارج کشور  ،تهی دستان

 را بسط می دهد.

خشونت خانگی همانند سایر اشکال خشونت علیه 

 داده ارشزنان، به طور کامل به مراجع قانونی گز

احتمال اقدامات تالفی نمی شود. زنان نه فقط از 
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می ترسند، که نسبت به تعهد افسران پلیس  جویانه

 بی اعتماد هستند.برای کمک به خود نیز 

خشونت خانگی میان افسران پلیس و 

 نظامیان

 ن چه کهآشاید به  این عدم اعتماد یکی از دالیل

ته باشد. در منازل افسران رخ می دهد ارتباط داش

، خشونت «مرکز ملی زنان و نظارت»به گفتۀ 

برابر  2تا  1 ،های پلیس خانگی در میان خانواده

رایج تر از خانواده های امریکایی به طور اعم است.  

درصد زنان در خانواده های افسران  25تا  12یعنی 

ربانیان ق پلیس خشونت خانگی را تجربه می کنند.

یک افسر پلیس به طور اخص آسیب پذیر هستند، 

چرا که فرد مرتکب بدرفتاری مسلح است، محل 

یقۀ رپناهگاه های زنان مضروب را می داند و از ط

 در نظام حقوقی آگاهی دارد. و تقلب دستکاری

 «ستثنای بدا مورد»خشونت علیه زنان، تنها یک 

در لس  155۳نیست. حادثۀ سال  در بخش پلیس ها

خشونت خانگی رسماً با آنجلس نشان می دهد که 

به گزارش  .دشومدارا می  ،افسران پلیس از سوی

قی حقو، یک مشاور «بنیاد اکثریت فمینیست»

ا کرد که شفای را ا محرمانه یاپرونده ه ،کیفری

مجمموعه ای از خشونت های خانگی و پنهان 

سازی های آن به دست افسران دپارتمان پلیس 

از کسانی که  آشکار می ساخت.نجلس را لس آ

درصد بعداً  13متهم به خشونت خانگی شده بودند، 

صد تخلف خود را تکرار کردند. رد ۳5ترفیع گرفتند. 

ل به دلیفردی که اسناد را افشا کرده بود، نهایتاً 

بازداشت گردید. اگرچه فاش کردن رسوایی 

از  ا پسدپارتمان پلیس لس آنجلس اصالحاتی ر

مورد م داد، اما این ی شدن این حادثه انجاعلن

ت ضدّ زن در درون ینه شدۀ خصومدماهیت نها

 نهادهای سرکوبگر دولتی را برجسته می کرد.

الگوی مشابهی از قربانی ساختن زنان را می توان 

در ارتش نیز به عنوان ابزار دیگری از سرکوب 

وجود شمار رو به رشد زنان دولتی مشاهده کرد. با 

وجود دارد  زن ستیزی ی از، فرهنگ شایعرتشدر ا

نظامی ترویج می کنند. که باالترین رده های 

در  «هوکل یتِ»ۀ حوادث بسیار معروفی نظیر حادث

 ز داستان را روایت می کنندتنها بخشی ا 2332 سال

رت شه« رسوایی تیل هوک»)طی این حادثه که به 

 افسر نیروی دریایی و تفنگدار 255یافت، بیش از 

 2۳دریایی متهم به تعرض جنسی به دست کم 

 م(. -سرباز مرد شدند ۲سرباز زن و 

درصدی تعداد  10افزایش  بهگزارش اخیر پنتاگون 

جنسی گزارش شده در ارتباط با  تعرّضد رموا

درصدی  22قربانیان نظامی، و همین طور افزایش 

. نرخ داشتاشاره   1552تا  1551بین سال های 

برابر  ۳تا  1میان نیروی نظامی خشونت خانگی در 
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افراد غیرنظامی است، و نسبت بسیار کمی باالتر از 

از افراد خاطی مورد پیگرد یا تأدیب قرار می گیرند. 

 ایعشبسیار  زبدهیروهای ویژۀ ناین جرایم در میان 

ران نظامیان سمله چهار قتل مشهور ههستند، از جم

 ، کارولینای شمالی در سال«فورت براگ»در 

1551. 

باالتر و فراتر از خشونت علیه زنان  ،این خشونت

که نیروهای مسلح  غیرنظامی است و هرجایی

قر باشند رخ می دهد؛ می خواهد تسایاالت متحده م

عراق تحت اشغال امریکا باشد یا نزدیک پایگاه 

 اپن.ژهای نظامی امریکا در 

 را محقق ساخته اند زنان اصالحات مهمی

، زنان 23۲5ده ای زنان در دهۀ به دنبال جنبش تو

مهمی را در مبارزه علیه خشونت  رفرم های

محور ایجاد کرده اند. آموزش وسیع و -جنسیت

 به افزایش آگاهی پیرامون ،ین های تبلیغاتیپکم

و فشار بر نظام قانونی،  ،منجر گردیده این مسأله

قابل توجهی  به اصالحات ،آموزشی و پزشکی

 بحران تجاوز برای مرکزانجامیده است. هزاران 

، تلفن های اضطراری مضروب، پناهگاه زنان جنسی

خشونت خانگی دایر شده اند؛ برای قربانیان 

متخصصین پزشکی به طور معمول زنان بیمار و 

مورد بدرفتاری خود را معاینه می کنند؛ پلیس نیز 

اجباری در زمینۀ نحوۀ برخورد با قربانیان  یتعلیمات

 می بیند.

قانونی و حقوقی، شامل تعریف درجات  تغییرات

جنسی، حذف نیاز به شاهد در موارد مختلف تعرّض 

 کردن تاریخچۀ پیشینستثنی و م ،جنسی تعرض

جنسی قربانیان به عنوان شواهد می شود. در سال 

شورای ملی قضات دادگاه جوانان و » 2331

 در مورد خشونت خانگی را قوانین ایالتی« خانواده

 منتشر کرد. وبه عنوان الگ

ک برای ی ل ها آکسیون خیابانی و فشار شدیدسا

قانون خشونت علیه »قانون فدرال، با تصویب 

به اوج خود رسید. این قانون  2332به سال  «زنان

که امسال نیز منتظر تصویب دوباره است، توجه 

معطوف و به این  ،محور-ملی را به جرم جنسیت

ۀ قضایی وجهحکومتی  نهادهایمسأله در تمامی 

 می دهد.

یا  کار گروه هاائتالف ها،  از االت،بسیاری از ای

پایان دادن به برای  درون سازمانی برنامه های

، 233۳. در سال برخوردار هستندخشونت علیه زنان 

تحت دست کم یک  «در بستر زناشوییتجاوز »

ایالت به جرم  05جنسی، در  تعرضبخش از قوانین 

اه م» برای خود یک تبدیل شد. ایالت نیویورک

 دارد و وب سایت« آگاهی نسبت به خشونت خانگی

فهرست مبسوطی از  نیز رسمی دفتر دیوان عالی
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حقوق و منابع زنان را دربر دارد. امسال عالی ترین 

دادگاه ایالت نیویورک حکم داد که زنان نباید 

حضانت فرزندان را تنها به خاطر آن که کودکان 

به دست شریک خود شتم آن ها  شاهد ضرب و

 بوده اند، از دست بدهند.

برای زنان  در سطح جهانی نیز گام هایی مترقی

میۀ جهانی حقوق بشر در وجود داشته است. اعال

له در ، برابری کلیۀ انسان ها را، از جم2322سال 

و خواهان ممنوعیت  نمود اعالمارتباط با جنسیت، 

شکنجه یا برخوردهای تحقیرآمیز شد. مجمع 

 233۳در سال  متحدد می سازمان مللعمو

 را به عنوان «اعالمیۀ محو خشونت علیه زنان»

برای راً منحصن المللی حقوق بشر ینخستین ابزار ب

ن . ایتصویب کرد ،با خشونت علیه زنانبرخورد 

یون کنوانس»الگویی بود برای سایر اقدامات نظیر 

بین امریکایی منع، مجازات و ریشه کن نمودن 

ق کنوانسیون افریقایی حقو»، و «یه زنانخشونت عل

چهارمین کنفرانس جهانی «. »بشر و مردمان

حذف تمامی  ،در پکن 2330در سال « پیرامون زنان

 21به عنوان یکی از را اشکال خشونت علیه زنان 

 دربرمی گرفت.هدف استراتژیک خود 

ثریت یط اکا وجود تمامی این بیانیه ها، شراالبته ب

 همچنان تیره باقی مانده است. عظیم زنان جهان

تهدیدی دائمی در برابر  سرمایه داری،

 اصالحات

 -در جهان اقتصادی تحت سلطۀ سرمایه داری

، بر زنان اخصستم  -تولید برای سود خصوصی

دائمی همۀ  ارعاب و ناامنیبنیانی اقتصادی دارد. 

، امکان زندگی شخصی خوددر  گروه های مردم

به آرامی هتر زندگی را سازماندهی برای شرایط ب

 می فرساید.

بنابراین هر دستاورد حقوقی زنان تحت نظام 

سرمایه داری، زیر یورشی بی امان است. به ازای 

 نشینی وجود دارد.ب قهر موفقیت، یک ع

 «ن توسعۀ مسکن و شهردپارتما»به عنوان مثال 

(HUD) یاطالعات دقیق نیاز دارد که اکنون 

قربانیان ناهگاه های از پ مضروب،دربارۀ زنان 

دریافت می را  HUDخشونت خانگی که بودجۀ 

کنند، گردآوری شود. این اطالعات به شکل 

سایر آژانس های  دیجیتالی درآمده و در اختیار

هزار زن هر سال از  255حکومتی است. بیش از 

تأمین مالی می کند،  HUDپناهگاه هایی که 

 استفاده می نمایند.

در  «یت فردی، کار و خانوادهقانون ترویج مسئول»

 20۴، است سنا مجلس نون درکاکه ، 1550سال 

و وادار « ازدواجترویج » به منظور را میلیارد دالر
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های پایین، مشاغل دزنمودن زنان به پذیرش دستم

ها کردن کودکان در مهدهای آینده، ربدون 

هزینه خواهد کرد. حکومت درحال صرف  مناسبنا

الر بر روی ترویج ازدواج میلیون د 255بیش از 

سایر برنامه های  بودجۀ است، و در این میان از

 می زند.اجتماعی 

رای ب کاریهیچ گونه « ترویج ازدواج»این قوانین 

 اشتتأمین خانواده ها با دستمزدهای مناسب، بهد

د. نری از کودکان انجام نمی دهاه دو درمان یا نگ

در عوض مشوقی هستند برای ورود زنان به 

 اشند.یا بی ثبات ب آسیب زنندهمناسباتی که شاید 

ضدیت با امپریالیسم و مبارزه علیه 

 سکسیسم

حجم عظیم مشکل خشونت علیه زنان در سرتاسر 

جهان، از جمله در پیشرفته ترین  کشورهای سرمایه 

جرم نه اتفاقی است داری، نشان می دهد که این 

 ستا یک ابزار ستم بلکه ؛نه متعلق به یک فرد

 .برای مطیع نگاه داشتن زنان

خشونت جنسیتی در ایاالت متحده، این پیشرفته 

ترین دولت سرمایه داری جهان، از لحاظ 

و جنگ، خشونت،  از ایدئولوژیک نماد تجلیل

نگ ایاالت همذکری است که بر فر« قهرمان»

و جنگ  متحده غالب است. توسعه طلبی

ن جا و ایدر  را استثمار و مصایب زنان ،پریالیستیام

 شدت بخشیده است.دیگر کشورها 

مهمی را در حوزه های  رفرم های ،جنبش زنان

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دست آورده است. 

هر پیروزی به این دلیل محقق شد که زنان و 

و نهادهای قانون  آمدندمتحدین آن ها به خیابان ها 

 را تحت فشار قرار دادند.گزار، دادگاه ها و پلیس 

در جامعۀ طبقاتی دارد.  ریشه ،ستم بر زنانلل ع

مبارزۀ کنونی برای برابری و آزادی زنان از خشونت، 

ز مبارزه ا جدایی ناپذیرمبارزه ای بین المللی و جزئی 

ر دعلیه امپریالیسم و جنگ است. تجدید فعالیت 

ی سرمایه واکنش به جنگ عراق و جهانی ساز

ر تحد شدن دداری، فرصتی فوق العاده است برای م

مبارزه علیه ستم بر زنان، استثمار سرمایه داری و 

 میلیتاریسم.

 1550ژوئن  2

http://www2.pslweb.org/site/Ne

ws2?page=NewsArticle&id=110

91&news_iv_ctrl=1044 
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 «معنای مارکسیسم»پال داماتو، فصلی از کتاب 

 باران رادترجمه: 

 ولد و زاد -بازتولید نیاز دارند  و به تولید جوامع همۀ

 یدتول بیولوژیکی های جنبه که حالی در ها. گونه

 دربارۀ این را اما ،بود نکرده تغییر اواخر، این تا مثل،

 یعنی را در خود جای داده، مثل تولیدکه  ینهاد

 ،های مشاب به شیوه عموماً. گفت توان نمی ،خانواده

ته گذش بهرا  داری سرمایه روابط مدرن اقتصاددانان

 مدافعان ، در مقاماز این رو ،دانند معطوف می

 مرد، کی از متشکل تغییرناپذیرِ ، واحدهسته خانوادۀ

را به گذشته  سگ یک و ،چند کودک زن، یک

طور که  آن هسته، ۀخانواده این د.نمی دهنسبت 

 را امور «طبیعی» نظم کنند، می استدالل آن ها

 یک خانواده که است این حقیقت. دحفظ می کن

در  خاًتاری و ،بیولوژیکی واقعیت یک نه ،است نهاد

 کردهییر تغ تولید به شیوه ای دیگر از یک شیوۀگذر 

 ورطه ب ،نیز جامعه در زنان وضعیت از این رو، .است

 .است تغییر شدهدستخوش  ،توجهی قابل

 سرشت برآمده ازرا  جنس دو بین روابطباور رایج، 

 زن در مقامو  در مقام نان آور مرد تغییرناپذیر

پیوسته چنین  نتیجه در-می دانددهنده  پرورش

 زن نقش نگاه به این اما. ماندخواهد  چنینبوده و 

 زا بسیاری در. دکن نمییید أت تاریخی شواهد را

 از فراترمولد  کار درزنان  ،اطبقاتیپیشجوامع 

چنین  درسهیم بودند.  و خانه داری کودک پرورش

 تقسیم جنسیتی شدید کار حاکم بود. جوامعی،

آن ها را  که راغب بودند کارهایی انجام به مردان

. برای مثال شکار: از محل سکونت دور می کرد

رهای کا انجام به تمایل به خاطر باروری زنان،

 ریشۀ آوری جمعمانند  خانه را داشتند: به نزدیک

 ختپ و لباس و پوست تهیه ها، توت انواع و گیاهان

 انزن ،باغبانینخستین جوامع  در آن، از پس. پز و

 برداشت و کاشت به آوری جمع از طبیعی طور به

 ،سردبه استثنای روزهای  مورد، دو هر در. رسیدند

 یغذای مواد تهیۀ اصلی منبعتنها  شکار آن در که

 و آورندگانجمع  عنوان به زنان نقش بود،

 رت مهم مردان شکار از گروه بقای برای کشاورزان

 .بود

ی گروه حیات بقای برای زنان کار بدین خاطر که هم

 صادیاقت یاجبار این که مناسبات دلیل بههم  و بود

 مردان از متفاوت کارهایی انجام ،اشتند وجود هنوز

 از بسیاری در مقابل، در مردان نبود. ستمبه معنای 

قدرت تصمیم گیری نهایی در  شده، گزارش موارد

، تصمیم به جنگ فرماندۀ انتخاب نمواردی چو

 این. با زنان بود ،ازدواج متارکۀزمان  ،جنگ

ه بی بنیان را ک و کودکانهاین استدالل واقعیات، 

در هم  ،قدرت مردان می داند را دلیل ستم بر زن

باید ز نی کودکان استدالل، این اساس بر می شکند.

 با .می گرفتندبزرگساالن قرار  ستم تحت همواره
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 رد نسبی آزادی با برخورداری از کودکان ،حال این

 بحث نظریۀ این چه آن. رشد می کردند جوامع این

این است که مردان به زنان  ،می رسد به آن برانگیز

و برای هیچ چیز  نندمی توا چون کنندستم می 

 .ی نداردتوضیح

 یجنس روابط پیشاطبقاتی، جوامع از بسیاری در

 عاری از حس حسادت و و غالباً تر آزادانه بسیار

 روابط باامروز  کهاست  گی واره شئو  مالکیت

 مادرگاهیجوامع  اغلب در. است عجین جنسی

ادر منیای از را تبار  که  تبار مادرو  )ماتریلوکال( 

 ،از ننگ ترس بدون مردان وزنان ، می پندارند

را  ازدواج از قبلنامحدود  جنسی آزادانه روابط

کار  و باروریتوانستند  می زنان .تجربه می کردند

ن تفاوتی بی جوامع که آن چرا ،درآمیزندتولیدی را 

 قائل نبود. این دو

ساکنان جزایر  ،مردم نگار ،مالینوفسکیبرونیسالو 

 سال دررا  مالنزی غرب شمال در تروبریاند واقع

 ای قبیله جامعۀ این در. مورد مطالعه قرار داد 2313

 یلهقب زندگی در توجهی قابل سهم زنان» تبار، مادر

آیین  اقتصادی، نقش رهبری در بخش ،دارند ای

 آداب تمام عمیقاً که یتیواقع -جادوگری و ،ها

را تحت تاثیر  ازدواج نهاد همچنین وحیات جنسی 

 خاطر نشان می کند مالینوفسکی «.قرار داده است

 ،ندبزرگ می شو بزرگساالن اجبار بدون کودکان که

 «اخالقی غیر و طبیعی غیر»تروبریاندها  نزد اجبار

 های کنجکاویرنددا اجازه کودکان» .جلوه می کند

او  «.کشف کنند شرم و ترس بدون را خود جنسی

 دخالتزندگی جنسی کودکان،  در» می نویسد

 «.بزرگترها به چشم نمی خورد

دستخوش  زنان وضعیت طبقاتی، جامعۀ ظهور با

 دیکلی نقش زنان جمع آورنده، در مقام،. تغییر شد

نباتات ایفا می بومی سازی  توسعۀ و کشف در

 واروکای مانند ،باغبانی جوامع از بسیاری در و ،کردند

 عالی در جایگاه زنان وضعیت نیویورک، شمال در

 گینسن کار ومی کردند  شکار مردان. ماند باقی خود

 ماا ،را انجام می دادند کاشت برایزمین  پاکسازی

را به عهده  محصوالت پرورش و کاشت زنان

 کردن اهلی و گاوآهن سنگین اختراع. داشتند

 کارگرانبه  مردان. داد تغییررا  شرایط حیوانات

 میقدی نقش دلیل به و ،ندشدبدل  کشاورزی عمدۀ

 اهلی یتمسئول همچنین ،شکارچی مقام در خود

 به مردان،. را از آن خود کردند حیوانات کردن

ن از ای و ،شدند چیره تولید ۀحوزبر  دیگر، عبارت

یا  ،را در اختیار گرفتند جامعه مازاد ثروت رهگذر

 ۀجامع ظهور به خاطر مردان، از برخی دست کم،

 ندۀده نشانبه قول انگلس این  دولت. و طبقاتی

و در عین  «زن در جهان جنس تاریخی شکست»

 یتیلقا به دستانقیاد اقتصادی اکثریت مردان  حال،

 . بوداز مردان ثروتمند 

 یتمالک ،کردن حیوانات اهلی و کشاورزی توسعۀ با

 انسازم یک عنوان به خانواده. پدیدار شد خصوصی

ن تعیی خانواده مرد طریق از تبار آن در که مردساالر
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یافت که میراث پدر را  توسعهبه شیوه ای  می شد

 رهمس تک خانوادۀ در. برای فرزندان تضمین کند

ا نه ام انتظار پاکدامنی داشتند زنان از مردان ،جدید

یز را ن خانه قلمرو انمرد» نوشت انگلس. برای خود

 شهوت بردۀ، شد تحقیر و برده زن، اشغال کردند،

 «تولید مثل. برای ابزاری اًصرف مرد،

 امعۀبا ظهور ج تنها نتیجه در، کار یتجنس تقسیم

 عدادت که زمانی ،یافت ستمگرانهدامنه ای طبقاتی 

در دست را  کشاورزی مازاد کنترل مردان از اندکی

 یا ردهب به بخت تیره مردان بیشتر و زنان. گرفتند

 دجدی حاکم طبقۀ ادیتحت انقو  ندشدبدل  سرف

در کنار تربیت  زنان مردساالر، خانوادۀ در. درآمدند

 خانواده یبقا برای یمختلفکودکان، کارهای 

 اما .را بر عهده داشتند ( غیره و شیردوشی، کاشت،)

ا در پی ر تکنولوژیکی تغییرات داری سرمایه توسعۀ

وخ کرد منس کمابیش را کار یتجنس تقسیم که آورد

 .آوردفراهم  زنان کامل رهایی برای را شرایط و

 وینسنت کولو

 برگردان: آرام نوبخت

 «تلویزیون مرکزی چین»بهاری برنامۀ جشنوارۀ 

(CCTVبه مناسبت سال نوی چینی ) ًظاهرا ،

پربیننده ترین برنامۀ تلویزیونی جهان است. این 

کانال  دولتی به طور  223 ازبرنامه به طور زنده 

د ، با وجوآن زنده پخش می شود و شمار بینندگان

میلیون  ۴55کاهش طی سال های اخیر، بیش از 

 نمایشی چهار ساعت برنامۀ. این برآورد می شودنفر 

به شکل شرم آوری سکسیستی است.  ،و نیمه

فوریه روی آنتن  22برنامۀ امسال که در تاریخ 

قوق فعالین ح اتنظردر  اترین جایگاه ر، پایینرفت

که در شبکه های  از کاربرانیزنان و بسیاری 

اما شدیداً تحت کنترل چین  ،اجتماعی وسیع

 به خود اختصاص داده است.صحبت کرده اند، 

جشنواره به طور شرم آوری به تبعیض و تمسخر »

ما را  زنان دست زد. آیا کارگردان های برنامه دارند

زمانی که زنان مجبور بودند ی، راتوبه دوران امپر

این تنها  (2) «ند، باز می گردانند؟دپاهای خود را ببن

 خشپ البنبه د آکنده از خشمیکی از هزاران نوشتۀ 

)نسخۀ چینی  Weiboنوارۀ امسال در برنامۀ جش
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 ،شبکۀ توئیتر( بود. یک طومار اعتراضی فمینیستی

اد ببه « زهرآلود»به عنوان برنامه ای این برنامه را 

انتقاد گرفته و اشاره کرده است که در این برنامه 

تعداد قطعات کوتاه کمدی که زنان را دست می 

د رمورد نبوده است. زنان مج 25ر از تاندازد، کم

نشان داده شدند و زنان کارمند به « ماندۀ غذاپس»

)کسانی که آماده اند برای « زندختران تیغ»عنوان 

خواب کارفرمایان خود داخل رخت ی شغلی، بهارتقا

 هم شیرجه بروند(. 

اضات شاهدی زنده از ظهور نسل جدیدی راین اعت

گی نزن در چین است که علیه خشونت خا از فعالین

و تبعیض در بازار کار دست به اعتراض می زنند. 

را  اعتراض خودفعالین فمینیست  ،در چندین شهر

با اشغال توالت های مردانه برای جلب توجه عموم 

به نبود تسهیالت و وجود صف های طوالنی تر 

نشان داده اند. باید به یاد داشت که این برای زنان 

موارد تحت یک دیکتاتوری سفت و سخت پیش 

 د که به سرعت هر اعتراضی را خفه می کند.ومی ر

ارۀ ساالنۀ تلویزیونی، پرده از وخشم و انزجار از جشن

دارد. عقب رانده  تری برمیمشکل به مراتب بزرگ

شدن موقعیت اجتماعی زنان، خود بخشی از تثبیت 

 ، همراه باضد انقالب چین در سطحی وسیع تر

جایگزینی برنامه ریزی دولتی با سرمایه داری و 

بازسازی نابرابری شایع میان فقیر و غنی، شهر و 

 شرق و غرب کشور است. مناطق  و ،روستا

 گسترش شکاف درآمدی

رد خاطر نشان ک ،یسندۀ فمینیستلیژیا ژانگ، نو

ز دهۀ سیتی اش نابرابری جنیاقتصاد بازار به افزا»

سایت )وب« به این سو انجامیده است 2335

China File ،22  1522ژوئن.) 

این امر در گسترش شکاف درآمدی میان زنان و 

مردان بازتاب یافته است. تحولی که مغایر با روند 

 هک ، هرچندتمزدیبین المللی کاهش اختالفات دس

 تفع نمی کند، بوده است.زنان را من هم هنوز

طبق آمارهای رسمی، زنان شهری چین در سال 

درصد از  ۴۲0۳، به طور متوسط معادل با 1525

 ۲2عواید مردان درآمد داشتند، رقمی که نسبت به 

کاهش نشان می دهد. در  2335درصد در سال 

درصد از  0۴مناطق روستایی، دستمزد زنان تنها 

 دستمزد مردان است. 

زنان کارگر یقه سفید، با دیواری از رویکردهای 

 بعیض آشکار رو به رو هستند. حتیسکسیستی و ت

( تصدیق می 1520فوریۀ  15« )نیویورک تایمز»

در ادارات، برابری طلبی دوران »کند که 

ی جای خود را به سکسیسم آشکار داده سوسیالیست

سطۀ قانون تقویت شده د به واراو در برخی مو
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نی ینیست چیاین روزنامه به نقل از یک فم«. است

بود ان بهنجایگاه ز»سد: یوبه نام فنگ یوآن می ن

 .«نداشته، و در برخی موارد پسرفت داشته است

حقایقی که روند منفی را به تصویر می 

 کشد:

 ۴3نشان می داد که  1525در سال  پژوهشی* 

، درصد از کارفرمایان در زمان استخدام کارمندان

سیتی را با وجود غیرقانونی بودن اعمال جن وطیشر

به کرات می توان  ،غاتیمی کنند. در زمینۀ تبل

ا فقط ی« مرد برای متقاضیان تنها»مانند  را عباراتی

 مشاهده کرد.« ن جذابابانو»

* مشارکت زنان در نیروی کار چین با توجه به 

معیارهای بین المللی باال است، اما سهم زنان 

درصد )دو دهۀ  ۲۲شهری از اشتغال، از بیش از 

 درصد تنزل یافته است. ۴2گذشته( به 

* سند مالکیت زمین های کشاورزی روستایی 

تر از یک اساساً در دستان مردان است، تنها کم

دادها شامل نام همسران مردان می پنجم این قرار

زنان اغلب دست خالی باقی  ،شود. در مواقع طالق

 می مانند.

* یک میلیون چینی هر ساله برای جراحی زیبایی 

به کرۀ جنوبی می روند، این عالوه بر افرادی است 

هزار کلینیک در چین مورد عمل  05که در بیش از 

جراحی قرار می گیرند. در پکن، دانش آموزان سال 

صد رد 25بیش از  ،دانشگاهآخر مقاطع متوسطه و 

ی پالستیک را تشکیل می دهند، حبیماران جرا

تردید به فشار شدید در بازار کار از موردی که بی

در  ردف ملزومات ظاهر فیزیکی بر وسیع تکیۀطریق 

 تبلیغات شغلی پیوند دارد.

تبعیض علیه زنان در بازار کار، با وجود غیرقانونی 

بودن، اکنون شایع و بسیار آشکار است. کارفرمایان 

به ندرت از تبلیغات شغلی آشکارا سکسیستی خم 

به ابرو می آوردند، چرا که چنین رویکردهای 

سال  وهشژقبولیت اجتماعی یافته اند. پم ،ارتجاعی

 ، نشان می داد کهپکندر « خلقدانشگاه » تۀگذش

منتها از سوی  ،یکسان شغلی یک رزومۀ وقتی

کاریابی ارسال می  بنگاه هایبه ، جنس مخالف

شود، شانس فارغ التحصیالن مرد برای مصاحبه 

درصد باالتر از فارغ التحصیالن زن است. این  ۳301

رقم برای فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی به 

ای،  یافت. مانند هر جامعهمی د افزایش درص 0۳

ه از باال، از سوی رچنین رویکردهای جنسیتی هموا

که نمونۀ آن را می  سرچمشه می گیردقشر حاکم 

  توان در برنامه های جشنوارۀ سال نو در

CCTV .چین « روزنامۀ خلق»مشاهده کرد

رد منتشر ک« منظره ای زیبا»تصویری را با عنوان 

مین کنگرۀ 22کار در  را مشغولکه زنان میزبان 
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نمایش می  1521حزب کمونیست حاکم در سال 

داد. پیام روشن این تصویر این است که زنان دکور 

 ینی هستند، درحالی که مردان تصمیم می گیرند.ئتز

 انقالب و ضدّ انقالب

برنامه ریزی دولتی، نقش  در دورۀ مائوئیستیِ

 ،تردهگسکه با وجود جنبۀ منفی بروکراسی  -دولت

مشاغل را به همۀ افراد تخصیص می داد و بنابراین 

به عنوان عامل کاهندۀ شکاف میان کار، دستمزد و 

جایگاه اجتماعی مردان و زنان ایفای نقش می 

شرمانه ای می شد. مانع چنین تبعیض بی -کرد

همراه با مالکیت دولتی و تنظیم مقررات، فشار 

های  اجتماعی عظیمی برای دور ریختن روش

پدرساالری هم از سوی زنان وجود -کهنۀ فئودالی

داشت که انعکاسی از یک جریان فمینیستی قابل 

توجه در میان طیف چپ چین بود، و هم از سوی 

، حکومت مائو 2305رادیکالیزه شده. در سال  مردم

ازدواج اجباری و نظام ازدواج موقت را ممنوع کرد 

اخت. این تر سو طالق را برای هر دو جنس راحت

تکانی های حکومت درحوزۀ ترین خانهیکی از مهم

 بود که تا آن موقع انجام شده بود.روابط زناشویی 

نشد  نجراین تغییرات به برابری کامل برای زنان م

نمی توانست به  تیسو برخالف ادعای حزب کمون

توصیف شود. اما با وجود « سوسیالیسم»عنوان 

امری که برای  -یت استبدادی مائومحاک

 -به شمار می رودسوسیالیسم واقعی یک ارتداد 

یک اقتصاد برنامه ریزی شده و دولتی،  حیاتیوجود 

باز کرد که اکنون ضدّ  سوی رهایی زناندر را به 

انقالب سرمایه داری در تالش برای بستن آن 

 است.

 داراتبه مراتب بدتر از ا تبعیض جنسیتی در کارخانه

وهشی بر روی بیش از یک میلیون آگهی ژاست. پ

استخدام اینترنتی، نشان می داد که در مجموع 

ت های یوها علناً اول بیش از ده درصد از آگاهی

م برای مشاغلی که به قجنسیتی داشتند، این ر

درصد می  1۳نیاز داشتند، به  دانشگاهیتحصیالت 

 رسید.

 زنان کارگر

چه اداره، با فشار زنان شاغل چه در کارخانه و 

، انجام «عدم بارداری»غیرقانی برای امضای بند 

تعهد به عدم داری و حتی امضای راآزمایش های ب

زمانی که یک کارگر زن  رو به رو می شوند. ازدواج

باردار می شود، کارفرما اغلب او را به کار دشوار و 

ناراحت، یا ساعات طوالنی وامی دارد تا او را وادار 

این نگرانی وسیعاً وجود دارد که شغل کند. به ترک 

از سوی  «سیاست تک فرزندی»اخیر  عدیلت

برای اجازه به زوجین شهری در جهت  حکومت

زنان را به برخوردی از فرزند دوم، می تواند عمالً 

عقب براند و تبعیض را در بازار کار افزایش دهد. 
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در کارخانه ها بیش از ادارات آزار و اذیت جنسی 

. در یک به چشم می خورد ،مندان یقه سفیدکار

مرکز زنان کارگر »از سوی  152۳پژوهش در سال 

درصد از زنان کارخانه در گوآنگژو  ۲5، «آفتابگردان

گفتند که آن ها مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند، 

 گزارش با خوددرصد از تماس ناخواستۀ بدنی  ۳1

م های درصد تماس های تلفنی یا پیا 10دادند و 

 رکیک دریافت کرده بودند.

با این حال همان طور که اعتصابات سال گذشته 

نشان می دهد، زنان کارگر کارخانه هر چیزی 

که  یزنبورهای کارگر پست آن هستند به جز

مار ن شدکارفرمایان تصور می کنند. با دو برابر ش

، زنان 152۳نسبت به  1522 اعتصابات در سال

به صدر بسیاری از مبارزات و به خصوص  کارگر

این  .وارد شدند مبارزات یک سال پیش یوئه یوئن

ترین اعتصاب چین در طول سه دهۀ مورد بزرگ

درصد از  ۲5 ،گذشته بود و زنان کارگر کفش سازی

که  ارنیروی اعتصاب را شکل دادند، و این برداشت 

و تری از همکاران مرد خود دارند محآن ها ارادۀ کم

ن دلیلی برای ای ،اخیر تغییر و تحوالتبا کردند. 

بینی عظیم داریم که جنبش نوپای زنان چین خوش

با مبارزات درحال ظهور طبقۀ کارگر پیوند  می تواند

ست ا قادررا بسازد که نیرویی  و از این طریقبخورد 

 و را سرنگون نظام موجود یک بار و برای همیشه

  ن کند.ویراریشه های ستم بر زن را 

http://chinaworker.info/en/2015/

03/04/9655/ 

 در چین باستان که با و ارتجاعی سنتی دردناک( 2)

بستن پاهای دختران جوان، باعث تغییر شکل و 

ک شدن پاها تقریباً به اندازۀ پاهای یک چکو

عروسک می شدند. این رسم در میان رقاصان دربار 

در طی دورۀ پنج سلسله و ده پادشاهی  باالطبقات 

، اما امپراتوری چین )قرن دهم یا یازدهم( برخاست

ۀ سونگ گسترش یافت و نهایتاً به در دورۀ سلسل

، یرسمی شایع در میان همه، به جز اقشار پایین

مبدل شد. بستن پاها، به عنوان وسیله ای برای 

نمایش موقعیت و جایگاه برجسته شد )زنان از 

 هایخانواده های ثروتمند که اصوالً نیازی به کار

ردند( چنین می ک نداشتند، مستلزم به کارگیری پاها

و به این ترتیب به عنوان نماد زیبایی در فرهنگ 

هایتاً از اوایل ن حاکم چین جای باز کرد. این رسم

 مترجم -ده شدهقرن بیستم خشکان

 

 

 

 

 

http://chinaworker.info/en/2015/03/04/9655/
http://chinaworker.info/en/2015/03/04/9655/
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 جس اسپیر

 نوبخت مبرگردان: آرا

ماری شروی شانه های زنان بی ،زنان کنونی جنبش

 ،در تمامی اشکال آن ،که علیه ستم ایستاده است

به اصالحات قابل توجهی نیز دست مبارزه کردند و 

ش تا جنب گرفته یافتند. از جنبش سقط جنین

ی، زنان در صف اول مبارزه نکارگری و حقوق مد

رزا »برای حقوق تمام مردم تحت ستم بوده اند. این 

)و دیگر زنان سیاهپوست پیش از او( بود  «پارکس

 گومریشدۀ مونتکه در اتوبوس های تفکیک

مرد  کآالباما( از دادن صندلی خود به یایالت )

رد و همین جرقه های جنبش کسفیدپوست امتناع 

بود  «مادر جونز». این نمود حقوق مدنی را روشن

که علیه کار کودک در اوایل قرن بیستم اعالن 

باعث شد که چشمان یک ملت به جنگ کرد و 

با یک چنین سنتی است  روی این موضوع باز شود.

ارزه برای حداقل دستمزد بممسیر  ،که زنان امروز

 پیش می برند.را  در ساعت دالر 20

دو تن از  ،«رشِکارولین دورُ»و  «مارتینا فلپس»

نخستین کارگران فست فود بودند که از محل کار 

سیاتل بیرون رفتند و دست به اعتصاب  درخود 

، پس از پیروزی در کرسی «کشما سوآنت»زدند. 

را در « Now 15» موسوم به شورای شهر، کارزار

 ،دالر در ساعت 20حمایت از حداقل دستمزد فدرال 

ه های جنبشی را به راه انداخت. همۀ این ها جرق

 ل به نخستین شهرکه شاهد بود سیاتروشن کرد 

 20که حداقل دستمزد  می شودبزرگ کشور تبدیل 

تصویب می رساند.  به دالر را درست یک سال بعد

این پیروزی به دنبال دهه ها شکست جنبش 

و بیانگر قدرت یک کنش  رسیدهکارگری از راه 

 ست.ا نو روش افته حول یک مطالبۀ شفافیسازمان

بنی م «وال مارت» فروشگاه زنجیره ای بیانیۀ اخیر

میزان پرداختی به  152۴بر این که تا فوریۀ 

دالر در ساعت نخواهد  25تر از کارگران آن کم

هزار کارگر در  055افزایشی برای بیش از  -بود

نشانۀ دیگری است از این که  -سطح کشور

کارگران با ورود به مبارزه، دستاوردهای ملموسی 

 ایجاد می کنند. جمیعت نیروی کاربرای کل 

 نابرابری درآمدی

اگرچه ایاالت متحده درحال تجربۀ یک بهبود 

اما رکود عمیق است. بسیاری مردم  اقتصادی است،

زیر بار سنگین بیکاری، چنان به مبارزه در هم

و  ،زدهای نابرابر یا پایینماشتغال ناکافی، دست

به مبارزه ادامه می  ،معیشت دهزینه های روبه رش

کارگران با دستمزدهای پایین  اکثریتِ ،دهند. زنان

؛ زنان اکثریت کارگران محرومی را شکل می دهند
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در ساعت، یعنی به  سنت 2۳و  دالر 1هستند که 

از حداقل دستمزد، دریافت می کنند؛ تر مراتب کم

حت ت، تناسبیبه همین دلیل زنان به شکل بی

 تأثیرات سوء قرار داشته اند.

دالر  20حقوق محیط کار و تعیین حداقل دستمزد 

در ساعت برای کارگرانی با حقوق پایین که 

شان را زنان تشکیل می دهند، به شکل اکثریت

ی ی و نیروشرایط اقتصاد به بهبود قابل توجهی

اگر گروه های  کمک خواهد کرد.اجتماعی زنان 

جریان اصلی حقوق زنان و اتحادیه های کارگری 

تر دالر را به مبارزۀ وسیع 20بزرگ مبارزه برای 

علیه تبعیض جنسی پیوند می دادند، در آن صورت 

دالر،  20هر دو مبارزه تقویت می شد. مباره برای 

کارگر با ن مستلزم وحدت میان زنان و مردا

دستمزدهای پایین است که مشغول نبرد با یک 

دشمن مشترک هستند: شرکت های بزرگ. این 

وحدت می تواند گامی بزرگ به سوی غلبه بر 

باشد که سرمایه داری بر ما تحمیل  یشکاف های

 می کند.

نابود کردن ریشه های تبعیض جنسی و 

 خشونت علیه زنان

و خشونت علیه  نابرابری های میان مردان و زنان

زن، از این ایدۀ عمیقاً جاافتاده نشأت می گیرد که 

زنان، مایملک مردان هستند، برای ارضای نیازهای 

مردان وجود دارند و باید وابسته به مردان و مطیع 

از نقش زنان در میراث  آن ها باشند. این ایده ها

بازتولید و مالکیت در جوامع طبقاتی سرچمشه می 

که  کودکانی ولد و به زاد ،جنسی زنانزندگی  گیرد.

دارایی مرد را به ارث خواهند برد، تقلیل می یافت، 

و زنان بنابراین خود به عنوان مایملک نگریسته می 

 شدند.

ستم اقتصادی بر زنان، خود متضمن این خشونت 

-ساختاری است. دلیل شمارۀ یک این که زنان هم

ین ند، اچنان با شرکای پرخاشگر خود باقی می مان

است که شرکای آن ها دسترسی این زنان به پول 

 توانایی به این ترتیب را تحت کنترل دارند و

اقتصادی برای فرار از این رابطه را برایشان باقی 

 نمی گذارند.

لیگ »از دانشگاه گرفته تا ارتش و منازل بازیکنان 

سی و خشونت نسبت به ، تعرض جن«ملی فوتبال

خشونتی که زنان  در رأس می است.زنان یک اپید

ن ای وسیع خودِسازی با آن مواجه می شوند، پنهان

ان و قربانیتر بر که به ستم بیش نهاد ها قرار دارد

 عنی؛ یرتکبین چنین اقداماتی می پردازنددفاع از م

یک فرهنگ زن ستیزی و ستم که باید درهم 

 شکسته شود.

ان و نطی سال های اخیر، نسل جدیدی از ز

در حال مبارزه و  ،معترضین به تبعیض جنسی
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ا ب ،. تجاوز جنسی در دانشگاه هاستمقاومت بوده ا

ررات خواهان مق ی کهاعتراض زنان و مردان جوان

ه رو رو ب هستند، تر برای قربانیانو محافظت سخت

 شده است. به خصوص

 بخشالهام CarryThatWeight# کمپین

ربانی قزنان برای پیوستن به همبستگی با یک 

به او کمک کنند که بتواند بار این تجاوز بود تا 

 این عدم پاسخگوییو  به دوش بکشدتجربۀ خود را 

دانشگاه را محکوم نماید. در سال دردآور از سوی 

رژۀ »، هزاران نفر در سرتاسر جهان در 1522

 شرکت کردند تا محکوم (slutwalk« )روسپی ها

 قربانیان را به چالش بکشند. شدن

ف تضعی برای تاریخ بارها و بارها نشان می دهد که

ایده های تبعیض جنسی، هیچ چیزی مؤثر تر از 

اتحاد زنان برای ایفای یک نقش کامل در جامعه و 

تولید و همین طور سازماندهی و مبارزۀ جمعی زنان 

 و مردان برای منافع مشترک خود نیست.

پیش از آن که زنان در طول جنگ جهانی دوم به 

 ، از آن هاراه بیابندشکل گسترده به مراکز کار 

انتظار می رفت که فرزندان خود را بزرگ کنند، 

 شریک نفوذآشپزی و نظافت انجام دادند و تابع 

خود باشند. از آن جا که جنگ به اکثریت عظیم 

 زکراخانه ها و مرمردان نیاز داشت، بسیاری از کا

کار بدون کارگر الزم باقی ماند، زنان برای نخستین 

دند. ش نیروی کارارتش زیاد وارد بسیار بار در تعداد 

به محض آن که جنگ تمام شد، بسیاری از زنان 

در محیط های کار باقی ماندند، شانه به شانۀ مردان 

د، نشان دادند که برابرند و در کنار مردان نکار کرد

دسته به  مزدهای بهتردستو برای شرایط کاری 

مبارزه زدند. این تجربه به تضعیف ایده های تبعیض 

جنسی در محیط های کار و جامعه به طور کلی 

یاری رساند، و هم بنیانی را برای جنبش زنان در 

 ییمیالدی ایجاد کرد و هم الگو ۲5و  ۴5دهه های 

برای چگونگی تداوم مبارزه برای پایان دادن به 

 تبعیض جنسی، تعرض جنسی و خشونت علیه زنان.

 ست آوردن حق واقعی انتخابدبه 

 رفچیزی بیش از صِ حقوق باروری و حق انتخاب،

وضعیت قانونی سقط جنین است. زنانی که هنوز 

استطاعت غلبه بر موانع پرهزینه ای نظیر سفر 

 ۲1، دوره های کلینیکترین نزدیکطوالنی به 

ساعتۀ انتظار و مشاوره های های اجباری که 

همگی می تواند مستلرم چندین روز مرخصی باشد، 

ندارند، از دسترسی به بهداشت باروری محروم شده 

 اند.

 سوسیالیست ها مدافع حق واقعی انتخاب هستند:

دسترسی همۀ زنان به مراقبت های رایگان و 

باکیفیت باال برای جلوگیری از بارداری و همین 

سوسیالیست ها  طور سقط جنین رایگان و ایمن.
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چنین خواهان تأمین هر آن چه زنان و خانواده هم

ها برای انتخاب زندگی نیاز دارند، هستند. بدون 

بت قار، مراقب رایگان از کودکان، متأمین اقتصادی

 مسکن وهای پزشکی، دسترسی به غذای سالم، 

آموزش مناسب، بسیاری از زنان احساس می کنند 

کافی  ت هایبشتوانه هستند و توانایی مراقپکه بی

 الزم برای پرورش فرزند را ندارند.

 سوسیالیسم یتعوموض

شر ب «دی ان ای»ستم بر زن، چیزی نیست که در 

به ثبت رسیده باشد. ریشه های مادی این پدیده، 

همان جامعۀ طبقاتی است که در آن زندگی می 

کنیم، و همان نظام اقتصادی سرمایه داری که برای 

بقای خود به چنین جامعه ای وابسته است. هرگونه 

ان تر برای زنبیش قوقاستراتژی با هدف کسب ح

ردن بدون دست ب و نهایتاً پایان دادن به ستم بر زن،

به ریشه ها قادر به پیروزی هایی ماندگار نخواهد 

 بود.

اما پرسش این است که بعد از نابودی ریشه ها، ما 

 چه چیزی به جای آن خواهیم کاشت؟

تحت نظام سرمایه داری، تصمیمات بر اساس 

هم صاحبان س -حداکثر کردن سود یک اقلیت ناچیز

ف وند. با تضعیاتخاذ می ش -و مالکان سرمایۀ مالی

تی، یمقاومت طبقۀ کارگر از طریق شکاف های جنس

نژادی، مذهبی و هویت جنسی، کارگران متقاعد به 

ل چنین شکاف هایی می شوند. با غلبه بر این تحمّ

شکاف است که ما می توانیم به طور مؤثری به 

ی ملموس سازماندهی و مبارزه برای پیروزی ها

سرمایه داری  دست بزنیم، ضمن آن که کل نظام

 را به چالش بکشیم.

از طریق مبارزۀ جمعی برای بهبودهای مشخص و 

دالر در ساعت، مراقبت  20حداقل دستمزد  -عینی

و آموزش رایگان کودک، مسکن و شغل شایسته 

این اعتقاد ما اعتماد به نفس و  -و غیره برای همه

را رشد خواهیم دارد که باید قدرت اقتصادی و 

سیاسی را از دستان مدیران ارشد شرکت های 

بزرگ قبضه کرد و آن را در دستان طبقۀ کارگر قرار 

داد.  به محض آن که قدرت در دستان طبقۀ کارگر 

باشد، یک جامعۀ سوسیالیستی دمکراتیک می تواند 

دی بر ات اقتصاساخته شود، و بدین ترتیب تصمیم

محیط زیست و نه و مبنای تأمین و رفع نیاز مردم 

ته گرف ،بر اساس حداکثر کردن سود عده ای قلیل

 خواهد شد.

 عیض جنسی و ستم بر زنبریشه های ت

، برای 23۲5و  23۴5جنبش زنان در دهه های 

رابر، بکار  ازایحقوق سقط جنین، دستمزد برابر در 

ئون زندگی، از ورزش شو برخورد برابر در تمامی 

گرفته تا محیط کار، به مبارزه دست زد و پیروزی 
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های قابل توجهی هم به دست آورد. با این حال 

این دستاوردها یک به یک درحال بازپس گرفته 

شدن هستند، به ویژه دسترسی به مراقبت های 

 .نازلباروری ایمن و با بهای 

 دانزنان، نسل جدیدی از زنان و مر قوقحمله به ح

جوان را به این سؤال واداشته که: چرا باید به مبارزه 

برای همان حقوقی ادامه بدهیم که مادربزرگ های 

ه تری بتر و بیشبیش ما به دست آوردند؟! زنانِ

مار ش ،زنان ؛دست پیدا می کنند مختلف مناصب

عظیمی از حرفه های بسیار تخصصی نظیر پزشکی 

تقریباً هر شاخه در می دهند، و  شکلی را سو مهند

تری دست یافته اند. ای که تالش کرده اند، به بر

نوز هستیزی تبعیض جنسی و زن پس چرا عقاید

 جان سختی می کنند؟

بسیاری را به این نتیجه رسانده که  ،این پرسش ها

 مردان نسبت به ویژۀ مشکل، پدرساالری و امتیاز

زنان است و در نتیجه راه حل، تغییر رویکرد مردان 

نسبت به زنان است، آن هم از طریق آموزش، این 

پایان خود  به امتیازات ویژۀکه مردان بیاموزند 

ی نقش ها ایفای ، و از طریق تشویق زنان به دهند

رهبری. اگرچه آموزش به مردان دربارۀ مسائل زنان 

نقش های رهبری گام های  یفایو تشویق زنان به ا

زنان در یک  مهمی به سوی متحد کردن مردان و

مبارزۀ مشترک برای رهایی مشترک است، ولی در 

را  االریواقعیت امر ریشۀ تبعیض جنسی و پدرس

 -هدف نمی گیرند. آن ها مردان را مقصر می دانند

ه و ن -در کارگران شکاف می اندازد این خود که

شرایطی که ایده های تبعیض جنسی و خشونت 

 را تولید می کنند. ساالرانهمرد

ی و پدرساالری چیست، و تبعیض جنسریشۀ 

چگونه می توان به طور مؤثر آن را از بنیان های 

جامعۀ بشری دور انداخت و به رهایی زنان دست 

 یافت؟

ت نیس« طبیعی»نابرابری میان مرد و زن یک امر 

که همواره وجود داشته و خواهد داشت. داده های 

باستان شناسی نشان می دهد که مردان و زنان در 

پیش از ظهور تمدن  -ول بخش اعظم تاریخ بشرط

عموماً  -که که خود با ظهور کشاورزی ممکن شد

به عنوان دو جنس برابر زندگی می کردند. پیدایش 

جامعۀ طبقاتی، و تقسیم جامعه میان کسانی که 

قۀ کارگران یا طب -برای گذران زندگی کار می کنند

ای رو کسانی که کنترل منابع مورد نیاز ب -کارگر

تولید را در دست دارند و از ثمرۀ کار کارگران زندگی 

درگذشته مالکان برده و اربابان فئودال،  -می کنند

عاملی بوده است که  -و امروز طبقۀ سرمایه دار

منتها نه بدون  درآیند.ان تحت انقیاد مردان زن

 مبارزه!
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 یاخ مردان و زنانی است که بریتاریخ تمدن، تار

بازپس گیری هر آن چه در دورۀ تکامل جامعۀ 

نترل عنی کیطبقاتی از دست بودند، مبارزه کردند: 

کامل و برابر بر ذخایر و منابع و نیروی تعیین آیندۀ 

خود. بنابراین پایان دادن به ستم بر زن، پیوند 

با مبارزه برای پایان بخشیدن به  دارد تنگاتنگی

اقتصادی تحت جامعۀ طبقاتی و برای یک نظام 

ه منفعت مردمی کو ادارۀ دمکراتیک بنا به  کنترل

. این چیزی است که با غلبه بر شکاف کار می کنند

 میان مرد و زن قابل تحقق است.

در مبارزه  232۳در سال  «هلن کلر»همان طور که 

 ی زنان گفت:أبرای حق ر

ها، برای شرکت ها، کشور برای ثروتمندترین»

ستثمارگران کار ابانکداران، سفته بازان امالک و 

اداره می شود. مطمئناً پیش از آن که بتوانیم زنان 

را رها کنیم، ما باید زنان  مردان را با هم آزاد سازیم. 

اکثریت بشر، کارگران هستند. مادام که مطالبات 

مالکیت و کنترل زندگی و معاش آن  -حق آن هابه

حقیر شمرده شود، ما نه می توانیم حقوق  -ها

 «.را ا داشته باشیم و نه حقوق زنانمردان ر

برای دامن زدن به یک مبارزۀ مؤثر برای جامعه ای 

درصدی ها باشد، جامعه ای که در  33که به نفع 

مزد برابر در ازای کار برابر، مراقبت های  زنان آن

 آزاد ویگان از فرزند، آموزش رایگان و دسترسی ار

برابر به مراقبت های پزشکی باروری دریافت می 

 یانرا در م ترین وحدتکنند، ضروری است که بیش

تمامی کسانی که تحت ستم این نظام هستند، یعنی 

 طبقۀ کارگر، به وجود آوریم. 

این مبارزۀ  انع در برابروترین مبزرگیکی از 

مشترک، بقایای سفت و سخت ایده های تبعیض 

، این ایده ها از آن رو مردان است دربارۀجنسیتی 

خرده  نبه مردا سیستم کنونی تقویت می شوند که

مردان به یک  وزنان  .بیش از زنان می دهد نانی

مبارزۀ دائمی علیه تبعیض جنسیتی در تمامی 

ه بر بیاز دارند. مؤثرترین روش برای غلاشکال آن ن

 .است انهمبارزۀ متحد و تبعیض، خودِ یداورپیش
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 نقش زنان در انقالب روسیه

 (Louise O'Sheaنویسنده:لوئیس اوشی )

منبع: سایت آلترناتیو سوسیالیستی 

(SocialistAlternative) 

 مترجم: نسیم صداقت

انقالب روسیه نه تنها زندگی زنان را دگرگون کرد، 

ربه ای به تبعیض جنسی بود که تا بلکه چنان ض

 آن زمان هرگز مشابه اش رخ نداده بود.

پیشرفت های زنان طی ماه های بعد از انقالب 

مانند سقط جنین رایگان برای  -232۲اکتبر

متقاضیان، قانونی بودن زندگی مشترک بدون ثبت 

دولتی، آزادی حق طالق، تضمین حمایت دولتی از 

 شان، لغو قوانین عدمزنانِ بی سرپرست و کودکان

مشروعیت کودک، دستمزد برابر، مرخصی زایمان 

برای تمام زنان، جرم زدایی کامل از همجنس 

گرایی، لغو سنّ بلوغ جنسی، امکانات اجتماعی 

سازمان یافته با بودجۀ دولتی از قبیل غذا خوری 

های عمومی، رخت شوی خانه ها و مهد کودک 

ز جمله اقداماتی ا  -های  سراسری و رایگان دولتی

دهه هنوز هیچ  3است که تا همین حاال بعد از 

 دولتی نتوانسته به انجام کامل همۀ آن نائل شود. 

اما این پیروزی ها، با همۀ پیشرو بودن شان، فقط 

قسمتی از داستان هستند. تغییر در موقعیت و درک 

زنان جامعۀ روسیه به خاطر شرکت توده ای آنان 

ر مبارزۀ انقالبی علیه رژیم تزاری در کنار مردان و د

و کارفرمایانی بود که زنان را محکوم به کار در 

 شرایط غیرانسانی و تبعیض جنسی کرده بودند. 

تحول عظیم در رویکردها و عملکردها که نتیجۀ 

اجتناب ناپذیر به دست گرفتن کنترل دمکراتیک 

جامعه از سوی طبقه کارگر بود، این اظهار لنین را 

می کند که گفته بود انقالب ها، در بطن خود،  تأیید

این زنان کارگر بودند که «. جشن زحمتکشان اند»

را زدند. زنان کارگر بدون  232۲جرقۀ انقالب فوریۀ 

این که شبیه رفقای مردشان محتاطانه عمل کنند،  

در روز جهانی زن دست از کار کشیدند و با 

اقی مردم راهپیمایی در خیابان های پتروگراد از ب

خواستند که به آن ها بپیوندند. آن ها یک صدا پایان 

دادن به جنگ، گرانی، گرسنگی، ومحرومیت 

 کارگران را مطالبه کردند. 

یکی از توصیفات آن زمان نشان می دهد که چگونه 

زنان به طور گروهی تمامی ابزار کارشان را پایین »

گذاشتند، آسیاب ها را ترک کردند و به سرعت و 

دفمندانه به طور جمعی از یک کارخانه به کارخانۀ ه

دیگر حرکت کردند.... زنان از هر چه که به دستشان 

می رسید استفاده کردند )سنگ و گلوله برفی و 



 45 

چوب و غیره(، در و پیکر کارخانه ها را شکستند و 

 تمامی کارخانه و ساختمان ها را تسخیر کردند.

گر ی کارگران دیکارهای زنان کارگر کاتالیزوری برا

شد تا نه تنها به اعتصاب آن ها بپیوندند، بلکه آغاز 

به بنای ساختارهای دمکراتیک خود برای به چالش 

کشیدن رژیم، کارفرمایان و جنگی کنند که 

ثروتمندان برای آن آمادۀ قربانی کردن کارگران 

بیشمار و به فقر کشیدن عدۀ بیشتری بودند. در ماه 

ا به اسم شوراها، قادر به اکتبر، این ساختاره

سرنگونی آخرین بقایای حکومت سرمایه داری و 

 استقرار حکومت کارگری شدند.

به خاطر جنگ، زنان نسبت قابل توجهی از نیروی 

درصد  25کار را تشکیل می دادند که در پتروگراد به 

می رسید، و دخالت فعاالنه زنان در آن جا دلیل 

ت ن جایی که مشارکقطعی موفقیت انقالب بود. از آ

در شوراها داوطلبانه بود، گسترش احترام و رفتار 

برابر برای همه در جنبش، برای موفقیت آن نقشی 

 سترگ داشت. 

این نقش زنان در انقالب باعث به زیر سؤال بردن 

بسیاری از تبعیضات جنسیتی شد که از مدت ها 

قبل از انقالب وجود داشت. این تصور که زنان به 

یعی به خانه تعلق دارند، باید کودکان را طور طب

بزرگ کنند و یا آن که باید تسلیم به اقتدار مرد 

شوند، به عنوان عقایدی بر خالف منافع کارگران 

 نگریسته شد.

یکی از رهبران زن بلشویک این پدیدۀ تبعیض 

جنسیتی را در میتینگ جوانان انقالبی مشاهده کرد. 

آن روز این بود  او گزارش داد: یکی از موضوعات

که همۀ اعضا باید دوختن را یاد بگیرند که در این 

مۀ چرا ه»موقع یک پسر جوان بلشویک می گوید: 

باید دوختن را یاد بگیریم؟ البته دختران باید یاد 

بگیرند، چون در آینده آنان باید بتوانند دگمۀ شلوار 

 «همسرانشان را بدوزند؛ ولی چرا ما یاد بگیریم؟

جمالت توفانی از خشم بر پا کرد. نه تنها طرح این 

دختران، بلکه همه به خشم آمده بودند و روی 

 همسران باید»صندلی هاشان آرام و قرار نداشتند، 

دگمه شلوار بدوزند؟ منظورت چیست؟ آیا می 

خواهی به قوانین بردگی زنان ادامه بدهی؟ یک 

همسر، رفیق شوهرش است، نه یک خدمتکار. در 

ر جوانی که این حرف را زده بود مجبور آخر آن پس

 به پس گرفتن صحبتش شد.

از آن جایی که بلشویک ها متعهدترین نیروی 

 232۲سیاسی نسبت به قدرت گیری کارگران در 

بودند، سازمانی بودند که بیشترین تالش را به 

سازماندهی کارگران زن معطوف می کردند .آن ها 

ن، یعنی دو درون زنان رختشو و همسران سربازا

گروه از سرکوب شده ترین زنان، سازماندهی می 
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کردند. آن ها جزوات و ادبیات زیادی که از شرایط 

خاص زنان کارگر می گفت، تهیه و پخش کردند. 

بلشویک ها ارتباط بین سرنوشت قدرت کارگران و 

 آزادی زنان را دریافته بودند.

تش ردر ماه اکتبر، زنان در قیام شرکت کردند و به ا

سرخ پیوستند. آنان درکنار بقیه به کاخ زمستانی 

حمله کردند. آلکساندرا رودیونو وآ کارگر جوان 

بلشویکی بود که مسئولیت هماهنگی کارگران 

تراموا را در پتروگراد به عهده داشت. او تأثیر عمیقی 

را که انقالب روسیه بر روی او و دیگران داشت، 

 می کردم کلّاحساس »این طور توصیف می کند: 

زندگی ای که با آن مأنوس بودم از هم گسیخته 

می شد، و من در این گسست و تخریب شاد می 

 «.شدم

در نهایت در شوروی تمامی دستاوردهای انقالب 

تخریب شد. ضد انقالب استالین تمامی بقایای 

قدرت کارگران را نابود کرد و با این نابودی 

 نده شد.اما ایندستاوردهای زنان هم به نابودی کشا

به هیچ وجه به معنی نفی دستاوردهای انقالبی 

نیست. این انقالب به ما  232۲کارگران در سال 

قدرت درک پتانسیل انقالب های کارگری را داد؛ 

انقالباتی که تمامی شکل های نابرابری اجتماعی 

 را به چالش می کشد.

نقش توده های کارگران، مخصوصاً زنان کارگر، در 

توصیفات اصلی رویدادهای انقالب کنار اکثر 

گذاشته و یا نادیده گرفته می شود. هدف این تاریخ 

نویسان معموالً بی اعتباری سیاست رادیکال و 

کنش توده ای است و تسلیم شدن به وضع موجود. 

ثابت کرد که جایگزینی برای  232۲ولی وقایع سال 

 سرمایه داری وجود دارد.

شان دادند که چگونه ستم زنان در انقالب اکتبر ن

دیدگان به جلوی صحنه می آیند و در یک نبرد 

انقالبی جامعه را شکل می دهند، چگونه تبعیضات 

جنسی در یک عرصه عظیم به چالش گرفته می 

شود و چگونه طبقۀ کارگر می تواند به قلب تمامی 

اشکال ظلم و ستم  حمله کند. درک این پروسه 

د به آزادی زنان برای تمامی کسانی که متعه

 هستند، ضروری است.  
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 روابط خانوادگی در شوروی

 پاسخ تروتسکی به چهارده سؤال

(0۳32) 

 برگردان: باران راد

را به  هاانسان آیا دولت شوروی.»0

 «؟تبدیل کرده است ربات

من می پرسم چرا؟ ایدئولوگ های 

مانند تولستوی و یا راسکین،  پدرشاهی نظام

اعتراض می کنند که تمدن ماشینی، دهقانان آزاد 

ی روح بدل مو صنعتگران را به آدم ماشینی های بی

م تر نظاکند. در چند دهۀ گذشته، این اتهام بیش

)تیلوریسم و فوردیسم( را نشانه  صنعتی امریکا

 گرفته است.

ین ه اآیا امروز، از شیکاگو و دیترویت اعتراضی ب

ماشین هایی که روح را می خراشند، می شنویم؟ 

چرا به تبرهای سنگی و دخمه ها بازنمی گردیم؟ 

چرا به باالپوش های پوستی برنمی گردیم؟ نه؛ ما 

این را نمی پذیریم. در زمینۀ مکانیزاسیون، 

جمهوری شوراها، تاکنون، تنها مرید ایاالت متحده 

ا نیمۀ راه ر بوده است و به هیچ وجه قصد توقف در

 ندارد.

اما شاید منظور سؤال، نه در عملکرد مکانیکی، بلکه 

در ویژگی های متمایز نظم اجتماعی باشد. آیا 

انسان ها در دولت اتحاد جماهیر شوروی به این 

دلیل که ماشین آالت مایملک دولت اند و نه تحت 

مالکیت خصوصی، به ربات بدل نمی شوند؟ کافی 

رسیم تا آشکارا نشان دهیم که است این سؤال را بپ

 این سؤال از اساس بی بنیان است.

در نهایت، مسألۀ رژیم سیاسی، دیکتاتوری انعطاف 

ناپذیر، تنش شدید نیروها، استاندارد پایین زندگی 

برجای باقی می ماند. معنایی در انکار این واقعیت 

وجود ندارد. اما این حقایق، نه تنها نمود رژیم نوین، 

 .است ماندگی عقب دهشتناک راث بلکه می

همان طور که رفاه اقتصادی در کشور رشد می کند، 

دیکتاتوری نیز می بایست انعطاف پذیرتر و مالیم 

تر شود. شیوۀ جاری فرماندهی به انسان ها، راه را 

دهی امور باز خواهد به سوی شیوه ای برای سامان

انی سکرد. این راه، نه به ربات، که به نظم واالتر ان

 منتهی می شود.

آیا دولت اتحاد جماهیر شوروی، . »2

گروهی کوچک در کرملین  به دست کامالً

افتاده است که قدرت الیگارشی خود را در 

هیئت دیکتاتوری پرولتاریا اعمال می کنند 

 «؟
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البته که چنین نیست. طبقه می تواند با کمک نظام 

ها و روش های مختلف سیاسی بنابر مقتضیات 

ت کند. بنابراین، بورژوازی در مسیر تاریخی حکوم

خود، از طریق حکومت سلطنت مطلقه، بناپارتیسم، 

جمهوری پارلمانی، و دیکتاتوری فاشیستی راه خود 

را طی کرد. همۀ این اشکال حکومت، خصلت 

سرمایه داری را حفظ می کنند تا آن جا که 

توانگران، اداره کنندگان ابزار تولید، مدارس و 

 همه، از بیش ات، دست در دست بورژوازی، مطبوع

 .کنند می محافظت بورژوازی مالکیت از

رژیم شوروی به معنای حاکمیت پرولتاریاست، فارغ 

از میزان گستردگی قشری که قدرت را فوراً در 

 دستان خود متمرکز کرده است.

آیا شوروی شادی کودکانه را ربوده . »3

است و آموزش را به نظام تبلیغات 

 «شویکی مبدل کرده است؟بل

آموزش کودکان همیشه و همه جا با تبلیغات 

درآمیخته است. تبلیغات با القای مزیت استفاده از 

دستمال برای پاک کردن دست ها آغاز می شود و 

به مزایای پالتفرم جمهوری خواهان بر دموکرات 

ها و یا بالعکس می رسد. آموزش، در روح دین، 

سنت »ه ک انکارکرد نمی توانتبلیغات است. مطمئناً 

 ترین مبلغان بود.از بزرگ« پُل

تبلیغات در آموزش های دنیوی جمهوری فرانسه به 

مغز استخوانش رسیده بود. هستۀ کالم این بود که 

تمامی فضایل در نهاد ملت فرانسه یا، دقیق تر 

بگوییم، در طبقۀ حاکم ملت فرانسه حک شده 

 است.

وزش کودکان شوروی، نمی توان انکار کرد که آم

نیز تبلیغات است. تنها تفاوت این است که در 

کشورهای بورژوازی به کودکان احترام به نهادها و 

ایده های کهن که حقایق مسلم فرض می شوند 

تزریق می شود. در اتحاد جماهیر شوروی مسأله، 

ایده های نوین است، و در نتیجه با اشتیاق پذیرفته 

معنای منفی آن، نامی است  در« تبلیغات»می شود. 

که مردم معموالً برای دفاع و گسترش ایده هایی 

 به کار می برند که به آن ها راضی نیستند.

در دوران محافظه کاری و ثبات، تبلیغات روزمره 

قابل توجه نیست. در زمان انقالب، تبلیغات، ضرورتاً 

خصلت خصم آمیز و تهاجمی پیدا می کند. وقتی 

، از کانادا 232۲اده ام، در اوایل ماه مهکه من با خانو

به مسکو بازگشتم، دو پسر من در یک 

)تقریباً همان دبیرستان( درس می « ژیمناسیوم»

خواندند که فرزندان بسیاری از سیاستمداران، از 

جمله برخی از وزرای دولت موقت نیز در آن حضور 

داشتند. در کل دبیرستان، تنها دو بلشویک حضور 

پسران من، و یک هوادار دیگر. با وجود این داشتند، 
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مدارس باید از سیاست مبرا »قانون رسمی که 

، پسر من در سن دوازده سالگی نامهربانانه «باشد

به عنوان یک بلشویک مورد ضرب و شتم قرار 

گرفت. پس از آن که من به عنوان رئیس شورای 

پتروگراد انتخاب شدم، پسر من هرگز به نامی غیر 

س خطاب قرار نگرفت و بار دیگر مورد ضرب از رئی

و شتم قرار گرفت. این ها تبلیغات ضد بلشویکی 

 بود.

والدین و معلمانی که خود را وقف جامعۀ کهن کرده 

می نالند. اگر دولت باید جامعۀ « تبلیغات»اند از 

جدیدی را بسازد، آیا می تواند آن را از جایی غیر از 

 مدرسه بیاغازد؟

به  «شوروی شادی را از بچه ها ربود؟ آیا تبلیغات»

چه دلیل و به کدام شیوه؟ کودکان شوروی بازی 

می کنند، آواز می خوانند، می رقصند، و می گریند 

مثل همه بچه های دیگر. مراقبت غیر معمول رژیم 

شوروی از کودکان حتی ناظران بدخواه را هم به 

 ،تأیید واداشته است. در مقایسه با رژیم های قدیمی

مرگ و میر نوزادان به نصف کاهش یافته است. 

درست است، کودکان در شوروی چیزی دربارۀ گناه 

نخستین و بهشت نمی آموزند. در این معنا می توان 

گفت که از کودکان، شادی زندگی پس از مرگ 

ربوده شده است. هیچ تخصصی در این مسائل 

ندارم تا با جرأت این فقدان را قضاوت کنم. 

، دردهای این زندگی، بر شادی های همچنان

زندگی پیش رو تقدم دارد. اگر کودکان مقدار الزم 

کالری را دریافت کنند، با شور زندگی مضاعف 

 دالیل کافی برای شادی پیدا می کنند.

دو سال پیش نوۀ پنج ساله ام، از مسکو پیش من 

آمد. اگر چه او هیچ از خدا نمی دانست، تمایالت 

غیراخالقی در او ندیدم، مگر زمانی که موفق شد با 

کاغذ روزنامه لولۀ دستشویی را بند آورد. برای این 

بازی شود، مجبور شدیم او که با کودکان دیگر هم

. ولیک بفرستیمرا به کودکستان راهبه های کات

خواهران گرانمایه در قبال اصول اخالقی این 

آتئیستِ اکنون هفت سالۀ من، چیزی جز تحسین 

 روا نداشتند.

به لطف این نوه، در سال گذشته توانستم با کتاب 

های کودکان روسیه، از نزدیک آشنا شوم، هم 

کتاب های شوروی و هم مهاجران. تبلیغات در هر 

وجود این، کتاب های شوروی دو دیده می شود. با 

به طور غیر قابل قیاسی، بانشاط تر، پویاتر و سرشار 

از زندگی است. این انسان های کوچک با خواندن 

ترین لذت را و گوش دادن به این کتاب ها بیش

می برند. هیچ یک از تبلیغات شوروی، دوران شادی 

 کودکان را به یغما نبرده است.

را از بین  انوادهآیا بلشویسم عمداً خ. »4

 «؟برده است
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آیا بلشویسم همۀ استانداردهای . »5

اخالقی در رابطۀ جنسی را فروپاشانده 

 «است؟

آیا این درست است که دو همسری و . »۶

چند همسری هستند در نظام شوروی 

 «جرم نیست؟

واحدی اجباری بر اساس « خانواده»اگر مراد از 

، و مالکیتعقدنامه ازدواج ، تقدیس کلیسا، حقوق 

پاسپورتی واحد باشد، پس بلشویسم این خانوادۀ 

 پلیسی را از بنیان کنده است.

سلطۀ نامحدود والدین بر « خانواده»اگر مراد از 

فرزندان، و فقدان حقوق قانونی برای زن باشد، آن 

گاه بلشویسم ، متأسفانه، هنوز به طور کامل بقایای 

 بربریت کهن جامعه را نابود نکرده است.

تک همسری ایده آل باشد، « خانواده»اگر مراد از 

نه در شکل قانونی بلکه در معنای واقعی آن، 

بلشویک ها نمی توانند چیزی را که به جز چند 

استثنا، هرگز روی زمین به وجود نیامده است، 

 برچینند.

مطلقاً هیچ پایه ای برای بیان این که قانون ازدواج 

ی برای تعدد زوجات اتحاد جماهیر شوروی انگیزه ا

و چند شوهری است وجود ندارد. آماری از ازدواج 

های واقعی در دسترس نیست، و نمی تواند باشد. 

اما حتی بدون ستونی از آمار و ارقام می توان 

مطمئن بود که شاخص آمار زنا و ازدواج های ناکام 

خیلی متفاوت از داده های مربوط با نیویورک، لندن، 

چه کسی می داند؟ شاید حتی  یا پاریس نیست.

 کمتر هم باشد.

در رابطه با روسپی گری، پیکار شدید و نسبتاً موفقی 

در گرفته است. این اثبات می کند که شوروی به 

هیچ وجه بی بندوباری لجام گسیخته را تحمل نمی 

کند که روسپی گری تجلی مخرب ترین و 

 زیانبارترین اشکال آن است.

ازدواج طوالنی و بادوام، بر اساس عشق و همکاری 

متقابل، استانداردی ایده آل است. تأثیرات مدارس، 

ادبیات، و افکار عمومی در شوروی به این سو است. 

رها از قیود پلیس و روحانی، پس از آن نیز رها از 

ضرورت اقتصادی، رابطۀ بین زن و مرد راه خود را 

فاه شناسی و اهمیت به رمی یابد که فیزیولوژی، روان

مردم ماهیت آن را تعیین می کند. رژیم شوروی 

هنوز از حل این مسأله، به مانند دیگر مشکالت 

اساسی عاجز است، اما برای حل آن شرایط جدی 

را ایجاد کرده است. در هر صورت، ازدواج دیگر 

سنت غیر انتقادی و جبر خارج از ارادۀ اقتضائات 

 است بر دوش خرد جمعی.نیست؛ بلکه وظیفه ای 
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ساالنه، پنج و نیم میلیون کودک در اتحاد جماهیر 

شوروی به دنیا می آیند که بیش از سه میلیون از 

آن ها زنده می مانند. روسیۀ تزاری هرگز چنین 

رشد جمعیتی را به خود ندید. این واقعیت به تنهایی 

صحبتِ از هم پاشیدگی اخالقی و یا کاهش 

جمعیت روسیه را غیر ممکن می  نیروهای حیاتی در

 کند.

آیا درست است که زنای با . »7

 «؟جرم محسوب نمی شود محارم

من باید اعتراف کنم که عالقه ندارم به این سؤال 

از منظر پیگرد کیفری پاسخ دهم. من نمی توانم 

بدون کسب اطالعاتی در این باره که قانون اتحاد 

چه گفته یا جماهیر شوروی در مورد زنای با محارم 

این که اصالً به آن اشاره ای کرده پاسخ دهم. با 

این حال، فکر می کنم تمام این پرسش ها از 

طرفی، در حوزۀ آسیب شناسی و از طرف دیگر در 

حوزۀ آموزش جای می گیرد، تا جرم شناسی. زنای 

با محارم کیفیت مطلوب و قابلیت بقای نسل را 

گسترده  کاهش می دهد. به همین دلیل اکثریت

ای از انسان های تندرست آن را تخطی از 

 استانداردهای طبیعی می دانند.

هدف از سوسیالیسم آن است که منطق را نه تنها 

به مناسبات اقتصادی، بلکه تا جای ممکن به 

عملکرد های بیولوژیک انسان وارد کنند. امروز، 

مدارس اتحاد جماهیر شوروی در تالش اند تا 

به نیازهای واقعی جسم و روح کودکان را نسبت 

انسان آگاه کنند. دلیلی برای این باور وجود ندارد 

که موارد آسیب شناختی زنای با محارم در روسیه 

بیشتر از کشورهای دیگر است. در عین حال، به 

نظر من، دقیقاً ضرر مداخلۀ قضایی می تواند بیش 

از حسن آن باشد. برای مثال، پرسیدنی است که آیا 

به دست دستگاه  (2) «بایرون»از فرستادن بشر 

 قضایی بریتانیا به زندان چیزی به دست می آورد؟

آیا این درست است که طالق با . »3

 «درخواست جاری می شود؟

البته این درست است. بجاست سؤال دیگری 

آیا این درست است که در »پرسیده شود: 

کشورهایی هنوز طالق با درخواست یکی از طرفین 

 «ازدواج قابل حصول نیست؟

آیا این درست است که شوراها هیچ . »۳

احترامی برای پاکدامنی مردان و زنان قائل 

 «نیست؟

 لۀ احتراممن فکر می کنم که در این زمینه، مسأ

 مطرح نیست، بلکه ریاکاری کاهش یافته است.

 -«ایوار کروگر»آیا شکی وجود دارد که مثالً 

سلطان کبریت، دشمن آشتی ناپذیر اتحاد جماهیر 
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شوروی و کسی که از وی به عنوان زاهدی 

بی  -سرسخت در تمام طول عمرش یاد شده است

اخالقی پسران و دختران سازمان جوانان کمونیست 

سیه را که برای هم آغوشی های خود به دنبال رو

تقدیس کلیسا نیستند بیش از یک بار تقبیح کرد؟ 

، نه تنها به عنوان انسانی عادل در بورس «کروگر»

سهام، بلکه به عنوان یک سرمشق اخالق به خاک 

سپرده شد. اما در حال حاضر، به گزارش مطبوعات، 

ر ند برابدر قاره های مختلف چ« کروگر»تعداد زنان 

 تعداد دودکش کارخانجات کبریت او بود.

رمان های فرانسوی، انگلیسی، و آمریکایی دو یا 

 قاعده سه خانواده را نه به عنوان استثنا، بلکه چون 

 آگاه، آلمانی جوان ناظر یک. کنند می توصیف

 دربارۀ کتابی تازگی به که ،«مهنرت کالوس»

 :نویسد می کرده، منتشر شوروی جوانان

این درست است جوان روس سرمشق فضیلت »

ز تر انیستند ... اما از نظر اخالقی، آن ها قطعاً کم

 «آلمانی های هم سن و سال خود نیستند.

من باور دارم که این درست است. در نیویورک، در 

من یک شب چندین دانشجو را به  232۲ فوریۀ

همراه دوست دختر هایشان دیدم. اگرچه افراد 

بودند، عمل این زوج های با نشاط دیگری نیز 

طوری بود که چنین به ذهن خطور می کرد: حتی 

اگر این جوانان از اساس به تک همسری اعتقاد 

دارند، در عمل، از راه های دغلکارانه به آن وارد می 

 شوند.

لغو قانون ممنوعیت مشربات الکلی در آمریکا به 

هیچ وجه حاکی از آن نیست که دولت جدید می 

شد مستی را تشویق کند. در همین راستا، لغو کو

تعدادی از قوانین در شوروی که گفته می شد از 

زندگی خانوادگی، پاکدامنی، و غیره حفاظت می 

کرد هیچ ربطی به هر گونه تالش برای از بین بردن 

استحکام خانواده و یا تشویق بی بندوباری ندارد. 

دی و امسأله، صرفاً دستیابی به باالترین سطح م

فرهنگی است، چیزی که با ممنوعیت رسمی یا 

 موعظه های بی جان به دست نمی آید.

آیا مقصود غایی بلشویسم بازتولید . »01

عصر کندوی زنبور عسل یا مورچه ها در 

 «زندگی انسان است؟

ایده آل بلشویسم تا چه حد متفاوت . »00

چه حشرات کنترل از تمدنی است که چنان

فتند بر زمین چیره می را به دست می گر

 «شد؟

هر دو پرسش دربارۀ حشرات و انسان ناعادالنه 

است. نه مورچه ها و نه زنبورها پاسخی برای چنین 

وحشیگری هایی که تاریخ بشر از آن ماالمال است 

ندارند. از سوی دیگر، مسأله این نیست که انسان 
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چه قدر می تواند بد باشد، آن ها امکاناتی دارند که 

حشره ای نمی تواند به آن دست یابد. اثبات هیچ 

این قضیه دشوار نیست که وظیفۀ شوراها دقیقاً 

 نابودسازی ویژگی مورچه ای جامعۀ انسانی است.

حقیقت این است که زنبورها و همچنین مورچه ها 

دارای طبقه بندی اند: برخی کار می کنند و برخی 

ی مشکار، دیگران در تولید مثل تخصص دارند. آیا 

توان چنین تخصصی از عملکردهای اجتماعی را در 

ایده آل بلشویسم دید؟ این ها بیشتر خصلت تمدن 

امروزی است که محدودیت ها را بر دوش می 

کشد. گونه های خاصی از مورچه ها، دیگر مورچه 

 ها از رنگ های دیگر را برده ساخته اند.

نظام شوروی به هیچ وجه چنین نیست. مورچه ها 

آبراهام »و یا « جان براون»نتوانسته اند هنوز 

 خود را به وجود آورند.« لینکلن

می  «حیوان ابزارساز»بنجامین فرانکلین انسان را 

خواند. این ویژگی قابل توجه مبنای تفسیر 

سان ساخت، انمارکسیستی از تاریخ است. ابزار دست

را از قلمرو حیوانات رها کرد و به کار فکری انسان 

گذار از بردگی به فئودالیسم، سرمایه داری  پا داد و

 و نظام شوروی را سبب شد.

معنای این پرسش، به وضوح این است که کنترل 

جهانشمول باید فردیت را از بین ببرد. شرِ نظام 

شوروی پس در کنترل بیش از حد آن است؟ 

همچنین، دسته ای از سؤاالت دیگر، چنان که 

در اختیارگرفتن دیدیم، شوروی را به امتناع از 

کنترل دولتی بر زمینه های خصوصی زندگی 

شخصی، عشق، خانواده، روابط جنسی متهم می 

 کند. تناقض کامالً آشکار است.

شوراها به هیچ وجه این را وظیفه خود نمی دانند 

 که قدرت فکری و اخالقی فرد را به انقیاد درآورند.

 در مقابل، از طریق کنترل زندگی اقتصادی آن ها

می خواهد فردیت هر انسانی را از کنترل بازار و 

 نیروهای خارج از کنترل و اراده برهاند.

فورد، تولید خودرو را بر اساس سیستم 

سازمان داده است و در نتیجه خروجی آن  (1) کانوایر

بسیار زیاد است. وظیفۀ سوسیالیسم، زمانی که به 

اصل تکنیک مولد توجه کافی شود به سازماندهی 

اقتصاد ملی و بین المللی بر اساس سیستم  کل

کانوایر می انجامد، بر اساس یک برنامه و متناسب 

سازی دقیق قطعات آن. اصل کانوایر که از یک 

کارخانه به تمام کارخانه ها و مزارع منتقل می شود، 

باید به چنان عملکرد خروجی برسد که دستاورد 

یع افورد در مقایسه با آن یک فروشگاه بنجل صن

دستی در حاشیه دیترویت به نظر آید. هنگامی که 

انسان طبیعت را فتح می کند، دیگر نمی خواهد نان 

روزانۀ خود را از عرق جبین کسب کند. این پیش 
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شرط آزادی فردی است. همین که سه یا چهار 

ساعت، اجازه دهید بگوییم، کار روزانه برای 

ر برای ه برآوردن آزادانۀ تمام مایحتاج کافی باشد،

مرد و زن بیست ساعت باقی می ماند، رها از 

مسائل آموزشی، تکمیل ساختار «. کنترل»هرگونه 

جسمی و روحی انسان، در کانون توجه عموم قرار 

خواهد گرفت. مکاتب علمی و فلسفی، گرایش های 

مخالف در ادبیات، معماری، و هنر به طور کلی، 

خواهد برای نخستین بار به دغدغه ای مهم بدل 

شد، نه تنها برای الیه های برگزیده، بلکه کل خیل 

توده ها. رها از فشار نیروهای اقتصادی خارج از 

اراده، مبارزۀ گروه ها، گرایش ها، و مکاتب، خصلتی 

عمیقاً ایده آل و عاری از خود خواهی به خود می 

گیرد. در این فضا، شخصیت انسان منجمد نمی 

نخستین بار شکوفا شود، بلکه در مقابل، برای 

 خواهد شد.

آیا این درست است که حکومت . »02

شوروی به کودکان می آموزد به پدر و مادر 

 «خود احترام نگذارند؟

خیر؛ در چنین شکل کلی، این ادعایی صرفاً 

کاریکاتوروار است. با این حال، این درست است که 

توسعۀ سریع در عرصه تکنیک ها، ایده ها، و یا 

رفتار به طور کلی اقتدار نسل قدیمی تر، از جمله 

پدرها و مادرها را کاهش می دهد. هنگامی که 

ار داستادان از تئوری داروین صحبت می کنند، اقت

آن پدر و مادر که بر این باورند حوا از دندۀ آدم 

 افریده شده، می تواند کاهش یابد.

در اتحاد جماهیر شوروی تمام تضاد ها به طرز غیر 

عی ترند. سنت اجتماقابل قیاسی آشکارتر و دردناک

سازمان جوانان کمونیست به ناگزیر در تقابل با 

دختران و اقتدار والدین در قضاوت خوب از ازدواج 

پسران شان قرار می گیرد. مردان ارتش سرخ که 

آموخته اند چگونه از تراکتور و کمباین استفاده کنند 

نمی توانند به اقتدار فنی پدر که با گاوآهن چوبی 

 کار می کرد، اذعان کنند.

برای حفظ شأن خود، پدر دیگر نمی تواند صرفاً با 

دستش به شمایل مذهبی اشاره کند و این ژست را 

با سیلی بر صورت کامل کند. پدر و مادرها باید با 

سالح معنوی پاسخ دهند. کودکانی که در مدارس 

رسمی پا گرفته اند، از آنان مسلح ترند. عزت نفس 

ی تبدیل م آسیب دیدۀ والدین اغلب به ضد دولت

شود. این معموالً در خانواده هایی که دشمن رژیم 

جدید و وظایف اساسی آن هستند، اتفاق می افتد. 

اکثر والدین پرولتر با از دست دادن بخشی از اقتدار 

قیمومیت خود از در آشتی درآمده اند، چرا که دولت 

بخش اعظم مراقبت پدرمادری آن ها را به عهده 

حال، تضاد نسل ها در این حوزه گرفته است. با این 

ها باقی است. در میان دهقانان به ویژه شدیدتر 
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است. این خوب است یا بد؟ من فکر می کنم خوب 

 است. در غیر این صورت راهی به پیش نخواهد بود.

اجازه دهید به تجربۀ خود بازگردم. در هفده سالگی 

مجبور شدم خانه را ترک کنم. پدرم می خواست در 

ره برای من تصمیم بگیرد. او به من گفت آن دو

حتی در سیصد سال آتی، آن چه تو در آرزوی آنی »

و مسأله در آن دوران فقط « به دست نمی آید

سرنگونی سلطنت بود. کمی بعد پدرم حدود نفوذ 

خود بر من را درک کرد و روابط من با خانواده ام 

دوباره از سر گرفته شد. پس از انقالب اکتبر او 

حقیقت شما قوی تر »تباه خود را دید و گفت اش

این نمونه ها را هزاران، بعدها، صدها هزار «. بود

نفر و میلیون ها نفر خواهند دید. این مشخصۀ 

قیود »ساز در دوره ای است که تحول سرنوشت

 تکه پاره می شود.« نسل ها

آیا این درست است که بلشویسم . »03

 تعیین برای دین و عبادت مذهبی مجازات

 «کرده است؟

این ادعا عامدانه فریبکارانه است و هزاران بار با 

حقایق و مدارک تردیدناپذیر و گواهی شاهدان رد 

شده است. چرا هربار از نو مطرح می شود؟ چرا که 

کلیسا هنگامی که بودجه و نیروی پلیس از آن 

حمایت نمی کند و مخالفان آن از تعقیب و پیگیری 

را مورد ستم می بیند. در بسیاری  در امان اند خود

از کشورها انتقاد علمی به ایمان مذهبی جرم 

محسوب می شود یا در جاهایی صرفاً تحمل می 

شود. دولت شوروی طوری دیگر عمل می کند. به 

دور از جرم انگاری عبادت مذهبی، علناً از تبلیغات 

ماتریالیستی در برابر باور مذهبی پشتیبانی می کند. 

قیقاً همان وضعیتی است که کلیسا آن را به این د

 عنوان آزار و اذیت مذهبی تفسیر می کند.

آیا این درست است که . »04

، در عین حال که دشمن بلشویکی  دولت

دین است، از تعصبات توده های نادان 

سود می جوید؟ به عنوان مثال، روس ها 

ورود هیچ قدیسی را به بهشت واقعاًًَ نمی 

این که جسم اش تجزیه پذیرند، مگر 

شود. آیا به همین دلیل بلشویک ها جسم 

 «لنین را مومیایی کردند؟

خیر؛ این تفسیرِ کامالً نادرست، ناشی از تعصب و 

ر و تخصومت است. من می توانم در این باره بیش

آزادانه صحبت کنم. به این دلیل که از همان ابتدا 

یا مخالف مصمم مومیایی، آرامگاه، و باقی قضا

بودم، در کنار کروپسکایا، بیوۀ لنین. شکی نیست 

که اگر لنین در بستر بیماری، یک لحظه تصور می 

کرد که با پیکرش چون یک فرعون رفتار خواهد 
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شد، پیشاپیش حزب را مورد غضب قرار می داد. من 

این ایراد را بحث اصلی خود قرار دادم. از جسم لنین 

 ه شود.نباید در برابر روح لنین استفاد

من هم به این واقعیت اشاره کردم که 

مومیایی شدۀ لنین ممکن « فسادناپذیری جسد»

است خرافات مذهبی را ترویج کند. کراسین، که 

ظاهراً ایدۀ مومیایی کردن از آن اوست و به دفاع از 

در مقابل، آن چه »آن برخاست، اعتراض کرد: 

موضوع معجزۀ کشیشان بود، به موضوع تکنولوژی 

دست ما بدل خواهد شد. میلیون ها نفر خواهند  در

دید مردی که چنین تغییرات شگرفی در زندگی 

کشور ما به ارمغان آورد چگونه به نظر می رسد. با 

کمک علم، ما این عالقۀ توده ها را برآورده می 

کنیم و هم زمان رمز و راز فسادناپذیری را شرح 

 «خواهیم داد.

ی ن مقبره به دنبال هدفبه طور انکارناپذیری، ساخت

سیاسی شکل گرفت: تقویت قدرت مریدان برای 

همیشه، از رهگذر اقتدار مرشد. با این حال، هنوز 

هیچ زمینه ای برای مشاهدۀ استفاده از خرافات 

مذهبی نیست. به بازدیدکنندگان مقبره گفته می 

شود که این علم شیمی است که از تجزیۀ جسم 

 لنین جلوگیری می کند.

سخ ما مطمئناً نمی خواهد وضع موجود در اتحاد پا

جماهیر شوروی را تحریف کند، تا دستاوردهای 

اقتصادی و فرهنگی آن را کم اهمیت جلوه دهد و 

نه سوسیالیسم را مرحله ای بداند که در حال حاضر 

به آن رسیده است. رژیم شوروی اکنون و برای یک 

ماند  مدت طوالنی رژیمی در حال گذار باقی خواهد

پر از تضاد و مشکالت ژرف. با این حال، ما باید 

حقایق را در پرتو توسعه دریابیم. اتحاد جماهیر 

شوروی بر میراث امپراتوری رومانوف چنگ انداخته 

است. در طول پانزده سال حیات خود در محاصرۀ 

 خصمانه جهان قرار داشته است.

وضعیت یک قلعۀ تحت محاصره است که به 

اَشکالی به طور اخص خام و ناپخته  دیکتاتوری،

ید تر همه بابخشیده است. سیاست های ژاپن را کم

در راستای ایجاد احساس امنیت در روسیه در 

محاسبات لحاظ کرد؛ اما این واقعیت که ایاالت 

متحده، که جنگ علیه شوروی را در خاک شوروی 

به راه انداخت، هیچ گونه روابط دیپلماتیک تا به 

مسکو نداشته است، تأثیری شگرف و  امروز با

طبیعتا منفی بر کشور گذشته است. )لئون تروتسکی 

این مقاله را نوشت، بیش از  23۳1 در اواخر سال

یک سال قبل از آن که ایاالت متحده، روسیه را به 

 سردبیر( -رسمیت بشناسد

 توضیحات:

(، شاعر انگلیسی و از Bayron( لرد بایرون )2)

 نبش رمانتیسیم.چهره های اصلی ج
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 Conveyor( سیستم کانوایر )1)

System،) های انتقال و ذخیره جزئی از سیستم

سازی مواد در صنعت است. تکنیک و دانش نوین 

ه ها به همرادر مهندسی کنترل باعث شده تا نقاله

های انتقال مواد، در زمرۀ فناوری های دیگر سیستم

از صنایع مدرن قرار گیرند و دامنۀ کاربرد آن ها 

متوسط همچون خطوط تولید و مونتاژ کوچک 

گرفته تا صنایع بزرگی همچون پتروشیمی، فوالد، 

خودرو سازی و صنایع دارویی و غذایی گسترده 

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرسش:

یا آبا سالم؛ چندی پیش این سؤال را پرسیدم که: 

زنان در کمونیسم اشتراکی هستند ؟ پاسخ شما این 

چنین بود که: چرا باید اشتراکی باشد؟ مگر زنان، 

جزو ابزار تولید هستند؟ کسانی که این اتهام را وارد 

می آورند، زن را خود ابزار تولید می دانند، و از 

مالکیت اشتراکی بر دومی، اشتراکی شدن اولی را 

 نتیجه می گیرند.

 پس این قسمت از مانیفست چه می گوید که:اما 

الزم نیست که کمونیست ها اشتراک در زنان را »

به وجود بیاورند. این اشتراک تقریباً از ازل تا امروز 

آن چه که به خاطر آن احتماالً وجود داشته است. 

می توان کمونیست ها را سرزنش کرد این است که 

ی ریا کاری آنان به جای اشتراک در زنان که از رو
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پنهان نگه داشته شده اشتراکی از زنان می خواهند 

 «که آشکار شکل قانونی به خود گرفته باشد

 پاسخ:

 . اتهام میدکل پاراگراف را درست دنبال نکرده ای

زنند که کمونیست ها خواهان اشتراکی کردن زنان 

هستند. مارکس پاسخ می دهد که بورژوازی به زن 

تولید نگاه می کند و چون شنیده خود مثل یک ابزار 

است ما خواهان اشتراکی کردن ابزار تولید هستیم، 

طبیعتاً به نتیجه ای غیر از این نمی رسد که می 

 خواهیم زنان اشتراکی بشوند.

بعد توضیح می دهد که اتفاقاً اوج اشتراکی شدن و 

اغوا کردن زنان، در خود جامعه بورژوازی نهفته 

غیر آشکار، غیر قانونی و بی است، منتها به شکل 

ابراین بن»سر و صدا. در نتیجه در این جا می نویسد: 

آن چه کمونیست ها ممکن است احتماالً به آن 

متهم شوند، حداکثر این است که خوهان اشتراکی 

کردن علنی و قانونی زنان به عوض اشتراکی کردن 

 «.باشند ]موجود[پنهانی مزورانه 

صحبت می کند، « اتهام»ز در این جا هنوز دارد ا

یعنی چون این اشتراکی «. خواسته و هدف ما»نه از 

کردن زنان به شکل پنهانی عمالً وجود دارد، اگر 

عا اد»می توانند « حداکثر»باشد، « اتهام»قرار به 

اشتراکی کردن علنی و »که ما خواهان « کنند

 هستیم.« قانونی

غای الواضح است که »ولی این خواستۀ ما نیست: 

نظام تولید، با خود الغای اشتراک زنان را که نتیجۀ 

آن نظام است، یعنی فحشای عمومی و خصوصی، 

 «به دنبال دارد

انگلس هم به صراحت « اصول کمونیزم»در نوشتۀ 

اشتراک زنان شرایطی است که »نوشته شده است: 

تماماً به جامعۀ بورژوایی اختصاص دارد و امروز 

د را در فحشا می یابد. اما فحشا تجلی تام و تمام خو

بر مالکیت خصوصی مبتنی است و با سقوط آن، 

سقوط می کند. بنابراین جامعۀ کمونیستی به جای 

 «معرفی اشتراک زنان، در واقع آن را ملغا می کند

 با تشکر، آرام نوبخت

 

 


